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VOORWOORD

Hierbij ontvangt u het nieuwe programmaboekje van de Stichting Kind en Cultuur Hardenberg voor het 
schooljaar 2020-2021. Evenals de afgelopen jaren gebruiken we ook nu alle, door de scholen in te zetten, 
cultuurgelden (t.w. de Velogelden en de Cultuureducatiegelden die door de overheid verstrekt worden en 
de gemeentelijke en provinciale subsidies). Dank zij deze gelden zijn wij als commissie in staat jullie een 
breed en gevarieerd programma aan te bieden. Tevens faciliteren we hieruit de cultuur coördinator. 

Om dit programma te kunnen realiseren maken wij graag gebruik van de Voorveghter, Hardenberg Art, de 
Bibliotheek en verschillende andere instanties die ons aanbod helpen te realiseren en te ondersteunen. 
Samen met Cultuur Koepel Vechtdal zoeken wij naar een mooi programma voor binnen – en buitenschools 
cultuuraanbod. 

Ieder jaar zijn wij op zoek naar aanbieders die de scholen kunnen ondersteunen in het realiseren van hun 
cultuur educatie. We hebben daarom ook dit jaar weer een aantal workshops voor leerkrachten in ons 
programma opgenomen zodat het aanbod nog beter tot zijn recht kan komen.

Een aantal scholen gaf aan het programma graag vóór de zomervakantie te willen ontvangen om het zo in 
hun jaarplanning mee te kunnen nemen. Het aanmeldingsformulier kan vanaf nu ingestuurd worden maar 
moet vóór dinsdag 1 september binnen zijn!

Stuur het aanmeldingsformulier, graag digitaal, naar de coordinator, Dia Oosterhuis-Pals                                                                                                           
info@kindencultuurhardenberg.nl  
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 DISCIPLINES      GROEPEN
 Media
10 De Zoötroop       1 | 2 | 3 | 4 
11 Stop Motion Animatie     1 | 2 | 3 | 4
12  Games maken      5 | 6 | 7 | 8   
13 Vloggen       5 | 6 | 7 | 8
14 Schoolproject; Zap de Robot    hele school
                                          
 Dans  
15 Dansen door de seizoenen    1 | 2
16 Kleuterdans      1 | 2
17 HipHop/Streetdance basic    3 | 4
18 HipHop/Streetdance      5 | 6 | 7 | 8

 Drama
19 Komt dat zien!      1 | 2
20 Wil je mijn vriendje zijn?     3 | 4
21 Dialogen en verhalen     5 | 6
22 Monologen en dialogen     7 | 8 

 Muziek
23 Dieren, Kater Karel     1
24 Op reis       2
25    Fantasie       3 
26 Beroepen       4
27 Componeren      5
28 Geschiedenis      6
29 Engelse taal      7
30 Wereldmuziek      8
31 Orkest van het Oosten (Het Raadselconcert)  5 | 6 | 7

 DISCIPLINES      GROEPEN
 Beeldend
32 Van krabbel tot kunst     1 | 2
33 Pezzettino         1 | 2
34 Creatief als Karel Appel     3
35 Hundertwasser      3
36 Illustreren als Eric Carle     4
37 Het mannetje van Miró     4 
38 Frottages van Max Ernst     5
39 Dieren van Picasso     5
40 Kandinsky       6/7
41 Portrettekenen a la Hundertwasser   6/7
42 Karel Appel Assemblage     8    
43 Het Rijksmuseum      8
         
 Erfgoed Paleis het Loo
44 Prins Willem danst     1 | 2
45 Wonen in een paleis     3 | 4 | 5
46 Het Pronkpaleis      6 | 7 | 8
47 Nederland en Oranje     6 | 7 | 8

 Theatervoorstellingen
48 Dierendorpje      1 | 2
49 Strandjutter Ed      3 | 4
50 De wolf is terug      5 | 6
51 De racende rechter     7
52 Verliefd       8

 Leskisten van de Stichting Kind & Cultuur  
53 Woeste Willem      1 | 2 | 3
54 Verhuizen       1 | 2 | 3    
54 Bijna jarig       1 | 2 | 3
55 Dat komt er nou van     1 | 2 | 3
56 Camille en het gele huis     1 | 2 
57	 De	Fotografiekoffer	 	 	 	 	 5	|	6	|	7	|	8
58 Plintposters      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
59	 Poëziekoffers	 	 	 	 	 	 3	|	4	|	5	|	6	|	7	|	8
60 Lees je knetter      7 | 8

 Cultureel erfgoed
61 Vroeger in Hardenberg     1 | 2 
62 Vroeger in Hardenberg     3 | 4
63 De dubbele foto      5 | 6 
64	 Tinnenfigurenmuseum	Ommen	 	 	 	 5	|	6
65 Bezoek Herinneringskamp Westerbork   7
66 De oorlog dicht bij huis     7 | 8
67 Bezoek aan het Rijksmuseum    8
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ADRESGEGEVENS

Stichting Kind en Cultuur Hardenberg
Coördinator
Dia Oosterhuis-Pals
Email: info@kindencultuurhardenberg.nl
De Bree 62
7772 KB HARDENBERG
tel. 0523 265916

Bestuursleden
Voorzitster:  Henriëtte Timmermans
Secretaresse:   Riëtte Bosman
Penningmeesteresse:  Miriam Vugteveen 
Leden:			 	 Bernardien	Pieffers
   Marieke Luth  
   Angela Smit    
                Dia Oosterhuis (coördinator)   

 NB.: Alle andere, door de aanbieders rechtstreeks aangeboden, 
 projecten worden niet door de Stichting Kind & Cultuur betaald!

 Het programma boekje evenals het aanmeldingsformulier kunt u vinden op onze website: 
 www.kindencultuurhardenberg.nl

 DISCIPLINES      GROEPEN
 Musea          
68 Streekmuseum ’t Stadhuus Hardenberg           1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     
69 Het Veenmuseum in Vriezenveen    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
70 Streek historisch Museum Gramsbergen   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       
71 Het Oale Meestershuus Slagharen   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  
           
 Literatuur
72 Projectdoos: Hallo-o-o vos, daar in het bos  1 | 2
73 Projectdoos: “Prinsen en prinsessen”               1 | 2
74 Bibliotheek bezoek           2 | 3
75 Projectdoos : “Een avontuurlijke reis”    3  
76 Laat je fantasie spreken!     4
77 Schrijver op school     3 | 4
78 Projectdoos: Ga voor groen!    5       
79 Bibliotheek bezoek     6
80 Projectdoos: Scoor een boek    6
81 Projectdoos: Blind date met boeken   7         
82 Projectdoos: Ff online, What’s appening   8 
83 Schrijversbezoek      7 | 8                       
84 Kinderpersbureau      7

 Trainingen voor docenten
85 Trainingen voor docenten 
86  Muziek: Muzikale vaardigheden
87	 Media:	Fotografie	en	animatie	met	je	eigen	groep
88 Beeldend: Wat vertelt de kindertekening
89   Beeldend: Kunst kijken met kinderen
90 Kerndoelen

92 Mediakunst- en Erfgoededucatie subsidieregeling
93 Opleiding Cultuurbegeleider subsidieregeling 
94 Leraren Ontwikkel Fonds subsidieregeling
95 ICC cursus
96 CMK regeling
97 Email en adressen scholen
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GROEPEN VOORSTELLINGEN 2020-2021 DATUMS
Groep 1/2 Dierendorpje

Deze voorstelling wordt op een aantal 
scholen gespeeld.

Maandag 26 oktober
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober
Maandag 2 november 2019
Dinsdag 3 november 2019
Woensdag 4 november 2019 

Groep 3/4 Strandjutter Ed Maandag 1 februari
Dinsdag 2 februari
Woensdag 3 februari

Groep 5/6 De wolf is terug Maandag 25 januari
Dinsdag 26 januari
Woensdag 27 januari

Groep 7 De Racende Rechter In de week van
8 – 12 februari 2021

Groep 8 Verliefd In de week van  
15 - 19 maart 2021

Dinsdag 2 maart
Donderdag 4 maart
Vrijdag 5 maart

Dinsdag 9 maart
Donderdag 11 maart
Vrijdag 12 maart

Dinsdag 16 maart 
Donderdag 18 maart 
Vrijdag 19 maart

Dinsdag 23 maart
Donderdag 25 maart
Vrijdag 26 maart

Donderdag 8 april
Vrijdag 9 april

Dinsdag 13 april

DATUMS BEZOEK WESTERBORK MAART/APRIL 2021 VOOR GROEP 7

WORKSHOPS VOOR LEERKRACHTEN DATUMS
Workshop Beeldend: Kunst kijken met kinderen Woensdag 16 sept. 14.30 -16.30 uur

Workshop Beeldend:
Wat vertelt de kindertekening?

Maandag 16 nov. 19.00 - 21.00 uur

Workshop Muziek: 
Praktische vaardigheden

Deel 1: Woensdag 30 sept. 2020
Deel 2: Woensdag 27 januari 2021
Beide van 13.30 – 16.30 uur

Workshop Media: 
Fotografie en Animatie met je eigen groep

Woensdag 7 okt. 13.30 -16.00 uur

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Herfstvakantie  2020   10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie  2020-2021  19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie  2021   20 februari t/m 28 februari 2021

Meivakantie  2021   1 mei t/m 9 mei 2021

Zomervakantie  2021   10 juli t/m 22 augustus 2021

Goede Vrijdag      2 april 2021

Pasen      4 en 5 april 2021

Koningsdag      27 april 2021

Hemelvaart     13 mei 2021

Pinksteren     23 en 24 mei 2021
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AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPGAVEFORMULIER VAN DE 
PROJECTEN 2020-2021

Al een aantal jaren werken we met lessen/workshops voor alle groepen waarbij geschoolde docenten een 
les komen verzorgen in de klas. Daarna kan de leerkracht zelf aan de slag met de lesbrieven die door de 
desbetreffende	docenten	zijn	gemaakt	als	vervolg	op	zijn/haar	les.
 
Voor de disciplines Media, Dans, Drama, Muziek, Beeldende Kunst en de Paleis op Reis 
lessen van Koninklijk Paleis het Loo werken we met een keuze menu. 

Van de eerste 6 disciplines die aangeboden worden, mag elke groep zich voor 2 workshops opgeven.
Binnen elke discipline hebben we geprobeerd een opbouw te realiseren. Veel lessen sluiten ook aan bij wat 
er vorig jaar is aangeboden. Het verdient aanbeveling om als collega’s met elkaar te besluiten welke workshops 
gekozen worden. Het is ook mogelijk om als school voor alle groepen dezelfde disciplines te kiezen.

Het heel belangrijk om het programmaboekje erbij te nemen wanneer je je voor een workshop opgeeft.
Je	 kunt	 in	 het	 programmaboekje	 lezen	 of	 de	 leerkracht	 bepaalde	 voorbereidingen	 moet	 treffen	 qua	
materiaal	of	een	alvast	een	filmpjes	moet	laten	zien	enz.	

Media: Nieuw!!
Dit schooljaar bieden wij i.s.m Studio Z de mogelijkheid om als school een schoolproject media te doen. Zap 
de Robot staat daarin centraal. Alle groepen werken samen aan één project. Lees er meer over op blz 14.

Voorstellingen;
Dit jaar hebben we er voor gekozen om de groepen 7 en 8 allebei hun eigen voorstelling te geven.
De voorstelling die we aanbieden voor groep 8 is een voorstelling over sexualiteit, grenzen stellen, waarden 
en normen enz. Deze voorstelling is echt bedoeld voor groep 8. Wij als commissie en ook Marjo Dames,
die de voorstelling speelt, vinden de kinderen van groep 7 daar te jong voor. 
We kunnen ons ook voorstellen dat een school liever niet naar deze voorstelling gaat om wat voor reden 
dan ook. Voor hen is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de voorstelling van groep 7. 

Kerndoelen
Wij kregen de vraag of we de Kerndoelen wilden benoemen die bij een les/ workshop horen. Dat is voor de 
meest projecten al wel gelukt. We hebben de nummers van de kerndoelen in de informatieblokken,
die je boven aan iedere blz. ziet staan , geplaatst. 
Achter in het boekje, op blz 90, vind je de uitleg van de doelen zoals de SLO ze verwoordt. 

DE CULTUURCOÖRDINATOR/CONTACTPERSOON

Inmiddels heeft iedere school een contactpersoon waarvan de taken hieronder nogmaals op een rijtje zijn gezet.

De taken van deze persoon houden in:
  De contactpersoon brengt het nieuwe programmaboek onder de aandacht van de collega’s, bijv.  
  tijdens een personeelsvergadering;  
  De contactpersoon houdt alle ingekomen informatie bij in een map;
  De contactpersoon speelt informatie vanuit Stichting Kind en Cultuur of andere betrokkenen op  
	 	 tijd	door	naar	de	desbetreffende	collega’s;
  De contactpersoon zorgt voor de informatie vanuit de school naar de Stichting Kind en Cultuur.
  De contactpersoon houdt overzicht over reeds uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten en   
  attendeert collega’s op komende activiteiten;
  De Stichting Kind en Cultuur neemt zo snel mogelijk contact op met de contactpersoon als er   
  sprake is van onvoorziene omstandigheden.
  De contactpersoon bezoekt de door de stichting georganiseerde bijeenkomsten.

Eén van de taken van de contactpersoon is om alle informatie in een map te verzamelen. Het is handig 
wanneer iedereen weet waar die map te vinden is, zo is alle informatie voor iedereen toegankelijk.
Veel roosters worden in het begin van het schooljaar al toegestuurd zodat de school op tijd weet wanneer 
de projecten worden bezorgd, de voorstellingen worden gegeven enz.
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Animatie,	of	tekenfilm,	is	150	jaar	geleden	uitgevonden,	nog	voordat	film	werd	uitgevonden.	Maar	destijds	
waren er nog geen televisies en bioscopen. Laat staan tablets en computers. Dus hoe konden mensen 
dan animaties bekijken? Met de Zoötroop! Een Zoötroop is een animatie apparaat dat ongeveer 150 jaar 
geleden is uitgevonden. Zoötroop betekent letterlijk levenswiel. En dat is best een goede naam, want met 
een Zoötroop kan je tekeningen tot leven wekken.

In deze les maken de leerlingen zelf een Zoötroop animatie. Een serie tekeningen op papier, die de 
leerlingen in de Zoötroop van Studio Z tot leven wekken. En ze experimenteren met een modernere vorm 
van animatie: Stop Motion animatie, met onze tablets. Zo gaan we in vogelvlucht door de geschiedenis van 
animatie.	En	leren	de	leerlingen	begrijpen	hoe	de	techniek	achter	animatie	en	film	werkt.

Animatie wordt ook wel ‘Motion Design’ genoemd: het vormgeven van beweging. Tijdens deze workshop 
maken	 leerlingen	 hun	 eigen	 animatie	 video,	 waarbij	 ze	 leren	 om	 grafische	 elementen,	 klei	 en	 tekst	 te	
ontwerpen en op een mooie en interessante manier te laten bewegen. De mogelijkheden waarop leerlingen 
hun creativiteit kunnen laten spreken met cut-out animatie zijn eindeloos. Leerlingen kunnen een papieren 
stuntman de gekste capriolen laten uithalen. Ze kunnen een zelf ontworpen wenskaart met prachtig 
bewegende teksten en afbeeldingen maken. Of leerlingen kunnen hun persoonlijkheid tot uitdrukking laten 
komen, wanneer ze de letters van hun naam op hun eigen manier tot leven laten komen.

Vertel ons aan de hand van welk thema jullie willen werken òf laat ons de inhoud van de workshop bepalen. 
Wij geven een passende workshop die de leerlingen in hun creatieve kracht zet. De gemaakte animatie 
video’s sturen we toe en kunnen worden gedeeld op internet, bijvoorbeeld via YouTube of Facebook.

DISCIPLINE MEDIA
Uitgevoerd door Studio Z

Titel project De Zoötroop Kunst en techniek van Animatie en Film

Thema Techniek en geschiedenis van Film

Doelgroep Groep 1 t/m 4

Locatie Op school, in eigen klas

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden Met voorbereidende opdracht d.m.v digitale lesbrief

Website www.studioz.nl

Kerndoelen Kerndoelen 54, 55, 56

DISCIPLINE MEDIA
Uitgevoerd door Studio Z

Titel project Stop Motion Animatie

Thema Naar keuze, geef het ons door!

Doelgroep Groep 1 t/m 4

Locatie Op school, in eigen klas

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden Met voorbereidende opdracht d.m.v digitale lesbrief

Website www.studioz.nl

Kerndoelen Kerndoelen 54, 55, 56
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De grote game designers werken met tientallen medewerkers jarenlang aan het ontwikkelen van een game. 
Het maken van games is dus best ingewikkeld! Om leerlingen te leren hoe het maken van games werkt, gaan 
we aan de slag met het ontwerpen van eigen levels binnen een bestaande, eenvoudige mobiele game. We 
beginnen bij het begin, met een kort gesprek over games. Want wat is een game eigenlijk? Is het belangrijk 
dat het moeilijk, mooi of spannend is? En is het ook kunst? Vervolgens kunnen leerlingen meteen aan de 
slag met het ontwerpen van een eerste level binnen een bestaande game op een van onze tablets. Daarna 
kunnen ze hun ontwerp direct uitproberen en laten uitproberen door medeleerlingen. Om zo hun levels 
beter, mooier en leuker te maken. Net zoals echte game designers dat doen!

Binnen deze workshop maken we een platform spel. Een spel zoals Super Mario. Ken je dat nog? Leerlingen 
bepalen het verhaal, ontwerpen levels en personages, bepalen hoe alles eruit ziet en ze leren zelf 
spelonderdelen te bedenken, zoals puzzels en valstrikken.

