
Hoe maak je een fotohouder?

Wat heb je
nodig?

● Karton of dik papier
● Stiften of verf
● Schaar of breekmes
● Elastiek of touw
● Eventueel:

o Lijm
o Versiermaterialen (glitter, …)
o Lamineertoestel en -hoezen
o Tijdschriften

Voorbereiding ● Voorzie voor elk kind een dik stuk karton, waarop de
vorm van de fotohouder zal worden getekend

● Begeleiders kunnen er voor kiezen op voorhand een
aanbod aan vormen voor te bereiden (bijvoorbeeld
hartjes, sterretjes, vlinders, …) waaruit de kinderen
kunnen kiezen

● Laat de kinderen één of meerdere foto’s meebrengen

Werkwijze ● Teken de vorm van de fotohouder op het karton.
● Het uitsnijden van de vorm gebeurt best door een

begeleider (met een schaar of breekmes)
● Maak kleine insnijdingen op verschillende plaatsen in

de rand van de vorm. Hier komt later de elastiek of
het touw door.
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● Kleur de vorm in met stiften of verf.
Indien je extra versiering wil kan je stickers, glitters
en dergelijke toevoegen

● Wikkel de elastiek of het touw rond de vorm en door
de insnijdingen. De elastieken en het touw mogen
kriskras over elkaar lopen.  

● Bevestig de foto door deze onder de elastiek of touw
te steken.

● Klaar!
Tips ● Je kan je voor de vorm van de fotohouder laten

inspireren door vormen die vaak geassocieerd worden
met de dood of troost, bijvoorbeeld een ster, een
hart, een vlinder, een regenboog en dergelijke. Maar
de fotohouder krijgt voor de kinderen (zeker de
oudere kleuters) nog meer betekenis als ze zelf over
de vorm zelf hebben mogen nadenken.

● Je kunt het karton ook vervangen door dik papier dat
gelamineerd wordt voordat er insnijdingen in worden
gemaakt. Karton is echter steviger.

● Indien het niet realistisch is om de kinderen foto’s te
laten meebrengen, kun je ze ook foto’s laten
uitknippen uit tijdschriften of ze zelf figuren laten
tekenen
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