Janet de Vink

Het is tijd om
verder te vouwen!
Vouwjuf Janet de Vink liet in Het grote vouwboek zien hoe je
figuren kunt maken met basisvouwsels zoals de rechte vouw en
16 vierkantjes. Nu is het tijd om verder te vouwen!

Maar het vouwen is naast leerzaam ook heel erg leuk! Het boek staat
boordevol vrolijke prentenboekfiguren en herkenbare vouwvoorbeelden.
Wat dacht je van een zeeleeuw, raketijsje, turnster of heuse emoji?
Het tweede grote vouwboek biedt nóg meer vouwplezier
op school en thuis.

‘Het is in mijn
groep 3 dankzij

Het grote vouwboek
een vrolijke boel!’
NUR 214

– Bertine van Sp ijk,
leerkrachtblog
Letters en Spetters

9 789043 921404
www.kosmosuitgevers.nl

Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

HET TWEEDE GROTE VOUWBOEK

In Het tweede grote vouwboek komen het dubbele vierkant,
de dubbele driehoek, de modelbasis en de fröbelbasis erbij.
De volgorde wordt bepaald door de moeilijkheidsgraad en is
gebaseerd op de reeksen van Fröbel.
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Wie is de vouwjuf?
In de zomervakantie van 2015 kreeg ik op een regenachtige dag het idee dat ik
misschien wel collega’s via Facebook kon inspireren op vouwgebied. Mijn doel
was om het vouwen na de kleuterperiode door te laten gaan naar de midden- en
bovenbouw van de basisschool. Dat probeer ik met dit tweede boek ook te bereiken. Vouwvoorbeelden aanbieden die aansluiten bij hun belevingswereld.
Ik ben Janet de Vink en woon in Havelte met mijn man Erik Jan en onze dochters
Eline en Marit. Afgelopen jaar heb ik een switch gemaakt qua werk. Na twintig
jaar als juf gewerkt te hebben, werk ik nu als specialist jonge kind voor Bureau
Meesterschap in Assen. Vier dagen in de week coachen, trainen en opleidingen
verzorgen. Collega’s inspireren! En daarnaast ook weer meer tijd hebben voor
het vouwen.
Mijn favoriete training om te mogen verzorgen is ‘Meetkunde in de onderbouw het goede van Fröbel in een modern jasje’, omdat het vouwen daar ook bij hoort
en zo nog meer diepgang krijgt.
In februari 2018 kwam mijn eerste boek HET GROTE VOUWBOEK – De vouwjuf
vouwt van A tot Z uit. Inmiddels zijn er vele boeken verkocht en is er veel vraag naar een vervolg. Laten we
samen meer gaan vouwen in de midden- en bovenbouw!
Doordat je bij vouwen aan veel verschillende doelen werkt, is dit onder andere een belangrijke bezigheid voor
kinderen op reken- en motorisch gebied. Tevens vind ik het ook belangrijk om de creativiteit van de kinderen
zelf mee te nemen. De eindresultaten moeten hun kunstwerken zijn.
Stel dat het gaat om het aanleren van het basisvouwsel 16 vierkantjes en het doel is het aflezen van een
reeks. Naar mijn idee worden er dan verschillende vouwsels gemaakt. Bij het thema dierentuin vouwt de ene
leerling misschien een olifant en een ander een giraf, maar dan wel van 16 vierkantjes.
Helaas wordt er soms nog weinig aandacht besteed aan de opbouw van het vouwen. Daar probeer ik met mijn
boeken een bijdrage aan te leveren. Het is belangrijk om een basisvouwsel uit te kiezen dat past bij de beginsituatie van de leerling.
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Inleiding
Een wens van mij was een bezoek brengen aan het Fröbelmuseum in Bad
Blankenburg in Duitsland. Nog meer te weten komen over de theorieën van
Friedrich Fröbel (1782-1852), ontwikkelingspsycholoog. In mei 2019 ben ik hier
geweest. Zijn manier van werken en gedachtengang spreken mij enorm aan. Hij
verdeelde materialen in een logische volgorde en vond zelfstandigheid van de
leerling zelf al erg belangrijk.
Fröbel kreeg vooral bekendheid door het vouwen, omdat dit materiaal voor
iedereen voor handen was. Papier heeft iedereen en er hoeft niets voor aangeschaft te worden. En het product wat gemaakt wordt, het vouwsel, geeft vaak
bij iedereen een gevoel van verrassing.
Fröbel zijn bouwblokjes, mozaïekmateriaal en de kralenplank zien we nu nog
vaak terug in de basisscholen.
Inspiratie
Zelf kan ik altijd enorm genieten van het geven van inspiratie aan anderen,
maar waar haal ik dan zelf mijn inspiratie vandaan voor een boek. Wandelen is
een hobby van mij. Tijdens een wandeling zie ik vaak alles ‘door een bril van 16
vierkantjes en vliegers’. Als het lente is en ik zie de blauwe druifjes, dan probeer ik deze te vouwen vanuit
diverse basisvouwsels. De turnster in het boek vouwde ik op de dag dat mijn eigen dochter een medaille
won op een turnwedstrijd. Ook liet ik de kinderen in mijn klas meedenken. Wat willen zij graag vouwen? Aansluiten bij hun belevingswereld is zo belangrijk. Op post-its schreven zij de volgende woorden: doonalt duk,
kompioeter, sieraf, bloem, kaktes, kupkeek, huis, vieool, kip, heks, kerstboom, sniwpop, wieniedepoe, enz.
Helaas zitten we dan altijd nog met de rechten van de auteur en mogen heel veel vouwsels niet in een boek
komen.
Zelf ben ik ook dol op prentenboeken en haal daar ook inspiratie uit. Dolfje Weerwolfje was bijvoorbeeld
favoriet in mijn klas. Via mijn FB-pagina kwamen ook vele verzoeken binnen. Langs deze weg bedank ik iedereen voor het meedenken.
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Doorgaande leerlijn vouwen
De volgorde van basisvouwsels in mijn vouwboeken is gebaseerd op de volgorde van de reeksen van Fröbel. Alleen de 16 vierkantjes en vlieger zijn qua
volgorde omgedraaid. Uit de praktijk blijkt dat een vlieger veel ingewikkelder is
om te vouwen door de spiegeling die er wat het vouwen betreft in zit.
In het eerste vouwboek kwamen de eerste basisvouwsels aan bod. De
rechte vouw en het rechte kruis, de schuine vouw en het schuine kruis, de
16 vierkantjes en de vlieger.
In dit tweede boek vouwen we verder. Van de 16 vierkantjes en de vlieger door
naar het dubbele vierkant, de dubbele driehoek, molenbasis en de fröbelbasis.
Doorgaande leerlijn volgens vouwjuf:
• Recht vouwblad
• Schuin vouwblad
• Rechte vouw staand
• Rechte vouw liggend
• Schuine vouw
• Recht kruis
• Schuin kruis
• Vlieger
• Dubbel vierkant
• Dubbele driehoek
• Molenbasis
• Fröbelbasis
Als de kinderen bepaalde basisvouwsels beheersen, worden er ook vaak combinaties gemaakt. Bijvoorbeeld een recht en schuin kruis samen of 16 vierkantjes gecombineerd met een schuin kruis.
Doelen vanuit de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) zijn:
• Kunnen navouwen van een vouwwerk dat wordt aangegeven met een vouwreeks van slechts enkele stappen (bijvoorbeeld een vliegtuigje/hoedje).
• Bij het vouwen passief gebruik kunnen maken van (meetkundige) begrippen: recht, schuin, dubbel, lijn, hoek, punt.
Probeer zoveel mogelijk ‘rekentaal’ te gebruiken tijdens het vouwen. De kinderen leren zo tellen, de vormen en veel meetkunde termen.
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Brandweerauto
16 vierkantjes