De meeste bovenbouw leerlingen kijken veel meer naar YouTube dan naar TV. En de bekendste vloggers 
hebben tegenwoordig een groter publiek dan de meeste TV programma’s. En het leuke aan YouTube is: je 
kan zelf meedoen! Iedereen kan een YouTube kanaal starten en vlogger worden. Maar hoe doe je dat? En 
waar moet je allemaal aan denken als je een vlog begint?

Met kennis op zak over video technieken, storytelling en online gedragsregels hebben leerlingen aan het 
einde van deze workshop hun eerste vlog gemaakt. En niet zomaar een: een vlog over hun ervaringen 
als	 leerling	op	jullie	school.	Of	over	een	onderwerp	naar	keuze.	Na	afloop	van	de	 les	sturen	we	jullie	de	
resultaten toe.

DISCIPLINE MEDIA
Uitgevoerd door Studio Z

Titel project Games Maken

Thema Computer Spellen

Doelgroep Groep 5 t/m 8

Locatie Op school, in eigen klas

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden Met voorbereidende opdracht d.m.v digitale lesbrief

Website www.studioz.nl

Kerndoelen Kerndoelen 54

DISCIPLINE MEDIA
Uitgevoerd door Studio Z

Titel project Vloggen

Thema Naar keuze, geef het ons door!

Doelgroep Groep 5 t/m 8

Locatie Op school, in eigen klas

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden Met voorbereidende opdracht d.m.v digitale lesbrief

Website www.studioz.nl

Kerndoelen Kerndoelen 54, 55, 56
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Bij Studio Z hebben we een robot. Hij heet ‘Zap’ en hij is heel creatief. In dit schoolbrede project ontdek en 
onderzoek je samen met Zap van alles over robots en over de wetenschap en techniek hierachter. En je 
maakt	met	de	hele	school	samen	één	animatiefilm	over	Zap	de	Robot.

Met slimme scripts en een handige taakverdeling maakt elke klas onder leiding van Studio Z zijn eigen 
stukje	van	de	totale	film.	Groep	1/2	experimenteert	 in	animatie	met	robot	bewegingen	en	met	bouwen.	
Groep 3/4 ontwerpt en animeert tekst en titels. Groep 5/6 ontwerpt en animeert een verhaal over Zap 
de	Robot,	 en	 groep	7/8	 schrijft,	 ontwerpt	 en	maakt	 uitlegfilmpjes	 over	 de	 verschillende	wetenschap	 en	
techniek aspecten van robots. Zoals elektriciteit en batterijen, maar ook over de geschiedenis van robots 
en welke soorten er zijn. Studio Z monteert al die losse stukjes tot één geheel. Het resultaat is een leuke en 
leerzame	animatiefilm	over	robots,	die	je	als	school	helemaal	zelf	gemaakt	hebt.	Een	eigen	film	die	je	kan	
delen op social media of op de website van de school.

DISCIPLINE MEDIA SCHOOLPROJECT
Uitgevoerd door Studio Z

Titel project Schoolproject Animatie: Zap de Robot

Thema Robots, Wetenschap & Techniek, Stop Motion Animatie

Doelgroep Groepen 1 t/m 8

Locatie Op school, in eigen klas

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden Een project voor de hele school, met voor groepen 3 t/m 8 een 
voorbereidende opdracht d.m.v. digitale lesbrief.

Website www.studioz.nl

Kerndoelen Kerndoelen 2, 4, 5, 7, 8, 9, 42, 44, 54, 55, 56

ORGANISATIE
Een ervaren dansdocent komt op school een les geven met als basis de ‘dansdoos’. 
Het gekozen thema is passend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.
Een kindgerichte warming-up is onderdeel van de les.

DOELEN
Kindgericht
  Kinderen leren zich in te leven in een fantasiewereld
  Kinderen stimuleren om gevoelens en fantasieën om te zetten in bewegingen
  Kinderen leren samenwerken in de uitvoering van een dans binnen een bepaald thema
  Ontwikkelen van spieren en een juiste lichaamshouding 
  Kinderen het plezier van dansen te laten ervaren

Leerkrachtgericht
  Kinderen de durf te geven zich over te geven aan de dansbeleving
  Kinderen stimuleren hun fantasieën om te zetten in beweging
  Leren hoe dans als discipline te gebruiken in het onderwijs met 
  als inspiratiebron de gegeven lessen en de ‘dansdoos

DISCIPLINE DANS
Docent Cora van der Meulen

Thema Dansen door de seizoenen

Doelgroep Groep 1 en 2

Locatie Speellokaal

Tijdsduur Groep 1 en 2 => 50minuten

Bijzonderheden - Cora neemt haar eigen muziekinstallatie mee.
- Cora neemt de Dansdoos mee gevuld met materialen die bij dit thema horen.
- De leerkrachten moeten bij de les aanwezig zijn.
- Cora neemt contact op met de scholen.

Kerndoelen Kerndoelen 57 en 58
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DOEL
  Samen werken we in deze les aan ritmegevoel/ muzikaliteit en coördinatie
  Samenwerken, rekening houden met elkaar
  Plezier beleven aan bewegen
  Ze maken kennis maken met de basis danstechnieken

LEREN BEWEGEN OP MUZIEK
Bij deze les starten we met een goeie warming up om lekker warm te worden. We gaan vervolgens een 
oefening doen om de moeilijkste passen aan te leren en om te leren tellen op de muziek. Aan het einde van 
deze les kan de hele groep een mooie dans uitvoeren. We zorgen ervoor dat het interessant blijft voor alle 
leerlingen. We wisselen af van stoere breakdance-achtige passen tot mooie hiphop passen. 
Bij groep 3 en 4 ligt de aandacht vooral op muziek gebruik en de basispassen van de hiphop. Door de 
dans	te	filmen	kan	deze	ook	gebruikt	worden	bij	pleinfeesten,	weeksluitingen	of	andere	festiviteiten	die	de	
school organiseert.

DOEL
  Kennis maken met bewegen op muziek. (Op een speelse manier wordt gewerkt aan coördinatie,  
  motoriek en ritme gevoel)
  Vrijheid en plezier beleven door te durven dansen. (Fantasie en inlevingsvermogen wordt tijdens  
  deze les gestimuleerd).

LEREN BEWEGEN OP MUZIEK
Bij deze les zullen we de kinderen spelenderwijs kennis laten maken met bewegen op muziek. Dit doen we 
door middel van het gebruik van een thema en daar spelen we in op de fantasie van de kinderen. Zo leren 
de kinderen, afhankelijk van het thema wat we aanhouden, klappen op de muziek, heel stil sluipen op de 
muziek of plots stilstaan wanneer de muziek wordt uitgezet. In de les mogen de kinderen allemaal hun 
eigen fantasie gebruiken, om zo laagdrempelig tot een lerend resultaat te komen. De leerkracht bepaalt 
samen met de dansdocent het thema.De thema’s kunnen variëren van circus, Kerst, Pasen, dieren of we 
halen bijvoorbeeld inspiratie uit een nieuw prentenboek.

DISCIPLINE DANS
Docent(en) Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Dansschool Elle Dansé                  

Titel project Kleuterdans

Thema Het thema wordt in overleg met de leerkracht bepaald.

Doelgroep Groep 1 en 2

Locatie Speellokaal

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden - De kinderen moeten kleding aan waar ze goed in kunnen bewegen.
- De docent neemt contact op met de scholen
- De docent neemt een eigen muziekinstallatie mee

Website www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl                 

Kerndoelen Kerndoelen; 37, 54, 57, 58

DISCIPLINE DANS
Docent(en) Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Dansschool Elle Dansé                  

Titel project Hiphop/streetdance (basic)

Thema n.v.t

Doelgroep Groep 3 en 4

Locatie Speellokaal

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden - De kinderen moeten kleding aan waar ze goed in kunnen bewegen.
- De docent neemt contact op met de scholen
- De docent neemt een eigen muziekinstallatie mee

Website www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl                 

Kerndoelen Kerndoelen; 37, 54, 57, 58



18 19PROGRAMMA AANBOD 2020 - 2021 PROGRAMMA AANBOD 2020 - 2021

DOEL
  Werken aan ritmegevoel/ muzikaliteit.
  Werken aan expressie
  Werken aan coördinatie
  Plezier beleven aan bewegen door te durven
  Kennis maken met de (basis) danstechnieken

HIPHOP/STREETDANCE
Één van de meest populaire dansstijlen van dit moment is hiphop/streetdance. We starten de les met een 
warming-up, waarbij we de eerste basispassen doornemen. Vervolgens besteden we aandacht aan het 
tellen op de muziek en de uitbouw van de passen. Dit zullen zowel arm- als beencombinaties zijn, zodat elke 
leerling dit op zijn/haar eigen niveau kan oppakken. Aan het einde van deze les kan de hele groep een stoere 
dans	uitvoeren.	Door	de	dans	te	filmen	kan	deze	ook	gebruikt	worden	bij	pleinfeesten,	weeksluitingen	of	
andere festiviteiten die de school organiseert.

Verder krijgt de leerkracht toegang tot een online platform, waarin de verschillende basispassen nogmaals 
worden uitgelegd om samen met de kinderen nog weer eens te dansen.
dans	te	filmen	kan	deze	ook	gebruikt	worden	bij	pleinfeesten,	weeksluitingen	of	andere	festiviteiten	die	de	
school organiseert.

DISCIPLINE DANS
Docent(en) Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Dansschool Elle Dansé                   

Titel project Hiphop/streetdance 

Thema n.v.t

Doelgroep Groep 5 -8

Locatie Speellokaal

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden - De kinderen moeten kleding aan waar ze goed in kunnen bewegen.
- De docent neemt contact op met de scholen
- De docent neemt een eigen muziekinstallatie mee
- De docent kijkt naar het niveau van de groep en past haar les daar op aan.

Website www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl                  

Kerndoelen Kerndoelen; 37, 54, 57, 58

DISCIPLINE DRAMA
Docent Carlijn van Straten

Titel project Komt dat zien!

Thema Bewegingsspel

Doelgroep Groep 1 en 2 

Locatie Speellokaal

Tijdsduur 60 minuten 

Bijzonderheden - Carlijn neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
- Zij zorgt ook voor een lesbrief
- De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!
- Voor verdere benodigdheden zal zij zelf voor zorgen

Kerndoelen Kerndoel 37, 54 en 55

DOEL
  Verbeelding van kinderen activeren 
  Omgaan met emoties
  Samen werken en voor elkaar open staan 

KOMT DAT ZIEN!
De kinderen van groep 1 en 2 gaan aan de slag in het circus. De circusdirecteur heeft namelijk hulp nodig. 
Alle artiesten die ze had zijn ziek geworden. Samen met de kinderen gaan ze zelf de nieuwe acts maken en 
zo een fantastische voorstelling neerzetten!

Door middel van een verhalende en theatrale vorm van circus kunnen kinderen aan de slag met theater en 
de dingen waar ze goed in zijn. Zo staan ze uiteindelijk samen met elkaar te presenteren.
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DOEL
  Verbeelding en zelfvertrouwen ontwikkelen
  Kunnen uitbeelden; personage en status kort vasthouden
  Samenwerken en voor elkaar open staan
  Tekst laten ondersteunen door stil spel

DRAMALESSEN GROEPEN 5 EN 6
Het doel van de dramalessen voor de groepen 5 en 6 is op de eerste plaats het ontwikkelen van de creativiteit 
van de leerling. Er wordt gewerkt aan sociale en emotionele vaardigheden. Het zich vrij durven uiten draagt 
daarnaast bij tot het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Er wordt gewerkt met de hoge en lage status. Hoe ziet 
een hoge status eruit? Hoe staat en beweegt iemand met zelfvertrouwen. Dit zal in de vorm van dialogen uit 
bekende en aansprekende jeugdboeken uitgevoerd worden. op een speelse manier wordt bijgedragen aan 
de leesbevordering. Afgesloten wordt met een spannend verhaal om uit te beelden.

VOORWAARDEN VOOR HET UITBEELDEN VAN HET VERHAAL
Het verhaal moet in de tegenwoordige tijd verteld worden.
De verteller moet enthousiast vertellen en ingaan op wat de kinderen laten zien. De structuur van het 
verhaal moet eenduidig en kort zijn en aansluiten 
op beleving van de kinderen.

DISCIPLINE DRAMA
Docent Ursula Veenstra

Titel project Wil je mijn vriendje zijn

Thema Bewegingsspel en vertelpantomime

Doelgroep Groep 3 en 4 

Locatie Speellokaal

Tijdsduur 60 minuten 

Bijzonderheden - Ursula neemt haar eigen geluidsinstallatie mee
- Zij werkt toe naar een presentatie
- De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!
- Ursula heeft een aantal hoepels nodig
- Voor verdere benodigdheden zal zij zelf voor zorgen

Kerndoelen Kerndoel 37, 54 en 55

DOEL
  Verbeelding van kinderen activeren
  Kunnen uitbeelden en hierbij het personage (kort) vasthouden
  Samen werken en voor elkaar open staan

Kleine muis is zo alleen dat hij op weg gaat om een vriendje te zoeken. Hij gaat alle dieren langs, één voor 
één, maar niemand heeft belangstelling. Zal hij uiteindelijk iemand tegen komen die zijn vriendje wil zijn? 

In deze les beelden we het verhaal van de muis uit en zullen we er zelfs voor zorgen dat we hier een 
presentatie van maken die we kunnen laten zien. 

De les is gebaseerd op het prentenboek van Eric Carle “Wil je mijn vriendje zijn?”. Taal is in deze les 
ondergeschikt, dus heel geschikt voor het AZC.

DISCIPLINE DRAMA
Docent(en) Ursula Veenstra en Ans Derksen

Titel project Hoge status en lage status 

Thema Uitbeelden aan de hand van dialogen uit kinderboeken

Doelgroep Groep 5 en 6

Locatie In het speellokaal of de sportzaal

Tijdsduur 60 minuten 

Bijzonderheden - Ursula neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
- Ursula en Ans geven suggesties voor vervolglessen.
- De leerkracht moet actief bij de lessen aanwezig zijn.

Kerndoelen Kerndoel 37, 54 en 55
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In deze les gaan we aan het werk met dialogen en monologen. Hoe zorg je ervoor dat je een scène 
geloofwaardig neerzet? En hoe werk je met geschreven tekst?

Deze les is heel geschikt om te gebruiken als ondersteuning bij het repeteren van bijvoorbeeld presentaties 
en een afscheidsvoorstelling.

WAT KOMT ER AAN DE ORDE?
  Op ontdekkingsreis naar je rol
  Zelfvertrouwen om voor publiek te staan
  Durf te improviseren als je je tekst even kwijt bent
  Luister naar en reageer op je medespeler
  Er is publiek, laat het publiek horen, zien en voelen
  Dialoog gesprek tussen twee personen
  Monoloog gesprek alleen (bijvoorbeeld voorstelling aankondigen)

DISCIPLINE DRAMA
Docent Carlijn van Straten

Titel project Monologen en Dialogen

Thema Werken met tekst

Doelgroep Groep 7 en 8

Locatie In het speellokaal of de sportzaal

Tijdsduur 60 minuten 

Bijzonderheden - Carlijn neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
- Carlijn zorgt voor en aantal vervolglessen.
- De leerkracht moet actief bij de lessen aanwezig zijn.

Kerndoelen Kerndoel 37, 54 en 55

DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Dieren

Doelgroep Groep 1

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

GROEP 1: HET VERHAAL VAN KATER KAREL
Kater Karel valt in slaap en ontmoet in zijn dromen allerlei verschillende dieren. De spin, de vis, de krokodil, de 
vleermuis, de olifant en de aap. In elke les worden de dieren gekoppeld aan een band- of orkestinstrument waar 
de kinderen kennis mee maken.

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het verhaal 
van Kater Karel. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig 
zelf kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).
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DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Op reis

Doelgroep Groep 2

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Fantasie

Doelgroep Groep 3

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

GROEP 2: OP REIS
De leerlingen gaan op reis naar Afrika, Spanje, Suriname, China, Afrika, Zweden, Nieuw-Zeeland en Brazilië.
Ze maken kennis met verschillende liedjes en muziekstijlen.

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het thema 
“Op Reis”. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig zelf 
kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).

GROEP 3: FANTASIE
De keuze voor de liedjes voor groep 3 is tot stand gekomen op basis van de mogelijkheden die ze bieden om de 
fantasie van de leerlingen de vrije loop te laten. De kinderen worden gestimuleerd om vanuit hun eigen creativiteit 
kleine composities te maken.

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het thema 
“Fantasie”. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig zelf 
kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).
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DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Beroepen

Doelgroep Groep 4

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Componeren

Doelgroep Groep 5

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

GROEP 4: BEROEPEN
Bakker, piraat, drummer, cowboy, juf, circusartiest, tovenaar, brandweervrouw of man of postbode. Wie wil jij 
zijn? Alle liedjes gaan over beroepen. De procesgerichte opdrachten worden specifieker en muziekjargon wordt 
opgenomen in de omschrijvingen (bijvoorbeeld: maak een eigen ritme dat uit 8 tellen bestaat).

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het thema 
“Beroepen”. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig zelf 
kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).

GROEP 5: COMPONEREN
In elke les komt het onderwerp componeren aan bod. Of het nu met bodypercussie, boomwhackers of met de stem 
is; kinderen leren in dit jaar om hun eigen ideeën vorm te geven doormiddel van klank, binnen een gegeven kader.

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het thema 
“Componeren”. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig 
zelf kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).
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DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Geschiedenis

Doelgroep Groep 6

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Engelse taal

Doelgroep Groep 7

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

GROEP 6: MUZIEKGESCHIEDENIS
In het zesde jaar maken kinderen kennis met een aantal klassieke componisten zoals Thomas Tallis, Bach, Mozart, 
Schönberg en Reich. De kinderen leren de kenmerken van de verschillende muziekstijlen en krijgen een overzicht in 
de tijd en een idee van de muziekgeschiedenis. Er wordt in deze lessen een koppeling gemaakt met de hedendaagse 
(pop) muziek (zoals in de les: Bruno Mars Mars).

