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WONEN
Wonen in een kibboets
Zo ontwerp je een kibboets
Voordat je gaat ontwerpen
Lees eerst de tekst over de kibboets. Onderstreep de dingen die belangrijk zijn
bij het ontwerp van jullie kibboets. Zet die dingen daarna op een rijtje. Dit kan
je helpen om niets over het hoofd te zien.
Afspraken
Maak in de groep duidelijke afspraken over:
- Het soort kibboets (modern of juist niet? leven de mensen allemaal
samen of juist meer gescheiden?)
- De grootte van de kibboets (hoeveel gebouwen en kamers? voor hoeveel
mensen?)
- De indeling van de kibboets (welke dingen zijn beslist nodig in de
kibboets en waar gaat wat gebeuren? Wat komt waar? )
- De stijl van ontwerpen (willen jullie een strakke, moderne kibboets of
juist een meer klassiek ontwerp, van vroeger? En hoe ga je dit laten zien
in het ontwerp, de buitenkant van de kibboets?)
- Ideeën die jullie in de kibboets willen verwerken (hebben jullie iets
speciaals wat de kibboets nog mooier maakt?)
Tijdens het ontwerpen
Verdeling
Het is het handigst als twee van jullie zich buigen over de plattegrond en twee
over het vooraanzicht. Vergelijk steeds elkaars werk om ervoor te zorgen dat
jullie ontwerpen echt goed bij elkaar aansluiten.
Schets
Het is handig als je aan de hand van de afspraken die jullie gemaakt hebben,
eerst een schetsje maakt hoe het er ongeveer uit moet komen te zien. Daarna
maak je het echte ontwerp.
Na het ontwerpen
Controle
Ga nog even na of je niets over het hoofd hebt gezien. Bekijk ook de punten
waarop je wordt beoordeeld.
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Presentatie
Bereid de presentatie voor. Hoe krijgen jullie de klas en de leerkracht
enthousiast over jullie ontwerp?
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