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LESBRIEF 

Maak je eigen tag! 
 
In het kort: wat is een tag? 
Een tag is een handtekening binnen Street art, het is een snel handschrift om te laten zien wie de 
kunstenaar is en dat hij/zij daar is geweest. Vaak is het niet kenbaar/leesbaar wie de kunstenaar is, 
omdat Street art vaak verboden is, de kunstenaars riskeren anders een boete. 
  
Wat gaan we doen? 
Je gaat een eigen tag ontwikkelen waarbij je op zoek gaat naar een stijl dat goed bij je past. Daarbij 
kan je experimenteren met verschillende vormen, tekens, figuren, letters en materialen. Volg de 
volgende stappen voor het maken van je eigen tag, je verzint hierbij een eigen naam, deze hoeft niet 
herkenbaar te zijn: 

1. Je naam kan een combinatie zijn van een voor- en achternaam 
2. Je naam kan achterstevoren worden gespeld 
3. Je naam hoeft niet lang te zijn (minimaal twee letters, maximaal zes letters) 
4. Voeg verschillende vormen toe zoals bijvoorbeeld sterren, cirkels, harten 
5. Last but not least: maak de tag heel snel, net zoals een echte Street artist! 

  
Hoeveel tijd krijg je voor deze opdracht? 
In vijf minuten bedenkt je de naam van je tag, je krijgt hiervoor zo kort mogelijk de tijd omdat een tag 
in een hele korte tijd moet worden gemaakt (net zoals een handtekening). Na die tien minuten maak 
je twee verschillende versies van je tag, nadat je dit hebt gedaan overleg je met een klasgenoot welke 
het leukst is en vervolgens werk je één van de twee tags uit.  
  
Waar word je op beoordeeld? 
Natuurlijk word je ook ergens op beoordeeld, hieronder word beschreven waar je allemaal op 
beoordeeld word: 

● Je hebt een eigen tag ontwerpen van minimaal twee letters en maximaal 6 letters 
● Je hebt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld figuren, tekens 
● Je hebt twee verschillende versies gemaakt 
● Je hebt geëxperimenteerd met de vorm van de letters 
● Je hebt onderling overlegt met een klasgenoot 

  
Wat leveren we in? 
Je levert de volgende producten in bij je docent: 

●  De schets van je naam die je gebruikt in je tag 
●  De twee verschillende tags 
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