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het thema 
“Geschiedenis”. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig 
zelf kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).

GROEP 7: ENGELSE TAAL
Veel muziek waar kinderen aan bloot gesteld worden is in het Engels. Alle liedjes in dit project zijn het Engels. 
De procesgerichte opdrachten zijn gekoppeld aan de ambachtelijke muzikale doelen (zoals toonhoogte, mineur/
majeur). De hedendaagse popmuziek centraal.

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het thema 
“Engelse Taal”. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig 
zelf kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).
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DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Limai Muziek

Titel project Met muziek de wereld in

Thema Wereldgeschiedenis

Doelgroep Groep 8

Locatie In de klas

Tijdsduur 45 minuten

Bijzonderheden Tijdens de workshop zitten de leerlingen in een kring.

Website www.limai.nl

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

DISCIPLINE MUZIEK
Uitgevoerd door Orkest van het Oosten

Titel project Het raadselconcert

Thema Leerlingen de hoofdrol in een spectaculair muzikaal avontuur!

Doelgroep Groep 5,6 en 7

Locatie De Voorveghter

Tijdsduur 60 minuten

Bijzonderheden Het orkest komt naar Hardenberg op;
Maandag 8 maart
Maandag 22 maart
Maandag 29 maart

Website https://www.ovho.nl/programmas/het-raadselconcert/1423734292/?nrm=y

Kerndoelen 54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

GROEP 8: WERELDMUZIEK
In dit jaar staat muziek van over de hele wereld centraal. De canon Ho tarukoi is een grote uitdaging. Daarnaast 
wordt er meerstemmig gezongen en leren de kinderen muziek uit andere culturen te analyseren, hun mening 
hierover te vormen en hun eigen draai te geven aan bestaand materiaal door procesgerichte opdrachten uit te 
voeren.

Een muziekdocent van LIMAI komt in de klas en geeft een inspirerende muziekworkshop rondom het thema 
“Wereldmuziek”. Na de les ontvang je het lespakket met daarin 10 procesgerichte lessen die je eenvoudig 
zelf kunt geven. Centraal in de deze lessen staat de creativiteitsontwikkeling van kinderen. Naast liedjes en 
speelstukken worden kinderen uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met componeren, improviseren en 
presenteren. 

Naast een uitgebreide lesomschrijving ontvang je ook mp3-tjes van de liedjes die bij de les horen.

TIP: Wil je meer uitleg over deze lessen? Je praktische vaardigheden op het gebied van muziek trainen? 
Meer weten over de procesgerichte didactiek? Kom dan naar de trainingen muziek op 30 september 2020 
en woensdag 27 januari 2021 (zie trainingen).

HET RAADSELCONCERT
Leerlingen voeren een concert samen met vier musici van Phion – Orkest van Gelderland en Overijssel uit. 
Samen met een presentator zullen de leerlingen zingen, dansen, actief luisteren en bodypercussie spelen. 
Ze ontdekken nieuwe instrumenten (viool, gitaar, trompet en contrabas), maar ook dat je zelf zonder 
instrumenten fantastische muziek kunt maken.

Raadsels en muziek vormen de basis van het project: leerlingen worden meegezogen in een spannend 
muzikaal verhaal en worden gestimuleerd om creatief te denken, hun probleemoplossend vermogen en 
samenwerkingsvaardigheden worden aangesproken. Spelenderwijs leren kinderen alles over (klassieke) 
muziek en muziekinstrumenten, ze maken samen muziek en lossen door middel van interdisciplinaire 
opdrachten een eeuwenoud raadsel op van de verdwenen viool!

Zoveel mogelijk basisschoolleerlingen laten voelen hoe spannend klassieke muziek kan zijn: dat is de passie 
van Phion. Zal het ze lukken om de verdwenen viool te vinden?
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DOEL
  De kinderen stimuleren om vrij te bewegen in de ruimte 
  Kinderen een ruimte in laten nemen en de ruimte vullen met lijnen en kleur.
  Een beweging beeldend maken.
  Vanuit de beweging, een plek voor ons zelf creëren, de ruimte afbakenen.

BEWEGEN EN IN BEELD BRENGEN
Van nature wil elk kind bewegen. We kunnen op verschillende manieren bewegen. Muziek helpt om te 
bewegen.	We	vliegen	en	fladderen	als	vogels	door	de	lucht.	Daarna	maken	we	die	bewegingen	beeldend.	
We	fladderen	en	krabbelen	met	krijt	op	papier.	Zoals	een	vogel	door	de	lucht	vliegt	zo	vliegen	wij	met	ons	
krijtje over het papier. De krabbel gaan we gebruiken voor een kunstwerk.

We beginnen in het speellokaal, met gekleurde linten bewegen we op muziek en daarna gaan we pas 
tekenen. We kiezen voor vogels, de vogels vliegen uit maar komen uiteindelijk op hun eigen plekje in het 
nest terecht. Dit plekje, dit nest gaan we tekenen. 

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
           www.tekenspoor.nl            www.tekenthuis.nl

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project Van krabbel tot kunst

Thema Van beweging naar beeldend

Doelgroep Groep 1 en 2

Locatie Klaslokaal en speellokaal
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden - Ieder kind maakt een eigen werk.
- De leerkracht moet aanwezig zijn, omdat we in groepjes werken
 en is verantwoordelijk voor de groep..                        
- Ruimte voor het lichaamswerk (speellokaal) 
- We nemen alle tekenmaterialen en papier mee.

Website www.tekenspoor.nl  / www.rianneleemhuis.nl/tekenthuis/

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

Tip Wil je meer weten over de kindertekening, kijk dan bij workshops voor docenten.

DISCIPLINE BEELDEND
Docent Inge Hobers

Titel project Pezzettino

Thema/techniek Collage

Doelgroep Groep 1 en 2

Locatie Op school
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden Leerkracht regelt hulptroepen, (zie onderstaande tekst).
De training voor leerkrachten: “kunst kijken met kinderen” is een mooie  
aanvulling op deze workshop

Website www.delanterfant.nl    FB: De lanterfant

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

De workshop begint in de kring. We gaan kijken en luisteren naar 
het verhaal van Pezzettino, (wat “klein stukje” in het Italiaans 
betekent). Het boek zit vol met “Ietsen” waarvan Pezzettino denkt 
een stukje te zijn. Niets blijkt minder waar. Nadat hij een tip van 
Iets-dat-wijs-is krijgt, komt Pezzettino er achter hoe het werkelijk 
zit. Een prachtig verhaal over jezelf zijn, doorzetten, en talenten 
ontdekken.

We hoorden van Iets-dat-sterk-is, Iets-dat-zwemt en Iets-dat-rent en waar ze goed in zijn. Na dit mooie 
verhaal gaan we brainstormen over welke “Ietsen” er nog meer kunnen zijn.

Vervolgens gaan de kinderen in groepjes uitéén naar de tafels waar ze zelf met behangplaksel (uit een 
flesje),	restpapier	en	mozaïekpapier	hun	eigen	“Iets”	kunnen	maken.

Als iedereen klaar is, laten we in de kring onze “Ietsen” zien en vertellen we waar het goed in is.

DEZE WORKSHOP KAN OP TWEE MANIEREN GEGEVEN WORDEN
1. Alle kinderen gaan tegelijk aan de slag. Er is voor elke leerling een werkplek en per 6 leerlingen is er   
 een begeleider; bij meer dan 12 leerlingen zorgt de groepsleerkracht voor extra hulp.
2. We splitsen de groep. De helft van de leerlingen gaat in de hoeken aan het werk en de andere helft   
 gaat met Inge en de groepsleerkracht een collage maken. Halverwege de workshop wordt er geruild.  
 De groepsleerkracht bepaalt zelf of het nodig is nog extra handen te regelen.

Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs.
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DOEL
  Laagdrempelig werken (het lukt altijd) via lichaamswerk en energetisch tekenen. 
  De fantasie prikkelen. 
  Een beweging beeldend maken.
  Kennismaken met de kunstenaar Karel Appel.

We maken kennis met de kunstenaar Karel Appel. Deze kunstenaar schilderde en maakte collages en beelden 
met simpele vormen, stevige lijnen, felle keuren, fantasiedieren en vriendelijke onschuldige kindwezens.

We starten de les met lichaamswerk en gaan daarna met kleurpotlood wandelen over het hele papier. 
Hierna zoeken we onze vorm, kleuren in met wasco en bewerken de achtergrond met ecoline.
Stap voor stap bieden we de opdracht aan en besteden we aandacht aan:
  Werken vanuit de ontspanning 
  Vormen zoeken
  Eigen fantasie
  Kleurgebruik
  Werken met verschillende materialen

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
           www.tekenspoor.nl            www.tekenthuis.nl

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
           www.tekenspoor.nl            www.tekenthuis.nl

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project Creatief als Karel Appel

Thema Karel Appel

Doelgroep Groep 3

Locatie Klaslokaal en speellokaal
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden - De leerkracht is verantwoordelijk en dus aanwezig.
- We maken kort gebruik van het speel/gymlokaal.
- Alle benodigde materialen nemen we mee.
- We bieden de leerkracht informatie aan ter voorbereiding van de les
  en vervolglessen.
- De les wordt gegeven door Rianne of Hermanna.

Website www.tekenspoor.nl   / www.rianneleemhuis.nl/tekenthuis/

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

Tip Wil je meer weten over de kindertekening, kijk dan bij workshops voor docenten.

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project Hundertwasser

Thema Cirkels en lijnen á la Hundertwasser

Doelgroep Groep 3

Locatie In de klas en het speellokaal
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden - Er is een ruimte nodig voor het lichaamswerk (bv speellokaal) 
- De benodigde materialen worden mee genomen.
- Leerkracht moet aanwezig zijn, omdat we in groepjes werken.
- Wij bieden de leerkracht extra informatie en vervolgopdrachten aan. Deze les 
wordt gegeven door Rianne of Hermanna

Website www.tekenspoor.nl   / www.rianneleemhuis.nl/tekenthuis/

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

Tip Wil je meer weten over de kindertekening, kijk dan bij workshops voor docenten.

DOEL
  De kinderen door middel van de lijn en de cirkel, de vorm (gesloten lijn) laten ontdekken,   
  stimuleren van de cirkel sluiten.
  De fantasie prikkelen. 
  De leerkracht wegwijs maken in de tekentaal van de cirkel en het belang hiervan.
  (Waar let je op en kun je extra aandacht aan besteden)

De kunstenaar Hundertwasser maakt, net als vele andere kunstenaars, in zijn werk gebruik van cirkels, 
spiralen en lijnen. Dit is niet zo vreemd, want cirkels, spiralen en lijnen zijn universele vormen die we van 
jongs af aan al tekenen. Rond een jaar of vier kunnen de meeste kinderen de cirkel sluiten, er ontstaat een 
vorm. Voor kinderen wordt het verschil van de binnenwereld, jezelf, en de buitenwereld, de ander en wij 
samen, steeds belangrijker. 

We laten de kinderen met verschillende opdrachten het verschil tussen de lijn en de cirkel voelen en ervaren, 
eerst in het speellokaal met gekleurde linten en daarna in de klas met tekenmateriaal. Door het tekenen 
van cirkels en lijnen ontstaan er prachtige kunstwerken. 

Kunstwerk Hundertwasser                                           Voorbeelden uit de klas
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IN DEZE WORKSHOP LEREN DE LEERLINGEN:
  Wat collage betekent;
  Een collage maken van beschilderd papier;
  De kunst en werkwijze kennen van Eric Carle en Henri Matisse;
  Verwoorden wat ze zien, voelen en denken;
  Een mening vormen en de mening van een ander respecteren;
  Zichzelf uiten 
  Dat kunst maken leuk mag zijn!

We starten met het bekijken van het werk van Eric Carle. We bespreken wat we zien en maken hierbij ook 
een sprongetje naar de kunstenaar Matisse, want ook hij maakte knipselkunst van beschilderd papier. 

Vervolgens zoemen we in op de Kakelbonte kameleon. Een ontevreden schepseltje dat zó graag als anderen 
wil zijn, dat hij op den duur niet meer weet wie hij nu is en er uiteindelijk achter komt, dat ‘jezelf zijn’ toch 
het beste is wat je kunt doen.

Hierna gaan we aan de slag met het maken van onze eigen kakelbonte dier. We knippen en scheuren 
stukjes papier en schuiven net zolang tot we een idee krijgen voor een fantasiedier.

Aan het eind van de les bekijken we elkaars werk en benoemen we wat we mooi en goed gelukt vinden in 
elkaars werk.

Kunst bekijken, maken en bespreken. Jezelf durven zijn en durven uiten; net zoals de kunstenaar dat doet.

Tijdens deze workshop gaan we schilderijen van de Spaanse kunstenaar Joan Míro bekijken. Leerlingen 
zullen ontdekken dat een schilder verschillende stijlen heeft gedurende zijn leven. We zoemen in op zijn 
abstractere periode en gaan op zoek naar overeenkomsten in deze schilderijen. Hiermee gaan we zelf aan 
de slag. Met diverse materialen maken de leerlingen een prachtig kunstwerk. De weg er naartoe vaak met 
hobbels, maar het resultaat altijd prachtig!

De leerkracht(en) van de groep is bij de les aanwezig en wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 
de workshop. Leerlingen raken namelijk extra gemotiveerd en durven meer als ze zien dat de juf of meester 
ook durft te tekenen, (ook al vinden ze het eng!). 

Plezier staat voorop; je kunt tenslotte pas iets nieuws leren als je goed in je vel zit!

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Inge Hobers
Titel project Eric Carle meets Matisse

Thema Collage
Doelgroep Groep 4

Locatie Op school
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden Al het benodigde materiaal wordt door de docent meegenomen. 
De leerkracht zorgt voor een digibord, per leerling een schaar en evt. een  
emmertje sop en doekjes om plaksel van tafel te halen.
De training voor leerkrachten: “kunst kijken met kinderen” is een mooie  
aanvulling op deze workshop

Website www.delanterfant.nl   FB: De lanterfant

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Inge Hobers
Titel project Het mannetje van Míro
Thema Tekenen 
Doelgroep Groep 4

Locatie Op school
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden Leerkracht zorgt voor bescherming voor op de tafels en een digibord.
Tekendocent neemt alle materialen mee.  
De training voor leerkrachten: “kunst kijken met kinderen” is een mooie 
aanvulling op deze workshop.

Website www.delanterfant.nl   FB: De lanterfant

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs. Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs.
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KUNST BEKIJKEN, MAKEN EN BESPREKEN
We kijken naar kunst van Pablo Picasso en zoeken overeenkomsten tussen diverse portretten uit zijn 
kubistische periode. Deze gebruiken we tijdens het maken van ons eigen schilderij en omdat Picasso zelf 
niet veel dieren heeft geschilderd, gaan wij hem daarmee helpen. We tekenen met merkstift en schilderen 
met écoline. De weg er naartoe vaak met hobbels, maar het resultaat altijd prachtig!

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Inge Hobers
Titel project Frottages van Max Ernst

Thema Frottage – potlood
Doelgroep Groep 5

Locatie Op school
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden Al het benodigde materiaal wordt door de docent meegenomen. Verder is er een 
digibord nodig en zorgt de leerkracht voor een emmertje sop en doekjes om  
plaksel van tafel te halen. De training voor leerkrachten: “kunst kijken met 
kinderen” is een mooie aanvulling op deze workshop

Website www.delanterfant.nl   FB: De lanterfant

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Inge Hobers
Titel project De dieren van Picasso

Thema Tekenen en schilderen
Doelgroep Groep 5

Locatie Op school
Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden De leerkracht zorgt voor bescherming op de tafels, schorten en een digibord.
De tekendocent neemt alle materialen mee.
De training voor leerkrachten: “kunst kijken met kinderen” is een mooie 
aanvulling op deze workshop

Website www.delanterfant.nl   FB: De lanterfant

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

IN DEZE WORKSHOP LEREN DE LEERLINGEN:
  Wat frottage is;
  Kijken naar kunst van Max Ernst en ander frottagewerk;
  Verwoorden wat ze zien, voelen en denken;
  Een mening vormen en die van een ander respecteren;
  Zichzelf uiten 
  Dat kunst maken leuk mag zijn!

We starten met het bekijken van het werk van Max Ernst. De eerste kunstenaar die frottage toepaste in zijn 
kunst. Daarnaast bekijken we ook frottagekunst van anderen. We bespreken wat we zien en luisteren naar 
elkaars observaties en ideeën. 

Hierna gaan we zelf aan de slag met het maken frottage (frotter = wrijven in het Frans). We starten met 
een kleine speurtocht naar mooie afdrukken. Vervolgens maken we hiermee een collage (alweer zo’n Frans 
woord!) op gekleurd papier.

Aan het eind van de les bekijken we elkaars werk en benoemen we wat we mooi en goed gelukt vinden in 
elkaars werk. 

Inge Hobers Max Ernst

Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs. Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs.
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Met elkaar bekijken en bespreken we het werk van Hundertwasser.
Het werk van de architect en kunstenaar Hundertwasser lijkt vaak op een sprookje uit ‘Duizend-en-een-
nacht’.	Kijkend	naar	zijn	schilderijen	en	grafiek	verdwaal	je	in	een	kleurrijke	wereld.

Hundertwasser gebruikte veel organische vormen en stromingsbeelden. In zijn werk zien we een opvallend 
kleurgebruik, veel cirkels, spiralen en golvende lijnen. Zijn werk is asymmetrisch maar toch in balans.
Tekenen à la Hundertwasser is speels, boeiend en nooit “fout”. Het gaat niet om een bepaalde techniek, 
maar juist om de eigen creativiteit. 