Benodigdheden:
Rood: 2 vouwbladen 20x20 cm voor de auto
Grijs: 1 vouwblad 20x20 cm voor de ladder en
de cabine
Zwart: 1 vouwblad 9x9 cm voor de brandslang
1 vouwblad 16x16 cm voor de wielen
Lichtgeel: 2 vouwbladen 4x4 cm voor de
lampen
Blauw: 1 vouwblad 4x4 cm voor het zwaailicht
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Emoji 1
16 vierkantjes en vlieger

Benodigdheden:
Geel: 1 vouwblad 16x16 cm per emotie.
Diverse kleuren voor de versiering. Voor de
juiste verhouding gebruik je een kwart vouwblad
of daar weer een kwart van.

Tip
Maak een eigen ontwerp.
Gebruik hiervoor ruitjespapier.
Vouw je eigen voorbeeld na.
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Mandala - segmenten patchwork
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Kip

Dubbele driehoek, vlieger
Benodigdheden:
Bruin: 1 vouwblad 20x20 cm voor de kip,
3 vouwbladen 12x12 cm voor de vleugels en
een kwart voor de poten
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Zeemeermin
Molenbasis

Benodigdheden:
Huidskleur: 2 vouwbladen 16x16 cm
Rood: 1 vouwblad 9x9 cm (kwart vouwblad per
haarpluk)
Groen: 1 vouwblad 20x20 cm.
Paars: 1/2 vouwblad 9x9 cm voor de bikini
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Geronimo Stillton
Molenbasis, vlieger, 16 vierkantjes

Benodigdheden:
Donkergroen: 1 vouwblad 20x20 cm voor het
jasje
Lichtgroen: 1 vouwblad 10x10 cm voor de blouse
Legergroen: 1 vouwblad 20x20 cm voor de broek
Bruin: 2 vouwbladen 12x12 cm
Wit: 1 vouwblad 12x12 cm
Rood: 2 vouwbladen 4x4 cm voor stropdas
© Atlantyca SpA, Italië – All rights reserved
– www.geronimostilton.com
De boeken van Thea & Geronimo Stilton worden in
Nederland uitgegeven door De Wakkere Muis.
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