
Maak de origineelste graffiti T-shirt 
 

 

1. Onderzoeksvraag: We maken een chemisch kunstwerk. Wees zo creatief mogelijk. 

 

2. Materiaal & producten: 

- Een groot wit laken 

- Sproeiflessen 

- petrischalen 

- druppelpipetten 

- vers rodekoolsap 

- citroensap 

- azijn 

- pH-oplossingen van pH 1 t.e.m. pH 10. 

- indicatoren 

 

3. Link naar het leerplan: 

4.Indeling van samengestelde stoffen rondom ons 

4.2 Anorganische samengestelde stoffen rondom ons 

Leerplandoelstellingen: 

12 De pH-schaal in relatie kunnen brengen met zuur, basisch of neutraal karakter van een 

waterige oplossing (C26p) 

13 Methoden kunnen aangeven om de pH van een oplossing te bepalen (C26p) 

14 De typische kleur van indicatoren als fenolftaleine, lakmoes of methyloranje in zuur en 

basisch  

     midden kennen en kunnen interpreteren (C26p) 

 

4. Werkwijze& timing:  

Werkwijze: 

Er wordt 1 groot wit laken voorzien en gespannen over de tafel. De groepjes werken 

allemaal op ditzelfde laken zodat tegen het einde van de dag 1 groot kunstwerk is 

ontstaan.  

Timing:  

10 minuten 

 

5. Veiligheidsvoorschriften & afval 

Veiligheidsvoorschriften 

     - Opgelet met de lage pH-waardes! Dit zijn sterke zuren. 

Afval 

     - Geen afval (de overschotten worden teruggezet in de opslagruimte.) 

 

  



6. Optreden reacties & besluit: 

Reacties: 

Indicatoren zijn stoffen die van kleurveranderen nadat ze een H
+
 hebben opgenomen of 

afgestaan. Afhankelijk van de pH van de stof waarmee ze in aanraking komen veranderen 

ze al dan niet van kleur. 

Universele indicatoren zijn stoffen die een verschillende kleur weergeven bij de 

verschillende pH-waarden. 

 

Besluit: 

De leerlingen zien op deze manier mooi de werking van een universele indicator zoals 

rodekoolsap. Daarenboven leren ze spelenderwijze het nut van een indicator en het 

bestaan van de pH-schaal. 

 

7. Alternatieve methode: 

Laat de leerlingen een witte T-shirt meebrengen die ze mogen bewerken  tot een 

kunstwerkje. 

 

8. Tips bij het uitvoeren in de klas: 

- Dit is een heel simpele maar toch amusante proef om te doen in de klas. 

- Zorg voor voldoende oplossingen en voldoende ruimte. 

 

 