Door een gerichte opdracht aan te bieden in de stijl van Hundertwasser kunnen de kinderen portrettekenen 
volgens eigen creativiteit. 

We werken met markers en kleurpotloden op ‘Zweeds’ papier.

    Kunstwerk Hundertwasser                                                        Voorbeelden vanuit de les           
                                                                                                                                                                                               

WASSILY KANDINSKY, EEN RUSSISCH-FRANSE KUNSTSCHILDER.
We kennen van hem zijn abstracte werk. Daarvoor schilderde hij bv. portretten en landschappen, schreef 
gedichten en maakte ontwerpen voor het toneel. In zijn beginperiode gebruikte hij kleurrijke composities 
met	duidelijke	figuren.	Deze	figuren	worden	steeds	minder	belangrijk	en	verdwijnen	uiteindelijk	helemaal.	
Zijn eerste puur abstracte werk schilderde hij in 1910 waarmee hij als één van de grondleggers van de 
abstracte kunst beschouwd kan worden. 

Opvallend	zijn	de	geometrische	figuren,	vormen,	lijnen	en	het	ritme	wat	erin	terug	te	vinden	is.	Kunst	hoeft	
niet altijd iets te zijn. Daarover verbaasde Kandinsky zich.

Eens stond hij voor een schilderij “ik zag een onbeschrijfelijk overweldigende schoonheid. Verbaasd bleef ik 
staan, gefascineerd door dit werk ... Het schilderij had geen onderwerp, het stelde geen enkel herkenbaar object 
voor, het was uitsluitend samengesteld uit lichtende kleurvlekken ...” Het schilderij bleek op de kop te hangen.

Door een gerichte opdracht aan te bieden in de stijl van Kandinsky kunnen de kinderen een werkstuk maken 

volgens eigen creativiteit. Als het werk klaar is kunnen we het van meerdere kanten bekijken, als Kandinsky.

                              
     Kunstwerk Kandinsky                                                         Voorbeelden vanuit de les

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
           www.tekenspoor.nl            www.tekenthuis.nl

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
           www.tekenspoor.nl            www.tekenthuis.nl

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project Kandinsky

Thema Compositie	van	vormen,	geïnspireerd	door	het	abstracte	werk	van	Kandinsky.

Doelgroep Groep 6 en 7

Locatie Klaslokaal

Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden - Vormen zoeken we o.a. bij kringloopmateriaal; deksels, vormen uit spelletjes, 
linialen, enz 
- Wij bieden de leerkracht extra informatie en vervolgopdrachten.  
- Leerkracht moet aanwezig zijn. 
- We nemen alle materialen zelf mee

Website www.tekenspoor.nl / www.rianneleemhuis.nl/tekenthuis/

Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

Tip Wil je meer weten over de kindertekening, kijk dan bij workshops voor docenten.

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project Hundertwasser

Thema Portrettekenen à la Hundertwasser

Doelgroep Groep 6 en 7

Locatie Klaslokaal

Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden - De benodigde materialen worden meegenomen.
- Deze les wordt gegeven door Rianne of Hermanna.
- Wij bieden de leerkracht extra informatie en vervolgopdrachten aan.  
- Leerkracht moet aanwezig zijn.

Website www.tekenspoor.nl   / www.rianneleemhuis.nl/tekenthuis/

Doel Kennis maken met de kunstenaar Hundertwasser.
Zijn werk ervaren door zelf aan de slag te gaan.
Stimuleren van je creativiteit en fantasie.

Tip Wil je meer weten over de kindertekening, kijk dan bij workshops voor docenten.
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IN DEZE WORKSHOP LEREN DE KINDEREN:
  Hoe om te gaan met gereedschap;
  Kijken naar kunst van Karel Appel en andere assemblagekunst;
  Verwoorden wat ze zien, voelen en denken;
  Creatief denken en experimenteren;
  Een onderzoekende houding aannemen;
  Samenwerken;
  Anders naar afval en kunst kijken;
  Zichzelf uiten en waarschijnlijk nog veel meer!

Tijdens de workshop starten we met het bekijken en vergelijken van verschillende vormen van 
assemblagekunst. We bespreken wat we zien en luisteren naar elkaars observaties en ideeën. Daarna gaan 
de leerlingen op onderzoek uit. Wat ligt er allemaal voor afval/kosteloos materiaal? Wat spreekt me aan? 
Waar denk ik aan bij dit onderdeel? Wat kan dit allemaal zijn? Hoe maak ik het vast? Dit experimenteren; 
een tijdje zoeken, schuiven en kijken bij elkaar, draagt bij aan een onderzoekende houding.

Vervolgens	maken	de	kinderen	hun	definitieve	beeld,	waarbij	ze	elkaar	helpen	met	vasthouden,	timmeren,	
lijmen etc... Tot sloten evalueren ze elkaars werk d.m.v. een “reizende tentoonstelling”

KUNST KIJKEN - KUNST MAKEN - KUNST BESPREKEN
Deze workshop sluit aan bij een bezoek aan Het Rijksmuseum,
maar is zonder ook zeer de moeite waard.

We nemen een verhaal en kunstwerk uit het boek, bekijken het schilderij 
van dichtbij d.m.v. Rijksstudio en gaan daarna aan de slag met het thema 
van het schilderij.

De leerlingen komen in aanraking met diverse, niet alledaagse werkvormen, 
waarbij ze vaardigheden leren als; observeren, concentratievermogen 
versterken, experimenteren, omgaan met fouten/problemen, een mening 
vormen, elkaars mening respecteren en vooral veel plezier hebben; want 
dan leer je het meest!

De leerkracht krijgt tevens tips om het boek verder uit te diepen. Mocht deze niet aanwezig zijn op uw school, 
dan is dat geen probleem. Deze tips zullen zo gemaakt zijn dat u ook zonder het boek uit de voeten kunt.

DISCIPLINE BEELDEND

Docent Inge Hobers

Titel project Karel Appel Assemblage
Thema Ruimtelijk werk met hout en kosteloos materiaal

Doelgroep Groep 8

Locatie Op school

Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden - Leerkracht en leerlingen verzamelen klein rest hout en kosteloos materiaal
- De beeldend docent mailt aan het begin van het schooljaar een materiaallijst 
voor de leerlingen en leerkracht, zodat deze ruim voldoende tijd hebben om te 
verzamelen. 
- Inge neemt lijmpistolen en haspels mee.
- Vanwege de veiligheid zit de leerkracht bij het groepje met lijmpistolen of heeft 
een andere volwassene geregeld.
De training voor leerkrachten: “kunst kijken met kinderen” is een mooie 
aanvulling op deze workshop

Website www.delanterfant.nl   FB: De lanterfant

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs. Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs.

DISCIPLINE BEELDEND
Docent(en) Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project Het Rijksmuseum 

Thema Diverse werkvormen met niet alledaagse (teken)opdrachten

Doelgroep Groep 8

Locatie Op school

Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden De training voor leerkrachten: “kunst kijken met kinderen” is een mooie 
aanvulling op deze workshop.

Website www.tekenspoor.nl   / www.rianneleemhuis.nl/tekenthuis/

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56
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PRINS WILLEM DANST
Een interactieve vertelvoorstelling voor kleuters over de wereld van Paleis Het Loo en hondje Willem Waf; 
een hond die koninklijk kan dansen! Het verhaal van Willem Waf staat beschreven in een wel heel speciaal 
en	koninklijk	prentenboek.	Het	boek	wordt	tijdens	de	voorstelling	gevonden	in	een	koffer	door	een	van	de	
museumdocenten van Paleis Het Loo. De museumdocent kan het paleis niet meer in! Gelukkig heeft ze vlak 
voor vertrek nog een aantal bijzondere voorwerpen meegenomen…

DOEL VAN DE LES:
  Leerlingen maken aan de hand van verschillende voorwerpen en opdrachten kennis met de   
  wereld van koningen en koninginnen.
  Leerlingen ontdekken waarom deze voorwerpen belangrijk zijn voor en/of passen bij de koning en  
  koningin.
  De voorstelling werkt aan boekpromotie: leerlingen enthousiast maken voor boeken.
  Omdat het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek, maken  
  de leerlingen ook kennis met de bibliotheek.

DISCIPLINE ERFGOED PALEIS HET LOO
Uitgevoerd door Paleis Het Loo

Titel project Prins Willem danst

Thema De wereld van koningen en koninginnen

Doelgroep Groep 1-2

Locatie In de lokale bibliotheek of op de eigen school

Tijdsduur 2 lessen. De tweede les (vertelvoorstelling), die door de museumdocent gege-
ven wordt, duurt ca. 60 minuten.

Bijzonderheden Bij dit programma is een uitgebreid lespakket ontwikkeld waarmee u op school 
het bezoek aan de vertelvoorstelling kunt voorbereiden en kunt afsluiten met 
een themadag of -week over koningen en koninginnen.

Website https://www.paleishetloo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/paleis-op-reis/
Bekijk daar de docentenhandleiding voor Prins Willem danst

Kerndoelen Kerndoelen; 1, 2, 37, 51, 54, 56

DISCIPLINE ERFGOED PALEIS HET LOO
Uitgevoerd door Paleis Het Loo

Titel project Wonen in een paleis

Thema De wereld van koningen en koninginnen

Doelgroep Groep 3, 4 en 5 

Locatie Op school

Tijdsduur 3 lessen. De tweede les, die door de museumdocent gegeven wordt, duurt 90 
minuten.

Bijzonderheden Het thema wordt in 3 lessen uitgewerkt. De leerkracht geeft de introductie-les 
en de afsluitende les. De tweede les wordt door een museumdocent van Paleis 
Het Loo gegeven.

Website https://www.paleishetloo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/paleis-op-reis/
Bekijk daar de docentenhandleiding voor Wonen in een paleis

Kerndoelen Kerndoelen; 1, 2, 12, 37, 51, 52, 53 en 56

WONEN IN EEN PALEIS
Hoe werd er gewoond in een paleis? Samen met een museumdocent onderzoeken leerlingen het paleis. 
De museumdocent vertelt bijzondere verhalen aan de hand van indrukwekkende beelden en voorwerpen. 
En de leerlingen gaan zelf ook veel doen! In groepjes werken zij met het speelpaleis: Paleis Het Loo in het 
klein. Hoe richten zij het in? Ook worden er andere activerende spelletjes en opdrachten gedaan, met een 
wel heel koninklijk.

DOEL VAN DE LES:
  Leerlingen krijgen een indruk hoe koningen en koninginnen wonen in een paleis.
  Leerlingen ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen koninklijk leven en hun eigen leven.
  Leerlingen ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu.
  Leerlingen leren samenwerken.
  Leerlingen leren de opgedane kennis te verwerken in een creatief eindproduct.
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HET PRONKPALEIS
Wie heeft geprobeerd iets uit het paleis te ontvreemden? Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met het 
onderzoeken van een mysterie-box. Deze box bevat materialen, die na onderzoek door de leerlingen, meer 
vertellen	over	de	bewoners,	personeel	en	bezoekers	van	Paleis	Het	Loo	in	de	17e	eeuw.	Tijdens	een	quiz	
checken de leerlingen de resultaten van hun onderzoek om vervolgens verder te speuren en het mysterie 
van het verdwenen paleisobject te ontrafelen.

DOEL VAN DE LES:
  Leerlingen leren werken met verschillende bronnen en deze te beoordelen op relevantie.
 	 Leerlingen	leren	reflecteren	op	hun	eigen	en	elkaars	werk.	
  Leerlingen leren samenwerken en redeneren.
 	 Leerlingen	leren	identificeren,	classificeren,	ordenen	en	relateren.
  Leerlingen kunnen informatie ordenen.
 	 Leerlingen	krijgen	inzicht	in	het	17e-eeuwse	hofleven.

NEDERLAND & ORANJE
Dé geschiedenisles over de Oranjes! Van stadhouder Willem van Oranje tot aan Koning Willem-Alexander. 
Welke Oranje verdient volgens de leerlingen een ereplaats? Met een archiefdoos onder de arm gaan ze in 
groepjes op onderzoek uit. Aan de hand van geluidsfragmenten, prenten, voorwerpen en foto’s leren ze 
steeds meer over de verschillende oranjes en bepalen ze wie van hen het meest een monument verdient. 
Vervolgens wordt dit monument - onder begeleiding van een museumdocent - gemaakt. Wie wint? Wordt 
het een stadhouder of een koning?

DOEL VAN DE LES:
  Leerlingen weten wat een monument is en kunnen vertellen waarom iemand een monument ‘krijgt’.
  Leerlingen kunnen uitleggen wat het verschil is tussen stadhouders en koningen.
  Leerlingen leren een monument/kunstwerk bestuderen en bedenken wat de betekenis ervan is.
  Leerlingen doen onderzoek op basis van voorwerpen en ander archiefmateriaal.
  Leerlingen kunnen van een stadhouder en een koning(in) van Oranje iets vertellen over hun   
  persoonlijke en politieke leven en vertellen welke rol zij speelden in de geschiedenis van Nederland.
  Leerlingen weten welke stadhouders en koning(inn)en van Oranje zij belangrijk vinden en waarom.
  Leerlingen leren samenwerken. Leerlingen herkennen en verwerken symboliek in een    
  eigen monument. 

DISCIPLINE ERFGOED PALEIS HET LOO
Uitgevoerd door Paleis Het Loo

Titel project Het Pronkpaleis

Thema Het leven in een Paleis Het Loo in de 17e eeuw

Doelgroep Groep 6-7-8

Locatie Op school

Tijdsduur 3 lessen. De tweede les, die door de museumdocent gegeven wordt, duurt 90 
minuten.

Bijzonderheden Het thema wordt in 3 lessen uitgewerkt. De leerkracht geeft de introductie-les 
en de afsluitende les. De tweede les wordt door een museumdocent van Paleis 
Het Loo gegeven.

Website https://www.paleishetloo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/paleis-op-reis/
Bekijk daar de docentenhandleiding voor Het Pronkpaleis

Kerndoelen Kerndoelen; 1, 2, 4, 9, 12, 37, 51, 52, 53 en 56

DISCIPLINE ERFGOED PALEIS HET LOO
Uitgevoerd door Paleis Het Loo

Titel project Nederland & Oranje

Thema Van stadhouder Willem van Oranje tot koning Willem Alexander

Doelgroep Groep 6-7-8

Locatie Op school

Tijdsduur 2 lessen. De tweede les, die door de museumdocent gegeven wordt, duurt 120 
minuten.

Bijzonderheden Het thema wordt in 2 lessen uitgewerkt. De leerkracht geeft de introductie-les, 
de tweede les wordt door een museumdocent van Paleis Het Loo gegeven
(inclusief creatieve afronding).

Website https://www.paleishetloo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/paleis-op-reis/
Bekijk daar de docentenhandleiding voor Nederland & Oranje

Kerndoelen Kerndoelen; 1, 2, 4, 9, 12, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55 en 56
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Toet toet… Daar is de bus.
Wie stapt er in? Wij gaan naar Dierendorpje!
Daar is Schaap al en Giraf met zijn lange nek. Kijk, Zebra wil ook mee en Olifant...Past die er wel in?
“Miaaauw... je billen zijn te dik, haha!”
Hé! Wie roept dat? Ben jij dat rode kat?
Ga nou niet weg! Waarom deed je dat?
Toet, toet! Oh de bus vertrekt! 

Ben jij ook zo benieuwd wat de dieren allemaal gaan beleven?
Kom, dan gaan we er naartoe!
We gaan het dorpje binnen, dus sla het boek maar open.
Nu kan de pret beginnen.

Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en Gitte Spee komt tot leven.
Een vertelster, een muzikant en de dieren uit het dorpje spelen een muzikale en beeldende voorstelling 
waarin associatieve verhaaltjes verteld worden.

DISCIPLINE THEATERVOORSTELLINGEN
Uitgevoerd door Productiehuis Valentijn

Titel project Dierendorpje

Thema Dierendorpje - Buiten sluiten, Vriendschap

Doelgroep Groep 1 en 2

Locatie In het speellokaal van een van de scholen

Tijdsduur Ca. 45 minuten

Bijzonderheden Deze voorstelling wordt gespeeld op;
Maandag 26 oktober
Dinsdag 27 oktober
Woensdag 28 oktober
Maandag 2 november
Dinsdag 3 november
Woensdag 4 november

Website De lesbrief is te vinden op; https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/211/
dierendorpje-3-/schoolvoorstelling.nl 

Kerndoelen Kerndoelen 12, 34 en 55

DISCIPLINE THEATERVOORSTELLINGEN
Uitgevoerd door Studio Tape

Titel project Strandjutter Ed

Thema Duurzaamheid, Recyclen, Vriendschap

Doelgroep Groep 3 en 4

Locatie De Voorveghter

Tijdsduur Ca. 40 minuten

Bijzonderheden Deze voorstelling wordt gespeeld op:
Maandag 1 februari
Dinsdag 2 februari
Woensdag 3 februari

Website De lesbrief is te vinden op;  
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/243/strandjutter-ed-4.nl 

Kerndoelen Kerndoelen; 12, 34, 55

Strandjutter Ed woont in een klein vuurtorentje op het strand. Hij is druk bezig met zijn RiRaRanja machine 
om van vervuild ZiZaZeewater heerlijke, frisse ranja te maken. Maar plots laat de wind van zich horen 
en klotsen de golven het strand op. De onderdelen van de RiRaRanja machine vliegen door de lucht! 
Gelukkig zijn er de buurmeisjes Storm en Ster om Strandjutter Ed te helpen. Samen met jou beleven ze de 
wonderlijkste	avonturen	en	ontmoeten	ze	bijzondere	figuren!	Lukt	het	Storm	en	Ster	om	het	verhaal	tot	een	
goed einde te brengen?

