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Bouw een school 
voor Kintu Kimune
WE MAKEN MET GIPS EN TOEGEVOEGD PIGMENT STEENTJES OM EEN 
SCHAALMODEL VAN HET SCHOOLTJE TE BOUWEN. 

Wat heb je nodig

� Gietgips: ik kocht 6 kg gips 

� Pigment: je mag tot 10% pigment 
toevoegen aan de gips. Dit is nodig om 
baksteenkleur te krijgen. 

� Houten latten voor de mal: kies latten 
van ongeveer 1,5 op 1,5 cm.

� Plankje en spijkertjes om de mal te 
nagelen. 

� Mengkom voor de gips: een halve bal is 
eigenlijk perfect. 

� Een keukenweegschaaltje om gips en 
water af te meten. 

� Bruine zeep. 

� Kleine spuitbus met TEC7 of ander 
kleefmiddel als cement. Een restant van 
gyproc voegmiddel kan ook. 

Hoe maak je de mal?

� Kies een houten plankje van ongeveer 40cm 
op 25 cm. 

� Zaag latjes van 40 cm lang. 

� Zaag één latje van 25 cm lang. 

� Zaag blokjes ter grootte van 1 baksteentje. 
De lengte van het blokje is een paar mm 
korter dan het dubbele van de breedte. (vb: 
1,5 cm breed en 2,8 cm lang) Daarmee hou 
je rekening met de voeg. 

� Opgelet: je hebt ook andere maten nodig: 
blokjes van halve grootte (vb. 1,5cm op 
1,5cm) om de hoeken te passen . Ook 
langere blokjes voor boven de vensters zijn 
nodig. (vb 6 of 7,5 cm) 

� Boor in het midden van elk blokje een gatje 
waar de spijkertjes (met kop) precies in 
passen. 

� De spijkertjes zijn ongeveer 0,75 cm langer 
dan de dikte van de latjes. 

Hoe timmer je de mal ineen? 

Spijker een latje  vast 
aan de zijkant

Spijker de lange latten haaks
op de zijlat, gebruik één lat 
om alle latten op gelijke 
afstand te plaatsen .  

Timmer de blokjes één voor één vast.  Gebruik 

één blokje om de afstand constant te houden. 
Met een schroef in de kop kan je het 

gemakkelijk in- en uitnemen. 

Met deze mal giet je 36 steentjes 
in één keer. 

Hoe maak je de gietgips klaar?  

� Heb je geen ervaring in het klaarmaken 
van de gips, volg dan nauwkeurig de 
aanwijzingen op de verpakking. 

� Voor de gebruikte gips was de 
mengverhouding 170g gips voor 100 ml 
water.  Daaraan kon dan 17 g pigment 
toegevoegd worden. 

� Per mal werd 340 g gips en 200ml water 
en 34 g pigment gebruikt. 

� Weeg het water eerst af in de halve bal 
(200ml = 200g) met een keukenweeg-
schaal. 

� Weeg af en strooi de gips in het water, 
samen met het pigment. 

� Meng goed, laat 15 sec. rusten en meng 
opnieuw. 

� Het mengsel is dan nog behoorlijk 
vloeibaar. 

Hoe vul je de mal?

� Strijk de mal in met groene zeep of 
vaseline. Dit gaat goed met een 
lijmborsteltje. 

� Giet het gipsmengsel over de mal. 

� Strijk open met een plamuurmes 
zodat alle gaatjes mooi gevuld 
zijn. 

� Opgelet: de verwerkingstijd van 
de gips is amper 10-15 min. 

� Laat de mal een drietal uren 
rusten vooraleer je de steentjes 
eruit haalt. 
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Hoe oogst je de steentjes? 

� Zoek een oude bijtel of stevig mes. 

� Wrik de bijtel onder één van de 
lange zijlatten van de mal. 

� Duw die voorzichtig naar boven. 

� Haal op dezelfde manier de 
steentjes en de tussenblokjes er 
één voor één uit. 

� Laat de steentjes verder drogen 
en uitharden. 

Bouw je eigen schooltje

� Van zodra de mal geledigd is, kan 
je die opnieuw samenstellen en 
terug volgieten.  

� Hou je er wat tempo in, dan kan je 
per dag toch 2 mallen volgieten. 

� Stapel dan de steentjes tot muren, 
laat openingen voor de ramen en 
deuren. 

� Boven de deur/raam hoort een 
langere balk in gips of hout om het 
gat te overbruggen. 

Wat kan je ermee doen? 

Het leerplan. 

� Steentjesgieten past binnen de 
doelstellingen “Techniek” in de 
eerste graad, meer bepaald het 
toepassingsgebied “constructie”.

� Dit belet niet dat ook in de lessen 
plastische opvoeding aan dit 
project gewerkt wordt. 

� Voor het basisonderwijs leunt dit 
aan bij het praktijkvoorbeeld 
“Bouwen” in het leergebied 
“wereldoriëntatie; Mens en 
Techniek.” 

Als ondersteuning voor de Zuidactie. 

� Je kan steentjes laten verkopen als 
steun voor de Zuidactie. 

� Een competitie-element is ook 
mogelijk: verschillende klassen 
kunnen een “klasje bouwen”, 
maar daarvoor moeten ze de 
steentjes “verdienen”.  Verdienen 
kan door lucratieve acties te 
doen: auto’s wassen, wafels 
verkopen… 

Waar schaf je het materiaal aan? 

� Gips vind je wel in de Doe-het-zelf-
zaak.  

� Het materiaal in deze presentatie 
werd aangekocht bij : 
Colpaert; Ter Mote 5 9850 Nevele; 
http://www.colpaertonline.be/

� (Modelleergips Molda 3 bis; 5kg; 
kost 6 euro.

� Pigment: NPI11-250: kalkpigment 
ijzerrood 250g: 2,42 euro. 