Strandjutter Ed is een beeldende luistervoorstelling vol humor, vrolijke liedjes en neemt je mee naar het 
strand met gele korrels zand.
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“Is de wolf hier om te blijven? Lees verder op pagina 2
“De gevolgen zijn niet te overzien als de wolf terugkeert in onze bossen!”
“Maakt u zich geen zorgen, maakt u zich als-tu-blieft geen zorgen. “
 Prof. Dieleman: “Onze bossen zijn totaal ongeschikt voor dergelijke roofdieren.”
“Wolven gezien op de Veluwe”

Al jaren staan deze berichten in de kranten. Maar wat de kranten niet weten... de wolf is er al. Met alle 
gevolgen van dien. Nergens ter wereld zijn de bossen zo keurig op orde als in ons land. Overal staan 
prullenbakken, routewijzers en bezoektijden op uitlegbordjes. 
In de voorstelling De wolf is terug neemt Harro van Lien het publiek mee naar een bos vol keurige dieren. 
Plotseling verschijnt daar, rechtstreeks vanuit de bossen van Polen, een verdwaalde, onbeschaafde en 
hongerige wolf.

De wolf is terug gaat over wankele overtuigingen, de dood, het leven en een vraatzuchtige wolf die best voor 
rede vatbaar is. Een vertelvoorstelling vol komische personages.

DE RACENDE RECHTER
Is hij de nieuwste formule 1 coureur? Draagt hij een turbo-toga? Wie is de racende Rechter? 

Is hij dé oplossing voor de kilometerslange wachtrijen voor rechtszaken in Nederland?

In zijn mobiele rechtbank behandelt hij meer dan 10 zaken per dag. En…goed nieuws! Hij geeft ook 
voorlichtingsvoorstellingen want voorkomen is beter dan een rechtszaak.

In volle vaart vertelt hij over spraakmakende zaken, waarbij hij zijn grootste skill toont: Rechtspreken 
voordat de zandloper leeg is…….Maar heeft snelheid ook een keerzijde?

Een komische tragedie over keuzes maken en eerlijk zijn naar jezelf.

Er	 is	 zijn	 twee	 lesbrieven	 beschikbaar.	 Een	 lesbrief	 ter	 voorbereiding	met	 filmpjes	 en	 een	 lesbrief	 om	
naderhand nog eens na te praten over de inhoud maar ook met creatieve opdrachten. 

DISCIPLINE THEATERVOORSTELLINGEN
Uitgevoerd door Harro van Lien

Titel project De wolf is terug

Thema Wat is natuurlijk in de natuur. Eigenwaarde

Doelgroep Groep 5 en 6

Locatie De Voorveghter

Tijdsduur Ca. 45 minuten

Bijzonderheden Deze voorstelling wordt gespeeld op:
Maandag 25 januari
Dinsdag 26 januari
Woensdag 27 januari

Website De lesbrief is te vinden op; 
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/174/de-wolf-is-terug-8.nl

Kerndoelen Kerndoelen; 12, 34, 55

DISCIPLINE THEATERVOORSTELLINGEN
Uitgevoerd door Held en Bloem

Titel project De Racende Rechter

Thema Keuzes maken. Het ‘Geweten’ en het (be)oordelen van elkaar

Doelgroep Groep 7 eventueel groep 8

Locatie Het LOC

Tijdsduur 50 minuten

Bijzonderheden  Deze voorstelling wordt gespeeld op in de week van 8 – 12 februari

Website www.racenderechter.nl 

Kerndoelen 55



52 53PROGRAMMA AANBOD 2020 - 2021 PROGRAMMA AANBOD 2020 - 2021

HET VERHAAL
Het verhaal speelt zich af rondom de bewoners van Hotel Boslust. Vader Jan (de hoteleige-naar) is jurken 
gaan dragen, dochter Fiona durft na een onplezierige eerste seksuele ervaring niet meer verliefd te worden, 
zoon Jort is juist heerlijk verliefd maar uit onhandigheid gaat er van alles mis. De vluchtelinge Ragwa die in 
het hotel woont, vertelt over de positie-ve maar ook over de negatieve ervaringen van haar huwelijk met 
een jongen die ze niet kende.

Het verhaal wordt op openhartige wijze verteld door verhalenvertelster Marjo Dames. Ze weet de juiste 
toon	te	treffen,	leerlingen	zitten	op	het	puntje	van	hun	stoel,	soms	wordt	er	wat	gegiecheld,	soms	lekker	
gelachen, soms doet het verhaal pijn, maar nooit wordt het ondragelijk of gênant. 

Op	de	 site	http://www.verhalenvertelster.nl/	 staat	een	kort	filmpje,	 van	Marjo,	die	een	mooie	 impressie	
geeft van de voorstelling. Zeker de moeite waard om vooraf te bekijken.

Aan de rand van het meer woont Woeste Willem. Willem is een zeerover. Of eigenlijk: Wil-lem wàs een zeerover, 
want hij is met pensioen. Woeste Willem is een echte brombeer. Hij houdt niet van gezelschap. Iedereen die het 
waagt in de buurt van zijn huis te komen, jaagt hij weg. Hij zwaait met zijn armen en brult; ‘Hoepel op, landrotten!’
En dan, op een dag……….

In de les kist vind je van alles om het verhaal van Woeste Willem na te spelen. Natuurlijk zit het boek Woeste 
Willem van Ingrid en Dieter Schubert in de kist maar ook een prachtig informatief boek over het leven en 
de gewoontes van piraten.
Een map met leuke ideeën om het project te introduceren, kleurplaten, verkleedspullen en spelletjes waar 
de kinderen zo mee aan de slag kunnen, het zit allemaal in de kist.
Een mooi project dat je naar eigen inzicht nog verder uit kunt bouwen. 

www.digibordonderbouw.nl  
www.jufanke.nl      
www.kleutergroep.nl                        
www.123lesidee.nl 
http://jufria.yurls.net/nl 

En vast nog tal van andere mogelijkheden.

DISCIPLINE THEATERVOORSTELLINGEN
Uitgevoerd door Marjo Dames

Titel project Verliefd

Thema Lentekriebels / sexualiteit

Doelgroep Groep 8

Locatie In het LOC

Tijdsduur Ca. 45 minuten

Bijzonderheden Deze voorstelling wordt gespeeld in de week van de lentekriebels. 15 – 19 maart

Website http://www.verhalenvertelster.nl/

Kerndoelen Kerndoelen: mens en samenleving

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Woeste Willem

Thema Leskist rond het prentenboek ’Woeste Willem’

Doelgroep Groep 1,2 en 3

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 3 weken op school

Bijzonderheden De leskist wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het  
project op school bezorgd wordt.

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 37, 54
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DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Verhuizen

Thema Leskist rond het prentenboek ‘Kapitein Wervelwind’

Doelgroep Groep 1,2 en 3

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 3 weken op school

Bijzonderheden De leskist wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het  
project op school bezorgd wordt .

Kerndoelen Kerndoelen; 1,2, 37, 51 en 54

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Dat komt er nou van

Thema Leskist rond het prentenboek ‘Dat komt er nou van’

Doelgroep Groep 1,2 en 3

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 3 weken op school

Bijzonderheden De leskist wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het  
project op school bezorgd wordt .

Kerndoelen Kerndoelen; 1,2, 37, 51 en 54

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Bijna jarig

Thema Leskist rond het prentenboek ‘Bijna jarig’ van Imme Drost

Doelgroep Groep 1,2 en 3

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 3 weken op school

Bijzonderheden De leskist wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het
project op school bezorgd wordt .

Kerndoelen Kerndoelen; 1,2, 37, 51 en 54

Het verhaal gaat over een klein jongetje, kapitein Wervelwind, dat gaat verhuizen.
Een nieuw huis, een nieuwe omgeving, het moet allemaal wennen.
Het project bevat allerlei materialen om mee te spelen en is toepasselijk verpakt in een 
verhuisdoos. Er zijn voorbeelden bijgevoegd voor werklessen, liedjes en gedichten.

Dit project is goed te combineren met bepaalde lessen uit de techniektorens.

Een project n.a.v. het prentenboek van Ingrid & Dieter Schubert
De zak bevat behalve het prentenboek ook nog een informatief boek over beren en het boek
“Waar ben je kleine beer”.

Er zijn verschillende verkleedmaterialen, speelgoedbeesten, woordkaarten, cd met gesproken tekst, eieren, 
discriminatiespel, dominospel, onderdelen verteltafel en ander materiaal voor klassengebruik.
Een veelzijdig project.

Nog zeven dagen dan is Ella jarig. Ze weet al wat ze gaat doen, wat ze wil eten en wie ze gaat vragen. Maar ze 
weet niet wat ze gaat krijgen, dat is nog geheim. Haar cadeau staat op zolder, dus daar mag ze even niet spelen.
Dat is niet gemakkelijk, maar Ella houdt vol.
Op een dag werkt een timmerman aan het dak. En in dat dak zit een zolderraampje. De lad-der van de timmerman 
is erg lang en als je boven bent kun je heel veel zien…..

Een project over verwachting en over hoe lang wachten kan duren. Over cadeautjes krijgen en over taartjes 
bakken. In de doos vind je allerlei attributen om de klas gezellig te versieren voor een feestje.
In de map vind je enkele leuke lessuggesties.
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Tijdens dit project maken de kinderen kennis met het werk en leven van één van Nederlands beroemdste 
Kunstenaar! 
Camille, het zoontje van postmeester Roulin, gaat op pad om meneer Vincent te helpen. Maar wáár hij 
mee moet helpen heeft meneer Vincent niet gezegd……. Wat eerst een saai bezoek aan het gele huis lijkt te 
worden, eindigt met iets heel bijzonders. Een verhaal over kunst, kleuren en Vincent van Gogh. 
Speciaal geschreven voor jonge kinderen.

Het kleuterlespakket Camille en het gele huis zit in een handige bewaarmap die gemakkelijk is te veranderen 
in een schootboek met vertelplaten. In de handleiding vind je diverse les-suggesties en ondersteunend 
materiaal.

https://www.lespakketportaal.nl/lespakket-van-gogh-op-school.html
van	Gogh	op	de	basisschool;	leuke	filmpjes	en	platen

Hier vind je heel veel leuke digibordlessen voor je groep.

Kinderen leren dat een foto meer is dan een plaatje om naar te kijken. Ze kunnen door middel van het zelf 
maken van foto’s veel vertellen: over zichzelf, hun omgeving en hun gevoelens.

Dit project bestaat uit een receptief gedeelte in de vorm van ongeveer 60 foto’s. Deze foto’s worden 
beschreven en zijn gerangschikt naar aanleiding van 11 thema’s.
Meer dan 40 foto’s zijn ook op A3-formaat afgedrukt zodat ze, tijdens de 
duur van het project, kunnen worden opgehangen in de klas of de school.

In de map zit een docenten handleiding, een ‘kijkwijzer’ en een verklarende 
woordenlijst.
Het actieve gedeelte bestaat uit praktijkopdrachten bij elk thema, waaruit 
een	 keuze	 gemaakt	 kan	 worden.	 Deze	 opdrachten	 zijn	 specifiek	 op	 de	
kinderen en hun dagelijkse omgeving gericht, waarbij ook aandacht 
geschonken wordt aan het cultureel erfgoed. Het beeldende aspect komt 
steeds aan de orde.
Kinderen leren:
  Kijken
 	 Gevoelens	en	emoties	delen	door	middel	van	Fotografie
  Over begrippen als kleur, compositie, standpunt
  Een digitale camera in diverse situatie te gebruiken
  Kijken naar en beoordelen van foto’s
  Collages en fotomontages maken.
  Foto’s bewerken met de computer.
  Foto’s gebruiken als basis van een eigen werkstuk
  Presenteren van foto’s, bijvoorbeeld in de vorm van een foto tentoonstelling.

Het project kan door de eigen leerkracht begeleid en uitgevoerd worden.
De	koffer	blijft	ongeveer	vier	weken	op	school

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Camille en het gele huis

Thema Vincent van Gogh

Doelgroep Groep 1,2 en 3

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 3 weken op school

Bijzonderheden De leskist wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het  
project op school bezorgd wordt .

Kerndoelen Kerndoelen; 1,2, 37, 51, 54 en 56

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Fotografie

Thema Vertellen zonder woorden

Doelgroep Groep 5,6,7 en 8

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 4 weken op school

Bijzonderheden Leerkrachten zorgen zelf voor digitale camera’s, deze worden NIET meegeleverd!

Kerndoelen Kerndoelen; 1,2, 37, 54 en 55
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In	elke	koffer	zitten	twee	identieke	dichtbundels,	didactische	werkbladen	voor	elk	gedicht	én	een	praktische	
handleiding. 

WAAROM DE POËZIEKOFFERS?
Het aantrekkelijk vormgegeven geheel vergroot, mede door direct bruikbare didactische verwerking, de 
toegang tot poëzie. Functionele tekeningen, speelse taaloefeningen, integratie met verwante en andere 
leergebieden, ontrafeling van achterliggende bedoelingen en een kennismaking met verschillende 
stijlfiguren	en	dichtvormen	werpen	vaak	een	verrassend	licht	op	de	gedichten.	Die	worden	gekaderd	in	de	
eindtermen Nederlands, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, sociale vaardigheden en zelfs rekenen.

Ook dit seizoen weer in ons programma.De school ontvangt een set Plintposters en kiest zelf de 
verwerkingslessen via www.plinternet.nl  

Ook aan te vragen in combinatie met het Poëzieproject.

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Plint Posters

Thema Posters met verschillende gedichten.

Doelgroep Groep 1 t/m 8

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 4 weken op school

Bijzonderheden Het lesmateriaal wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het  
project op school bezorgd wordt

Kerndoelen Kerndoelen; 1, 2, 9, 51, 54 en 55

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Poëziekoffers

Thema Prachtige	dichtbundels	vormen	het	hart	van	de	Poëziekoffers

Doelgroep Groep 3 t/m 8

Locatie Op school

Tijdsduur Het project blijft ongeveer 4 weken op school

Bijzonderheden Het lesmateriaal wordt gebracht en gehaald door onze bezor-ger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het  
project op school bezorgd wordt.

Kerndoelen Kerndoelen; 1, 2, 9, 51, 54 en 55
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DOEL:
  Kinderen tot lezen stimuleren 
  Leerkrachten en kinderen nieuwe boeken aanreiken.

ORGANISATIE:
  Er zitten ruim 30 boeken in één grote box
  Zomaar lekker lezen in de klas.
  Even iets anders dan de klassenbibliotheek
  Verder zelf invulling geven kan
  De boeken zijn ongeveer vier weken op school
  In iedere leskist zitten de kaartjes van Chambers met een handleiding om het lezen nog meer te 
  kunnen stimuleren.

DISCIPLINE LESKISTEN VAN KIND EN CULTUUR
Titel project Lees je knetter

Thema Lekker lezen

Doelgroep Groep 7 en 8

Locatie Op school

Tijdsduur Afhankelijk van het aantal opgaven ongeveer 6 weken.

Bijzonderheden De leskist wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Via de mail krijgt de contactpersoon het rooster waarop staat wanneer het  
project op school bezorgd wordt.

Kerndoelen Kerndoelen; 1, 2, 9, 12, 51, 54 en 55

Tijdens de themaweek “vroeger in Hardenberg’ maken de kinderen kennis met het begrip ‘Vroeger’. 
Welke spelletjes speelden opa en oma vroeger? Keken ze ook naar de TV, hadden ze al een computer……
enz. Verschillende aspecten uit de tijd van opa en oma passeren de revue. Zoals elektronica, speelgoed, 
keukenspulletjes en huishoudelijke voorwerpen. 

Het project kan op verschillende manieren gebruikt worden, in een themaweek maar ook als losse lessen 
die op verschillende momenten in het jaar aangeboden worden.

Een bezoekje aan ‘het Oale Meestershuus’ in Slagharen is een mooie aanvulling op dit project.

DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED
Titel project Vroeger in Hardenberg

Thema Spelen en leven in de tijd van opa en oma

Doelgroep Groep 1 en 2 

Locatie Op school

Tijdsduur Per les verschillend. Afhankelijk van de tijd die de leerkracht aan het project wil 
besteden.

Bijzonderheden Dit project kun je vinden op; www.kindencultuurhardenberg.nl onder het kopje 
“nieuws”. Het mag uitgeprint worden. Iedere leerkracht kan het op zijn eigen tijd 
en	op	zijn	eigen	wijze	inzetten.	Bij	dit	project	hoort	een	koffer	met	spulletjes	die	
bij de Stichting Kind en Cultuur kan worden aangevraagd.

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 37, 51, 54 en 56
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Dit project is een vervolg op het project van groep 1 en 2 en gaat over het leven in de kernen in en rondom 
Hardenberg. Dit project wordt in zijn totaliteit aan alle scholen aangeboden. Ieder kan daaruit die lessen 
kiezen die voor zijn/haar groep interessant zijn. 

We werken aan twee thema’s , Langs de Vecht en de Reest en Wonen op het veen.
Meestal wordt eerst voor de eigen kern gekozen en wordt er daarna verder om zich heen gekeken. Bij elke 
kern horen een aantal opdrachten die in een opdrachten boekje gemaakt kunnen worden. Daarnaast is er 
ook een verzamelboekje met een vel met afbeeldingen. Daarop staan enkele karakteristieke foto’s van het 
dorp of stad die op dat moment in de belangstelling staat.

De lessen worden door de leerkrachten zelf gegeven.
In de handleiding kunnen ze de nodige informatie vinden.                   

DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED
Titel project Vroeger in Hardenberg

Thema Langs de Vecht en de Reest en Wonen op het Veen

Doelgroep Groep 3 en 4

Locatie Op school

Tijdsduur Per les verschillend. Afhankelijk van de tijd die de leerkracht aan het project wil 
besteden.

Bijzonderheden Dit project kun je vinden op: www.kindencultuurhardenberg.nl onder het  
kopje “nieuws”. Iedere leerkracht kan het op zijn eigen tijd en eigen wijze  
inzetten. Scholen moeten zelf de werkboekjes printen.

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 37, 51, 54 en 56

DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED
Titel project De dubbele foto

Thema Foto’s vroeger en nu

Doelgroep Groep 5 en 6

Locatie Op school. Eventueel een excursie naar een monument.

Tijdsduur Naar eigen inzicht.

Bijzonderheden Dit project is op de scholen aanwezig, zodat iedere leerkracht het op zijn eigen 
tijd en op zijn eigen wijze kan inzetten.

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4, 12, 37, 51, 52, 54, 55, 56

OVER HET PROJECT:
De dubbele foto is een fotoproject voor de groepen 5 en 6 van het primair onderwijs. Aan de hand van oude 
foto’s van plekken in hun dorp of stad verkennen leerlingen hun eigen omgeving. Naast oude foto’s worden 
hedendaagse foto’s gelegd en op die manier kunnen leer-lingen vergelijken: wat is er veranderd en wat is 
er juist gelijk gebleven?

Met het lespakket leren leerlingen over cultureel erfgoed in hun directe omgeving, over be-langrijke 
historische veranderingen en dat deze veranderingen door onderzoek te doen verklaard kunnen worden.

LESDOEL:
De Dubbele foto sluit aan bij de kerndoelen van het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld”. Leerlingen 
doen zelf onderzoek met behulp van foto’s en leren daarbij bewust vra-gen te stellen.
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Het project vraagt zich af hoe de kleine Latijnse gemeenschap in Rome, niet groter dan die van Ommen, er 
in slaagde om van een eenvoudig boerendorp een wereldmacht te worden. In het Rome van toen bestond 
niets. Alles moest eerst worden uitgevonden: taal, rekenen en een samenleving organiseren.

In de leskist zitten replica-voorwerpen uit de Romeinse oudheid voor de kinderen. Een geschreven toelichting 
en leskaarten voor de leerkracht.

De voorwerpen uit de kist laten zien waarom en hoe mensen in het primitieve Rome:
  hun kinderen opvoedden
  ontdekten dat je moest leren tellen en rekenen, lezen en schrijven om als samenleving te kunnen 
  groeien. 

Nadat de kinderen aan de hand van de leskist van alles over de Romeinen hebben geleerd en ontdekt 
brengen ze een bezoek aan het museum. 
Tijdens dat bezoek mogen ze zich als Romein verkleden, ze spelen romeinse spelletjes, maken een romeins 
paspoort en bekijken samen met een docent een diorama.

DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED
Titel project Het	Tinnenfigurenmuseum	in	Ommen

Thema Romeinen

Doelgroep Groep 5 en 6

Locatie In de klas en in het museum 

Tijdsduur Het project kan 2 weken op school blijven

Bijzonderheden Dit project bestaat uit 2 delen; 
Een museumbezoek en het gebruik van de leskist.
De leskist wordt alleen bezorgd bij scholen die zich ook opgeven voor het
museum bezoek.

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4,12, 37, 51, 52, 54, 55, 56

DOELSTELLING:
Kennismaking met het Herinneringskamp Westerbork, als ondersteuning en aanvulling op het project: 
Oorlog dichtbij huis”.

EDUCATIEF PROGRAMMA:
 	 Inleiding	met	film	in	de	filmzaal.
  Bekijken van de tentoonstelling met kijkwijzer. 
  Wandeling naar het voormalig kampterrein. 
  Rondleiding over het kampterrein. 
  Wandeling terug. 

De inleiding en de rondleiding worden gedaan door de educatief medewerkers.
De andere onderdelen doet de groep zelfstandig onder begeleiding van leerkrachten.
Het totale programma duurt ongeveer 4 ½ uur. U zult dan aan het eind van de middag weer op school zijn.

 Data voor bezoek aan het Herinneringskamp Westerbork:
 
 Dinsdag 2 maart
 Donderdag 4 maart
 Vrijdag 5 maart

 Dinsdag 9 maart
 Donderdag 11 maart
 Vrijdag 12 maart

 Dinsdag 16 maart
 Donderdag 18 maart
 Vrijdag 19 maart

DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED
Titel project Bezoek Herinneringskamp Westerbork

Thema Het leven van de Joodse mensen in het doorgangskamp Westerbork in de 
Tweede wereldoorlog

Doelgroep Groep 7

Locatie Herinneringskamp Westerbork

Tijdsduur Een schooldag

Bijzonderheden Data voor het bezoek vind je onder aan deze pagina

Website www.kampwesterbork.nl/nl/geschiedenis/index.html#/index

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4, 12, 37, 51, 52, 54, 55, 56

 

Dinsdag 23 maart
Donderdag 25 maart
Vrijdag 26 maart

Donderdag 8 april
Vrijdag 9 april

Dinsdag 13 april
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OVER HET PROJECT:
“De oorlog dichtbij huis” is een project op maat, gemaakt door het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Het behandelt de oorlog in de kernen Hardenberg, Gramsbergen, Kloosterhaar en Slagharen.
Het laat kinderen kennis maken met de oorlogshistorie van de eigen omgeving.
Het project is uitgewerkt in twee delen, één voor groep 7 en één voor groep 8.

De onderwerpen die aan bod komen voor groep 7 zijn:
  Verzet, wat is dat?
  Portret van een (Joodse) onderduiker.
  De bevrijding.

De onderwerpen die aan bod komen voor groep 8 zijn:
  Portret van een Joodse familie.
  Monumenten vergelijken.
  Eventueel een excursie of een gastspreker.

Dit project kun je ook terugvinden op: 
www.kindencultuurhardenberg.nl onder het kopje Programma

DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED
Titel project Herinneringskamp Westerbork

Thema De oorlog dicht bij huis

Doelgroep Groep 7 en 8

Locatie Op school. Eventueel een excursie naar een monument.

Tijdsduur Iedere leerkracht kan zelf bepalen hoeveel tijd er aan dit 
project besteed wordt.

Bijzonderheden Dit project is op de scholen aanwezig, zodat iedere leerkracht het op zijn  
eigen tijd en op zijn eigen wijze kan inzetten. Sluit goed aan op het bezoek aan 
Herinneringskamp Westerbork.

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4,12, 37, 51, 52, 54, 55, 56

DISCIPLINE CULTUREEL ERFGOED
Activiteit Bezoek aan het Rijksmuseum

Doelgroep Groep 8

Locatie Rijksmuseum en Teekenschool

Tijdsduur Verschillend 

Bijzonderheden Museumbezoek en workshop in de Teekenschool

Opgave Is in april / mei al een briefwisseling over geweest. Opgave niet meer mogelijk.

Website www.rijksmuseum.nl 
schooltv.nl/rijksmuseum
rijksmuseum.nl/meer voor de leraar 

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4,12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Dit jaar kan er gekozen uit verschillende programma’s die het Rijksmuseum biedt.

  Proef de Gouden Eeuw. (Rondleiding duurt 1,30 uur)
  Leerlingen gebruiken al hun zintuigen tijdens deze kennismaking  
  met het dagelijks leven uit de Gouden eeuw. Ze proeven specerijen  
  uit verre landen, ruiken het atelier van de meester-schilder, voelen  
  de jurken van rijke dames en luisteren naar instrumenten uit de 17e  
  eeuw. rijksmuseum.nl/proefdegoudeneeuw

  Ontdekkers en reizigers. (Workshop en rondleiding duren 2.00 uur)
  Deze workshop gaat over de eerste ontdekkingsreizen van de Nederlanders. In het museum   
  gaan de leerlingen mee als tekenaar op expeditie. Zij zoeken naar sporen van de overzeese   
  handel en bekijken met eigen ogen handelswaar uit de 17e eeuw. In het Atelier van de Teeken-  
  school tekenen  leerlingen een reisverslag met zelfgemaakte inkt.
  rijksmuseum.nl/ontdekkers

  Sporenonderzoek naar Rembrandt (Workshop en rondleiding duren 2.00 uur)
  In deze workshop komen leerlingen tot verrassende inzichten over hoe Rembrandt en zijn   
  tijdgenoten schilderden. Leerlingen onderzoeken pigmenten met microscoop en UV licht. Zij   
	 	 doen	proefjes	met	kleurstoffen	en	ontleden	verflagen.	Het	resultaat	is	een	heus	onderzoeks-	 	
  rapport over een schilderij uit de Gouden Eeuw. 
  rijksmuseum.nl/sporenonderzoek
  
  Jij en de Gouden Eeuw (4 lessen door de leerkracht in de klas en 2.30 uur Rijksmuseum)
  Dit programma is lesstof vervangend voor de periode regenten en vorsten.
  In het theater in de Tekenschool spelen leerlingen met professionele acteurs verhalen uit de   
  Gouden Eeuw. Ze ontmoeten Rembrandt, vluchten mee in de boekenkist van Hugo de Groot   
  en ervaren de kou in het Behouden Huys op Nova Zembla.

Op de website van het Rijksmuseum staan heel veel leuke lessen en er is ook veel informatie
beschikbaar om zelf mee aan de slag te gaan. Voor spreekbeurten of werkstukken kun je informatie 
aanvragen via: onderwijs@rijksmuseum.nl
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Bij de vaste tentoonstelling is een Saksische keuken te zien en een stijlkamer. Hier zien we ook het 
thema	 “Bevrijding”	 terug.	 En	 in	 opoes	 kelder	 staan	 diverse	 oude	 spullen,	 waaronder	 weckflessen	 en	
kruidenierswaren. Op de afdeling archeologie zie je vitrines met prachtige stenen, bronzen pijlen, 
speerpunten en mooi prehistorisch aardewerk.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Hier besteden we nu in 2021 binnen ons thema 
“In Vrijheid door Bevrijding” uitgebreid aandacht aan. We maken onder meer gebruik van suggesties en 
materiaal van het nationaal comité 4 en 5 mei 2020. 

We laten de jeugd kennismaken met de gebeurtenissen rond de bevrijding van dit deel van Nederland door 
onder meer een rondleiding binnen de expositie, door informatie te geven door middel van Touch Screens, 
door	een	quiz	en	door	knutsel-	en	tekenopdrachten.

DISCIPLINE MUSEUM
Uitgevoerd door Museum ’t Stadhuus Hardenberg

Titel project Geschiedenis en Cultuur van Hardenberg.

Tijdelijke 
tentoonstelling

In 2021 staat binnen de tijdelijke expositie het thema “In Vrijheid door Bevrijding” 
centraal.

Doelgroep Groep 5 t/m 8 

Locatie In het Museum, Voorstraat 34 in Hardenberg.

Tijdsduur 1½ uur

Bijzonderheden Via het aanmeldingsformulier. Wij geven de opgave van de scholen en het aantal 
leerlingen door aan het museum, zij nemen dan contact met de scholen op.

Website www.mijnstadmijndorp/hardenberg.nl
info@hvhardenberg.nl

Contactpersoon Ina Vogelzang inavogelzang@gmail.com

Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld (Tijd) nr. 51,52,53 en 56. Ook is er een link met 
verschillende items uit de canon van Nederland

In de volledig nieuwe ontvangsthal wordt het verhaal van wonen, werken en leven in het veen verteld. Dit 
gebeurt met levens grote foto’s. Het ontstaan van veen en turf word ook beeldend gemaakt aan de hand 
van	een	maquette,	die	kunstig	is	nagebouwd	met	veenterrein	en	voorwerpen.	Het	leven	van	gezinnen	in	
de periode tussen 1850 en 1950 in onze eigen omgeving, niet erg lang geleden, maakt een bezoek extra 
speciaal.

Een origineel veentreintje rijdt je, met de kinderen, over het 
buitenterrein van het museum. Onderweg stopt het treintje om 
de ingerichte veenhutten te bezichtigen. Ook een typische oude 
boerderij, het winkeltje van de veenbaas en een schaapskooi 
ontbreken niet. De machinist weet allerlei leuke verhalen te 
vertellen. 

 Tips voor het lesgeven:
 http://www.veenmuseum.nl/#
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Engbertsdijksvenen 
 https://wikikids.nl/Bodem_in_Nederland
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
 https://schooltv.nl/video/turf-wist-je-dat-turf-hetzelfde-is-als-gedroogd-veen/
 https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/867/Veengronden
	 https://schooltv.nl/video/hoe-ontstaat-veen-een-dikke-laag-dode-plantenresten/#q=veen

DISCIPLINE MUSEUM
Uitgevoerd door Het Veenmuseum Vriezenveen

Thema Het leven in de tijd van de turfstekers

Doelgroep Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Locatie  Paterswal 11, 7671 TB Westerhaar-Vriezenveensewijk

Tijdsduur Een dagdeel

Bijzonderheden Het bezoek bestaat uit 2 delen. Een bezoek aan het museum en een rondrit in 
een veentreintje. 
Let op: Enige voorkennis is gewenst bij de kinderen. 
Het is goed om de groep op te delen in 2 groepen.  

Bezoek Scholen geven zich op via het aanmeldingsformulier. Vervolgens maken ze zelf 
een afspraak voor het bezoek aan het museum

Website Contact bij voorkeur per mail: info@veenmuseum.nl
Tel: 06-12496180
http://www.veenmuseum.nl  

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56
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In het museum is een prachtige Multi Touch Tafel met foto’s, archeologie en spelletjes. 
Aandacht	voor	de	Slag	bij	Ane	in	de	13e	eeuw,	hierover	is	een	mooie	animatiefilm	te	zien.	Ook	is	er	een	
interessante munten vondst te zien uit de 13e eeuw. Er is heel veel over de Vecht van bron tot monding, 
dus van Darfeld tot Zwolle.

DISCIPLINE MUSEUM
Uitgevoerd door Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal Gramsbergen

Titel project Kennismaken met de streekhistorie en de cultuur van het prachtige Nederlandse 
en Duitse Vechtdal.

Thema De Vecht, Slag bij Ane

Doelgroep Groep 1 t/m 8 

Locatie In het museum

Bezoek Opgave via het aanmeldingsformulier. Het museum neemt contact met u op.

Tijdsduur Afhankelijk van de activiteiten die men wil doen

Bijzonderheden Dit project sluit prachtig aan op het erfgoedproject Langs de Vecht en de Reest 
voor groep 3 en 4. Rondleiding in groepjes van ongeveer 7 leerlingen. Graag 1 
begeleider per groepje. In overleg een korte wandeling door de oude stadskern.

Website www.museumgramsbergen.nl

Contact info@museumgramsbergen.nl
tel: 0524-561639  Meiboomlein 4, Gramsbergen

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56

De kinderen maken kennis met een stukje cultuur uit vroegere tijd aan de hand van een foto-speurtocht en 
een puzzelspeurtocht. 

Vaste collectie:  stijlkamer, schoolklasje, grutterswinkel, voorraadkelder, grootmoeders   
      keuken en achtertuin.

Expositie:   “75 jaar bevrijding”. Met allerlei voorwerpen uit de tweede wereld- oorlog  
      en foto’s van de bevrijding.

Buiten:    T.b.c.-huisje, smalspoortreintje, stookhok, schutting met oud    
      gereedschap en plaggenhut. Deze onderdelen lenen zich tot verdieping.

DISCIPLINE MUSEUM
Uitgevoerd Het Oale Meestershuus Slagharen

Titel project “Zonder verleden geen toekomst”

Thema Het leven in en om Slagharen in de vorige eeuw.

Doelgroep Groep 1 t/m 8

Locatie Het Oale Meestershuus Slagharen
Herenstraat 24

Tijdsduur Dat is per groep verschillend

Bijzonderheden Wij geven het aantal leerlingen door en het museum neemt contact met u op.

Contactpersoon Dhr. J. Evers 0523-684778

Website www.museumslagharen.nl

Kerndoelen Kerndoelen 1, 2, 4, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56
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DOEL:
  Leesbevordering: door middel van voorlezen rond een thema kinderen en leerkrachten    
  enthousiast maken voor boeken.
  Taalontwikkeling: door middel van het voorlezen van verschillende soorten
  verhalen en prentenboeken wordt de woordenschat en kennis van kinderen uitgebreid.
  Kennismaken met verschillende media door middel van gebruik maken van digitale    
  prentenboeken en digitale werkvormen.
  Cultuur- en milieueducatie: ‘Literatuur’ verbinden met andere disciplines

ORGANISATIE:
  De bibliotheek stelt een doos samen met boeken. Vooral prentenboeken, maar ook    
  verhalen, gedichtjes en eenvoudig informatieve boeken. Daarnaast een verwijzing naar digitale   
  prentenboeken. Het boek Hallo-o-o daarboven! is het uitgangspunt voor het zoeken naar   
  bijpassende boeken en lesideeën.
  De lessuggesties kunnen te maken hebben met lezen/voorlezen, spelen met taal, 
  cultuureducatie (dans, beeldend, spel), digitale werkvormen en met de thema’s Natuur, Bos,   
  Verzamelen, Spelen, Delen, Zijn, zoals je bent

Een korte beschrijving van het boek:
Vos moet in de klas iets vertellen over een verzameling. Maar die heeft hij niet! De vader van Vos neemt hem mee 
naar het bos, want daar vind je altijd iets. Als Vos verdwaalt en een grote boom een prachtig blad laat vallen, weet 
hij ineens wat hij wil laten zien.

DOEL:
  Leesbevordering: door middel van voorlezen rond het thema kinderen en leerkrachten    
  enthousiast maken voor (het creatief bezig zijn met) boeken.
  Taalontwikkeling: door middel van voorlezen van verschillende soorten
  verhalen en prentenboeken wordt de woordenschat en kennis van kinderen uitgebreid.
  Cultuureducatie: ‘Literatuur’ verbinden met andere cultuurdisciplines

ORGANISATIE:
  De bibliotheek stelt een doos samen met boeken. Vooral prentenboeken, maar ook verhalen   
  en gedichtjes. 
  Daarbij horen lessuggesties. De lessuggesties kunnen te maken hebben met lezen/voorlezen,   
  spelen met taal, cultuureducatie (dans, beeldend, spel)
  Deze projectdoos sluit aan bij de vertelvoorstelling vanuit Paleis Het Loo: Prins Willem danst.   
  Deze vertelvoorstelling kan plaats vinden op school of in de Bibliotheek en wordt aangeboden   
  door Kind en Cultuur.

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Prinsen en Prinsessen

Thema Hoe leven en gedragen prinsen en prinsessen zich?

Doelgroep Groep 1 en 2

Locatie Op school/ Bibliotheek

Tijdsduur 4 – 5 weken + vertelvoorstelling

Bijzonderheden De doos, samengesteld door de bibliotheek, sluit aan bij een project met vertel-
voorstelling vanuit Paleis Het Loo. De Vertelvoorstelling kan plaats vinden in de 
bibliotheek. De projectdoos wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Aan het begin van het schooljaar stuurt de bibliotheek een rouleerschema.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl (Bibliowijzer: Lekker voorlezen)

Kerndoelen Prinsen en Prinsessen sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden 
‘Nederlands” , “Oriëntatie op jezelf en de wereld” en “Kunstzinnige oriëntatie”.

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Hallo-o-o vos, daar in het bos!

Thema Verzamelen

Doelgroep Groep 1 en 2

Locatie Op school

Tijdsduur 4 – 5 weken

Bijzonderheden De projectdoos wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Aan het begin van het schooljaar stuurt de bibliotheek een rouleerschema.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl (Bibliowijzer: Lekker voorlezen)

Kerndoelen Hallo-o-o vos! sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden ‘Nederlands” , 
“Oriëntatie op jezelf en de wereld”
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DOEL:
  Wegwijs maken in de bibliotheek
  Verschillende mogelijkheden en materialen van de bibliotheek laten zien
  Boekpromotie: kinderen enthousiast maken voor boeken en (voor)lezen

ORGANISATIE:
  Programma aan de hand van een thema en recent uitgegeven boeken. Verschillende soorten   
  boeken: prentenboeken, voorleesboeken, eenvoudig informatieve boeken, boeken met versjes   
  en gedichtjes en bijzondere boeken. 
  Daarnaast krijgen kinderen de ruimte om zelf boeken te bekijken. 
  Bij groep 3 vooral ook aandacht voor het zelf (leren) lezen.

DOEL:
  Leesbevordering: door middel van voorlezen kinderen en leerkrachten enthousiast maken voor 
  verschillende soorten boeken.
  Leerkrachten nieuw voorleesmateriaal en lessuggesties aanreiken.

ORGANISATIE:
  De bibliotheek stelt een doos samen met verschillende soorten boeken geschikt voor    
  groep 3: prentenboeken, eerste leesboekje(s), samenlees-/ theaterleesboek, verhalen,    
  gedichtjes en informatief.
  Het thema is Reizen, grote en kleine avonturen die onderweg zijn te beleven, Waar kun je   
  naar toe en op welke manier? Ga je ver weg of blijf je dichtbij huis? Fantasiereizen,    
  Landschap, Natuur en Milieu horen er ook bij.
  Handleiding voor de leerkrachten met achtergrondinformatie en ideeën om aan de slag te gaan   
  met de boeken en het thema.

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Bibliotheekbezoek

Thema n.v.t.

Doelgroep Groep 2 en/of groep 3

Locatie Bibliotheek

Tijdsduur 1 uur

Bijzonderheden De bezoeken worden januari-maart gepland. Voor Hardenberg wordt een 
rooster gestuurd. Voor de andere plaatsen wordt in de loop van het jaar een 
afspraak gemaakt.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl (Bibliowijzer: groepsbezoek)

Kerndoelen Nederlands (1,4,7,9,10, 12) Oriëntatie op jezelf en de wereld (35), Kunstzinnige 
oriëntatie (56)

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Een avontuurlijke reis

Thema Reizen, naar verre landen, in je fantasie, ver weg of dichtbij.

Doelgroep Groep 3

Locatie Op school

Tijdsduur 4 – 5 weken

Bijzonderheden De projectdoos wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Aan het begin van het schooljaar stuurt de bibliotheek een rouleerschema.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl (Bibliowijzer: letterpret)

Kerndoelen Nederlands (1,4,7,9,10, 12) Oriëntatie op jezelf en de wereld (39, 50), 
Kunstzinnige oriëntatie (55,56)

 Ills. Uit : Het boek zonder verhaal
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DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Laat je fantasie spreken

Thema Fantaseren,	filosoferen

Doelgroep  Groep 4

Locatie  Op school

Tijdsduur  4 – 5 weken

Bijzonderheden De projectdoos wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Aan het begin van het schooljaar stuurt de bibliotheek een overzicht van
wanneer	wat	wordt	bezorgd	c.q.,	gehaald.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl (Bibliowijzer: lekker (voor)lezen)

Kerndoelen Nederlands (7,9,10, 12) Oriëntatie op jezelf en de wereld (39, 50), Kunstzinnige 
oriëntatie (55,56)

DOEL:
  Leesbevordering: door middel van (voor)lezen rond een thema kinderen en leerkrachten  
   enthousiast maken voor boeken en het bezig zijn met verhalen
  Leerkrachten nieuw voorleesmateriaal en lessuggesties rond een boek aanreiken.
  Cultuur- en kunsteducatie: kinderen laten kennismaken met Kunst en hun eigen fantasie   
  laten gebruiken voor het maken van een kunstwerk. 

ORGANISATIE:
  De bibliotheek stelt een doos samen met verschillende soorten boeken (voorlezen, zelf    
  lezen, informatief) die aansluiten bij groep 4.
  Boeken waarin fantasie een rol speelt. In verhalen, in boeken kan alles en niet alles hoeft echt   
  te kunnen gebeuren. Informatieve boeken over ‘spelen met fan-tasie’ en hoe ziet fantasie in   
  de Kunst eruit? Dus ook kunstboeken voor kinderen.
  Lessuggesties m.b.t. Fantasie, fantaseren. Hoe doe je dat? Wanneer gebruiken kinderen hun   
	 	 eigen	fantasie?	(filosoferen)	Hoe	komen	verhalen	tot	stand?	Fantasie	en	werkelijkheid.	Fantasie		 	
  en Kunst: Kun je zelf fantaseren en een kunstwerk maken? Hoe hebben kunstenaars dat gedaan?
  Handleiding voor de leerkrachten met les- en speelsuggesties
  (met digitale en creatieve werkvormen) aan de hand van de boeken.

DOEL: 
  Kinderen in contact brengen met schrijvers van kinderboeken, en daardoor de belangstelling   
  voor het lezen en voor kinderboeken stimuleren bij leerlingen en leerkrachten.

ORGANISATIE:
  De schrijver (of illustrator) vertelt over zijn/haar boeken, leest voor en gaat soms ook actief met de 
  kinderen aan de slag.
  De school krijgt een pakket boeken via de bibliotheek om in de groepen te gebruiken voor de 
  voorbereiding van het bezoek, samen met informatie over het project.

Voor deze activiteit kunnen voor dit schooljaar inschrijven (groep B):

De Kern, Hardenberg    Het Palet, Hardenberg
De Kwinkslag Slagharen               De Elzenhof, Hardenberg
De Bloemenhof, Hardenberg   De Oase, Hardenberg
De Fontein, Lutten   Ds. Koningsberger, Bergentheim
De Wegwijzer, Schuinesloot  De Wiekslag, Bruchterveld
De Morgenster, Hardenberg  Ds. Doekesschool, Hardenberg
Prinses Irene, Gramsbergen  Spreng-el, An   

                         

  Erik van Os

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Schrijver op school

Thema n.v.t.

Doelgroep Groep 3 en 4

Locatie Op school

Tijdsduur  1 uur per (combinatie) groep

Bijzonderheden De schrijversbezoeken worden gepland in de periode februari-april.
Zodra bekend is welke schrijvers wanneer beschikbaar zijn, stuurt de bibliotheek  
het rooster naar de scholen. (Januari )

Website www.bibliotheekhardenberg.nl/onderwijs (Bibliowijzer: schrijver op bezoek)

Kerndoelen Nederlands (3,7,8, 9,10, 12) Kunstzinnige oriëntatie (55,56)
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DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Ga voor groen! 

Thema Boeken over natuur, milieu, duurzaamheid

Doelgroep Groep 5

Locatie Op school

Tijdsduur 4 – 5 weken

Bijzonderheden De projectdoos wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Aan het begin van het schooljaar stuurt de bibliotheek een rouleerschema.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl/onderwijs (Bibliowijzer: lekker lezen)

Kerndoelen Nederlands (4, 7,9,10,12) Oriëntatie op jezelf en de wereld (34, 35, 37, 39)

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Bibliotheekbezoek

Thema n.v.t.

Doelgroep Groep 6

Locatie Bibliotheek

Tijdsduur 1 uur

Bijzonderheden De bezoeken worden in november gepland. Voor Hardenberg wordt een rooster 
gestuurd. Voor de andere plaatsen wordt in de loop van het jaar een afspraak 
gemaakt.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl/onderwijs (Bibliowijzer: groepsbezoek)

Kerndoelen Nederlands (1,4,7,9,10, 12) Oriëntatie op jezelf en de wereld (35), Kunstzinnige 
oriëntatie (56)

DOEL:
  Leesbevordering door het aanreiken van verschillende (recent verschenen) boeken.
  Kennismaken met boeken rond een thema met verhalen, informatie en gedichten.
  Milieueducatie: kinderen bewust maken van natuur en milieu aan de hand van     
  informatie en verhalen
  Verbinding met lokale organisaties op het gebied van natuureducatie

ORGANISATIE:
  De bibliotheek stelt een doos met verschillende soorten boeken samen die geschikt zijn voor   
  groep 5 rond de thema’s Milieu en duurzaamheid, omgaan met de natuur oftewel: Ga voor   
  groen!: boeken met informatie, met verhalen, gedichten
  Met suggesties om met kinderen over het thema te praten en te werken naar aanleiding van   
  een boek. 
  Naast materialen uit de bibliotheek willen we ook gebruik maken van informatie en tips van   
  lokale organisaties op het gebied van Natuur en Milieu.

DOEL:
  Kinderen wegwijs maken in de bibliotheek en mediawijzer maken
  Boekpromotie: kinderen interesseren voor lezen en oog laten krijgen voor de grote    
  variëteit aan boeken. 

ORGANISATIE:
  Leerlingen gaan aan de slag met opdrachten over de bibliotheek en verschillende soorten   
  media aan de hand van een Bingokaart.
  Voorafgaand aan het bezoek stelt de bibliotheek een lesbrief beschikbaar zodat de leerkracht   
  via het digibord de website van de bibliotheek kan uitleggen. Tijdens het bezoek kunnen de   
  leerlingen dan sneller en actiever met de opdrachten ‘Zoeken en vinden’ aan de slag.

 Ills. Poster Kinderboekenambassadeur
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DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Scoor een boek

Thema n.v.t.

Doelgroep Groep 6

Locatie Op school

Tijdsduur Januari - mei

Bijzonderheden Iemand van de bibliotheek komt in de groep om het project te introduceren.
De doos met boeken en bijbehorende materialen wordt gebracht.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl/onderwijs (Bibliowijzer: Scoor een Boek!)

Kerndoelen Nederlands (4,7,9,10,12) Oriëntatie op jezelf en de wereld (34, 37)

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Blind date met boeken

Thema n.v.t.

Doelgroep Groep 7

Locatie Op school

Tijdsduur 4 – 6 weken

Bijzonderheden De projectdoos wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Aan het begin van het schooljaar stuurt de bibliotheek een rouleerschema.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl/onderwijs (Bibliowijzer: Tijdjagers)

Kerndoelen Nederlands (4,5,9) Oriëntatie op jezelf en de wereld (34, 37)

DOEL:
  Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier  
  bij leerlingen én gezinnen.

ORGANISATIE:
  Scoor een Boek! verbindt lezen en sport door profvoetballers in te zetten als rolmodellen.   
  Een professionele voetballer enthousiasmeert de leerlingen d.m.v. een videoboodschap.   
  Het programma kent een Schooleditie voor leerlingen van groep 6, en een Thuiseditie voor het   
  hele gezin. 
  De Schooleditie kent een vaste periode van 9-10 weken (februari – april) en enkele    
  contactmomenten met de bibliotheek.
  Tijdens De Aftrap bezoekt iemand van de bibliotheek de groep met een topselectie aan boeken,  
   een score-poster én een motiverende videoboodschap van de voetballer. 
  In De Rust biedt de bibliotheek een sportieve werkvorm aan waarbij de (lees)ervaringen van   
  de kinderen centraal staan en opnieuw is er een videobericht van de speler.
  Na 9-10 weken boeken ‘scoren’, is het tijd voor Het Fluitsignaal. Tijdens deze sportieve    
  afsluiting wordt ook de Eindscore bekendgemaakt: hoeveel boeken hebben de leerlingen   
  samen gelezen?
  De Thuiseditie stimuleert gezinnen om tijdens Scoor een Boek! ook thuis boeken te lezen. 

DOEL:
  Leerlingen enthousiast maken voor boeken en stimuleren te lezen.
  Leerkrachten verschillende werkvormen aanreiken. 
  Leerlingen denken na over hun eigen tijd en wat deze kenmerkend maakt ten opzichte van   
  eerdere tijdvakken.
  Leerlingen lossen als klas gezamenlijk een probleem op.

ORGANISATIE:
  De bibliotheek stelt een doos samen  “Boeken kiezen, welk boek past bij jou? “
  De bibliotheek stelt een doos samen met (recent uitgegeven) verschillende soorten boeken   
  (leesboeken, informatief, poëzie) . De boeken zullen ingepakt aangeleverd worden i.v.m. de eerste  
   werkvorm: BLIND DATE. Daarnaast zullen suggesties worden gegeven over hoe je leerlingen   
  op en snelle manier met verschillende boeken kennis kunt laten maken, waardoor ze op   
  nieuwe ideeën komen wat leuk is om te lezen en hun ‘lees-smaak’ uitbreiden en     
  ontwikkelen. Bijvoorbeeld met ‘The Voice of Books’ . Hierbij kunnen de boeken uit het pakket   
  worden gebruikt, maar ook boeken die al op school of in de klas aanwezig zijn. 
  Verder worden werkvormen getipt voor het praten over boeken en het werken naar aanleiding   
  van de inhoud. Uitgangspunt hierbij is de folder “Verrijkt Vrij Lezen”.   

    Ills Poster Kinderboekenambassadeur
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DOEL:
  Kinderen in contact brengen met schrijvers van kinderboeken, en daardoor de belangstelling   
  voor het lezen en voor boeken stimuleren bij leerlingen en leerkrachten.

ORGANISATIE:
  De schrijver (of illustrator) vertelt over zijn/haar boeken, leest voor en gaat soms ook actief met   
  de kinderen aan de slag.
  De school krijgt een pakket boeken via de bibliotheek om in de groepen te gebruiken om het   
  bezoek voor te bereiden, plus informatie over het project. 

Voor deze activiteit kunnen voor dit schooljaar inschrijven (groep B):

 Baalder, Hardenberg   
 Het Spectrum, Hardenberg     
 De Marsweijde, Hardenberg
 De Vonder, Slagharen
 De Bron, De Krim
 Windesheim, Sibculo
 De Regenboog, Slagharen
 De Ravelijn, Radewijk
 De Regenboog, Mariënberg
 De Vlinder, Hardenberg 
 C. Diemer, Hardenberg
 De Akker, Gramsbergen
 A. Risaeusschool Hardenberg
 Rheezerveen, Rheezerveen
 Cantecleer, Kloosterhaar
 De Opstap

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Ff	Online:	apps	en	selfies,	games	en	vlogs

Thema Social Media

Doelgroep Groep 8

Locatie Op school

Tijdsduur 4 – 6 weken

Bijzonderheden De projectdoos wordt gebracht en gehaald door onze bezorger.
Aan het begin van het schooljaar stuurt de bibliotheek een rouleerschema.

Website www.bibliotheekhardenberg.nl/onderwijs (Bibliowijzer: Lekker lezen)

Kerndoelen Nederlands (2,3,5,7,8,12) Oriëntatie op jezelf en de wereld (34, 37)

DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Bibliotheek Hardenberg

Titel project Schrijver op school

Thema n.v.t.

Doelgroep Groep 7 , Groep 8

Locatie Op school

Tijdsduur 1 uur per (combinatie)groep

Bijzonderheden De schrijversbezoeken worden gepland in de periode februari-april.
Zodra bekend is welke schrijvers wanneer beschikbaar zijn, stuurt de bibliotheek 
het rooster naar de scholen. (Januari )

Website www.bibliotheekhardenberg.nl/onderwijs (Bibliowijzer: schrijver op bezoek)

Kerndoelen Nederlands (3,7,8, 9,10, 12) Kunstzinnige oriëntatie (55,56)

DOEL:
  Leesbevordering aan de hand van een aansprekend thema: omgaan met ‘social media’.
  Bewust worden van de positieve en negatieve invloeden kanten van ‘online zijn’.
  Verbinding leggen tussen boeken en andere 21 -eeuwse vaardigheden, zoals programmeren.

ORGANISATIE:
  De bibliotheek stelt een doos samen met boeken rond Social Media.
  De doos bevat met name leesboeken rond het thema. Er verschijnen regelmatig leesboeken   
  waarin de leuke kanten van ‘online’ naar voren komen, maar ook de ge-varen ‘verpakt’ worden.
  Met suggesties om met kinderen over boeken te praten en te werken naar aanleiding van een boek. 
  Met suggesties om het thema op verschillende manieren te verwerken, zowel digitaal als creatief  
  en een combinatie van beiden.
  Digitale werkvormen uit andere workshops Kind en Cultuur kunnen bij de boeken aansluiten   
  en omgekeerd. 

Manon Sikkel ( kinderboekenambassadeur)
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DISCIPLINE LITERATUUR
Uitgevoerd door Medewerker van weekblad De Toren

Titel project Kinderpersbureau

Thema Journalistiek

Doelgroep Groep 7

Locatie Op school/De Toren

Tijdsduur Ongeveer 2 uur, in overleg met de school

Bijzonderheden De	workshop	wordt	in	samenwerking	met	de	desbetreffende	leerkracht	en	de	
redactie van De toren voorbereid.

Kerndoelen Nederlands; mondeling en schriftelijk taalgebruik 1 t/m 9

De kinderen van het Kinderpersbureau zijn jongeren uit groep 7 van de basisschool die het leuk vinden om 
berichten te schrijven over het nieuws in de regio. Ze maken reportages van onderwerpen die jongeren 
bezighouden. Denk daarbij aan het nieuws uit hun omgeving, sport, muziek, mode en cultuur.

De workshop bestaat uit een uitleg interviewtechnieken op de school, 
interviews houden op school of locatie, uitwerken van de interviews tot een 
leuk nieuwsartikel dat gepubliceerd wordt op de diverse mediakanalen van 
Weekblad De Toren.

De	 invulling	 van	 de	workshop	 De	 invulling	 van	 de	workshop	wordt	 afgestemd	met	 de	 desbe-treffende	
leerkrant en de redactie van Weekblad De Toren. De mogelijkheid is om door middel van een interactieve 
DVD een workshop te houden, maar ook door middel van klassikale interviews.

De workshop kan gegeven worden in de maanden oktober tot en met november en januari tot en met april.

Deze workshop is een voorbereiding voor het Kinderpersbureau van Weekblad De Toren. Vinden de jongeren 
het echt leuk dan kunnen ze aanschuiven bij de vaste groep van het Kinderpersbureau van Weekblad De Toren.

We hopen op deze wijze op een creatieve manier de taalontwikkeling te ondersteunen. Ook dragen de 
klassikale lessen bij aan vakken als; creatief schrijven, multimedia en begrijpend lezen.

WORKSHOPS VOOR LEERKRACHTEN    

Al een aantal jaren nemen we ook trainingen voor leerkrachten op in ons programma. De leerkrachten 
waren enthousiast over wat ze geleerd hadden. Het was praktisch, laagdrempelig en verfrissend. Direct 
toepasbaar in de klas.

Voor dit schooljaar hebben we ook weer een paar mooie workshops voor jullie gevonden. Op de volgende 
pagina’s vind je alle mogelijkheden voor komend schooljaar.

Opgeven doe je gewoon via het aanmeldingsformulier. Je mag je individueel aanmelden maar ook als team. 
Wanneer het om een klein team gaat kan het zijn dat de workshop samen met anderen gegeven wordt. 

De trainingen worden gegeven wanneer er minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers zijn. Mochten er meer 
dan 20 deelnemers zijn dan proberen we een extra training in te lassen.

Wanneer je je opgeeft gaan we er vanuit dat je aanwezig bent! 
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MUZIEK TRAINING VOOR DOCENTEN
Uitgevoerd door LIMAI muziek

Thema 1e bijeenkomst Praktische vaardigheden Muziek

Thema 2e bijeenkomst Training Procesgerichte Didactiek Muziek

Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs 

Locatie Op één van de scholen

Tijdsduur 1e bijeenkomst 13.30 – 16.30 uur op woensdag 30 september 2020 (3 uren)

Tijdsduur 2e bijeenkomst 13.30 – 16.30 uur op woensdag 27 januari 2021 (3 uren)

Bijzonderheden Deze workshops gaan alleen door wanneer er minimaal 10  
aanmeldingen zijn. Wij gaan er vanuit dat je erbij bent wanneer je 
je opgeeft. Kijk dus even goed naar de data of je dan kunt.

MEDIA TRAINING VOOR DOCENTEN
Uitgevoerd door Studio Z

Titel project Fotografie	en	Animatie	met	je	eigen	groep

Doelgroep Leerkrachten groep 1 t/m 8

Locatie Op school, in de eigen klas

Tijdsduur 13.30 uur – 16.00 uur Woensdag 7 oktober 

Website www.studioz.nl

Bijzonderheden Deze workshop gaat alleen door wanneer er minimaal 10  
aanmeldingen zijn. Wij gaan er vanuit dat je erbij bent wanneer je 
je opgeeft. Kijk dus even goed naar de datum of je dan kunt.

TRAINING MUZIKALE VAARDIGHEDEN
Hoe leer ik een lied aan? Welke didactische stappen zet ik als ik met instrumenten aan de slag ga? Hoe 
studeer ik een speelstuk in met de klas? Welke werkvormen en spelletjes kan ik inzetten als ik muziek 
wil geven? Tijdens deze training muzikale vaardigheden gaan we in op al deze praktische vragen. We zijn 
voornamelijk actief bezig met muziek, zodat je na de training direct met de klas aan het werk kunt. 

Tijdens de training gaan we heel praktisch aan de slag met deze vragen:
  Hoe leer ik een lied aan?
  Hoe ga ik met instrumenten om in de klas?
  Hoe stel ik zinvolle luistervragen?
  Hoe kan ik bewegen op muziek met kinderen?
  Hoe kunnen leerlingen muziek opschrijven (zelfs wanneer je geen noot kunt lezen)?

Deze training is bedoeld voor teams die niet weten waar ze moeten beginnen, maar ook geschikt als 
opfriscursus of aanvulling op de Impuls Muziekonderwijs.

TRAINING PROCESGERICHTE DIDACTIEK MUZIEK
Improviseren, componeren en presenteren tijdens de muziekles stimuleren de creativiteit van de leerlingen. 
Muziekdocent Lize Reitsma van LIMAI laat je kennismaken met het creatief proces en de waarde van 
betekenisvolle opdrachten in muzieklessen in het basisonderwijs.

Tijdens de training krijg je inzicht in:
 	 De	fases	van	procesgericht	werken	(oriënteren,	onderzoeken,	creëren,	evalueren	en	reflecteren);
  Creativiteit bij kinderen;
  De mogelijkheden om binnen muziek en al haar domeinen (zingen, spelen, bewegen, luisteren   
  en noteren) kinderen te laten improviseren en componeren.

Na de training ben je in staat om een procesgerichte muziekles te geven.

Digitale media is populair bij leerlingen, in de bovenbouw en óók in de onderbouw. Maar de leerlingen zélf 
creatief aan het werk zetten met deze media is best een uitdaging. Studio Z heeft hier veel ervaring mee 
en we geven je handige tips, apps en werkvormen om creatief met media aan de slag te gaan. Ook met de 
jongste	leerlingen.	We	focussen	met	name	op	fotografie	en	animatie,	technieken	waar	zelfs	kleuters	mee	
uit	de	voeten	kunnen.	Wat	dacht	je	van	een	uitleg	animatie	maken	over	een	thema?	Of	reflecteren	op	hoe	
het menselijk lichaam beweegt, door poppetjes te animeren? Nieuwsgierig? Schrijf je in!
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BEELDEND TRAINING VOOR DOCENTEN
Docent(en) Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project Wat vertelt de kindertekening?  

Thema Inzicht in de kindertekening

Doelgroep Leerkrachten 

Locatie Op een van de scholen

Tijd 19.00 uur – 21.00 uur Maandagavond 16 november 2020

Doel Leerkracht wegwijs maken in de kindertekening. 
Inzicht in de ontwikkelingsfase in de kindertekening.

Bijzonderheden Deze workshop gaat alleen door wanneer er minimaal 10  
aanmeldingen zijn. Wij gaan er vanuit dat je erbij bent wanneer je 
je opgeeft. Kijk dus even goed naar de datum of je dan kunt.

Misschien heb je vandaag met de kinderen in de klas getekend? 
Mochten ze tekenen om even iets voor zichzelf te doen of had je een leuke 
creatieve opdracht? Prachtig al die kunstwerkjes aan de muur, maar wat zien 
we nu eigenlijk als we goed naar de tekening kijken?
Tekenen is zoveel meer dan alleen maar lekker creatief bezig zijn.
Een kindertekening kan ons veel informatie geven, want een kind is wat
hij tekent. Wil jij meer weten over de kindertekentaal? Wil jij weten wat het kind 
jou wil vertellen via de tekening?

Tijdens deze workshop leer je een tekening beter te begrijpen en zo ook het 
kind.
  Wij kijken samen naar de ontwikkelingsfase in de kindertekening
  Er wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in de tekening
  Wat heeft een kind in huis? De huistekening geeft veel informatie
  Stel de juiste vraag aan de tekening, om meer over het kind te ontdekken
  Het energetische tekenen komt aan bod, krassen mag
  Middels een aantal eenvoudige oefeningen ga jezelf ervaren wat tekenen voor de kinderen in   
  de klas kan betekenen
  Tekenervaring is hiervoor niet nodig, iedereen kan meedoen

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
           www.tekenspoor.nl            www.tekenthuis.nl

BEELDEND TRAINING VOOR DOCENTEN
Docent(en) Inge Hobers

Titel project Kunst kijken met kinderen

Thema Kunst kijken en maken met Het grote Rijksmuseum voorleesboek
(en andere kunst)

Doelgroep Leerkrachten (geschikt voor alle groepen)

Tijd Woensdag 16 sept. 14:30 – 16:30 uur

Locatie OBS Baalder Weidehof 1 Hardenberg

Kerndoelen Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56
Kerndoelen Nederlands: 1 en 2

Bijzonderheden De deelnemers krijgen, per school, het grote Rijksmuseum voorlees-
boek cadeau. 

DOE JE MEE?
Op een verrassende manier naar kunst kijken en meer ontdekken door samen 
met anderen te kijken en in gesprek te gaan. Daarna kijken we hoe we dit weer 
kunnen integreren in ons onderwijs.
Voor alle leeftijden en geen kennis van kunst nodig!
 
Een mens kijkt gemiddeld 28,63 sec. naar een schilderij; je vindt het mooi, lelijk, 
of nietszeggend en daar blijft het vaak bij. Jammer, want er valt zoveel te doen 
met één enkel kunstwerk.

Dat gaan we onder andere doen d.m.v. Visual Thinking Strategies. 
Regelmatig kijken naar kunst volgens deze methode heeft een positief 
effect	 op	 het	 waarnemingsvermogen,	 kritisch-analytisch	 en	 creatief	 denken,	
verbeeldingskracht en taalvaardigheid. De aanpak nodigt uit tot een 
onderzoekende houding en een actieve deelname. Het biedt een veilige omgeving om nieuwe zienswijzen 
te ontwikkelen en te verkennen. Kinderen worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van 
anderen en leren dat er verschillen 
bestaan en dat die verrijkend zijn. Dat 
willen we toch allemaal?

Daarna gaan we samen kijken hoe we 
dit kunstwerk weer in kunnen zetten 
in ons onderwijs. Welke werkvormen 
zijn er mogelijk en op welke gebieden. 

Een verrassende workshop waar je 
direct de volgende dag mee aan de 
slag wilt!

Inge Hobers is docent beeldende vorming en groepsleerkracht en heeft ruim 20 jaar ervaring in basis en speciaal onderwijs.
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KERNDOEL MONDELING ONDERWIJS
Kerndoel 1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens 

die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en  

vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het  
instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten reageren.

Kerndoel 4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve  
teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Kerndoel 5 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende 
functies,	zoals:	informeren,	instrueren,	overtuigen	of	plezier	verschaffen.

Kerndoel 7 De leerlingen leen informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in 
verschillende teksten.

Kerndoel 8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een 
brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht 
aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel 
beeldende elementen en kleur.

Kerndoel 9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde 
verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Kerndoel 10 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schrifte-
lijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te 
beoordelen.

Kerndoel 12 De	leerlingen	verwerven	een	adequate	woordenschat	en	strategieën	voor	het	
begrijpen van voor hen onbe¬kende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook 
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

KERNDOEL ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > MENS EN SAMENLEVING 
Kerndoel 34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid 

van henzelf en anderen.
Kerndoel 35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeel-

nemer en als consument.

Kerndoel 36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting 
en de rol van de burger.

Kerndoel 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 
waarden en normen.

KERNDOEL ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > TIJD 
Kerndoel 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze 

leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Kerndoel 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 

jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; 
ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers 
en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

Kerndoel 53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen 
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met 
de wereldgeschiedenis.

KERNDOEL KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
Kerndoel 55 De	leerlingen	leren	op	eigen	werk	en	dat	van	anderen	te	reflecteren.

Kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

KERNDOEL BEWEGINGSONDERWIJS
Kerndoel 57 De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen

aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de  
belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

Kerndoel 58 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan  
bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, 
de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten 
rekening houden.

KERNDOEL ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD >NATUUR EN TECHNIEK     
Kerndoel 42 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de 

vorm en functie van hun onderdelen.
Kerndoel 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving

relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
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MEDIAKUNST- EN ERFGOEDEDUCATIE- FONDS VOOR 
CULTUURPARTICIPATIE

Wil jij cultuuronderwijs ontwikkelen dat dicht bij de belevingswereld van kinderen staat en aansluit bij de 
actuele thema’s in het onderwijs? Ga dan met leerlingen aan de slag met mediakunst, of laat het erfgoed in 
de omgeving van de school tot leven komen.
Deze subsidieregeling is voor projecten die mediakunst of erfgoed inzetten om de cultuur-educatie in het 
primair onderwijs te vernieuwen en verbeteren. Culturele instellingen en scholen werken hierin samen.

In mediakunsteducatie leer	je	hoe	je	nieuwe	technologieën,	informatietechnologie,	film	of	fotografie	inzet	
als kunstzinnige uiting.

Erfgoededucatie is het leren over en door materiële en immateriële sporen uit het verleden.

Wie kan subsidie aanvragen?
Je kan deze subsidie aanvragen als culturele instelling. Voorwaarde is dat je project een samenwerking is 
tussen meerdere culturele instellingen en één of meer scholen in het primair onderwijs. Dit kunnen scholen 
zijn uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Waar let het Fonds op?
In het project werken meerdere culturele instellingen en één of meer scholen samen. Laat in je 
subsidieaanvraag zien hoe je gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. We kijken ook of de samenwerking 
duurzaam is.
Draait	jouw	project	om	mediakunsteducatie,	dan	spelen	kritisch	kijken,	reflecteren	en	creatieve	vaardigheden	
een belangrijke rol. Gaat het om erfgoededucatie, laat dan zien hoe kennis van het verleden leerlingen laat 
nadenken over verleden, heden en toekomst.

Praktische voorwaarden
 Je project start uiterlijk het schooljaar nadat je aanvraag is goedgekeurd, maar niet eerder dan 13   

 weken na het indienen van je aanvraag.
 Je project duurt maximaal 3 schooljaren, waarbij er in minstens 2 schooljaren activiteiten    

 plaatsvinden met leerlingen.
 De subsidie die je van ons ontvangt mag maximaal 50% van je projectkosten dekken.
 De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Voor meer informatie, voorwaarden, criteria en aanvraagformulier van deze twee subsidieregelingen kun je 
terecht op:
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/9/mediakunst-en-erfgoededucatie 

SUBSIDIEREGELING OPLEIDING CULTUURBEGELEIDER 
PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS (2017 TOT 2021) DUO

Deze subsidieregeling is bedoeld voor cultuurcoördinatoren die zich verder willen specialiseren in 
cultuureducatie. De regeling loopt van 2017 tot 2021. 

Waarom subsidie?
Doel van de regeling is om de bijscholing van cultuurcoördinatoren op dit gebied gemakkelijk te maken, 
zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Subsidiebedrag
De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die 
door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een 
maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en 
vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. 

Subsidievoorwaarden
De aanvragers moeten de cursus intern cultuurcoördinator (ICC) succesvol hebben afgerond. De regeling 
is ook open voor aanvragers die taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie. Zij kunnen door de 
opleiders na assessment worden aangenomen.

Subsidie aanvragen
De subsidie kan bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten. Ook scholen kunnen een 
aanvraag doen als zij aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. Je moet de subsidie 
uiterlijk aanvragen voor 1 november van het jaar waarin je de opleiding start.

Verschillende Hogescholen in Zwolle bieden deze opleiding aan.

Lees meer over de subsidieaanvraag op de website van DUO.
De bekostiging van deze cursus zou betaald kunnen worden uit de werkdrukmiddelen.

DE LAATSTE CURSUS START IN SEPTEMBER 2020. 
WIL JE NOG MEEDOEN, SCHRIJF JE DAN Z.S.M. IN!
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LERAREN ONTWIKKEL FONDS (2020-2021)
 
Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) stelt geld en ondersteuning beschikbaar voor docenten in het basis-, 
voortgezet en speciaal onderwijs met vernieuwende ideeën. Ook voor kunst en cultuur. Het LOF is van 
docenten voor docenten: leraren beslissen zelf welke ideeën ondersteuning verdienen. 

Doel subsidie
De regeling is bedoeld voor activiteiten die door leraren zelf worden uitgevoerd. De doelstellingen van het 
fonds zijn:
  Bevorderen van de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door leraren
  Organiseren van kennisdeling van kleinschalige kwaliteitsverbetering door leraren
  Versterken van professionalisering leraren
  Versterken van de beroepsgroep

Subsidiebedrag
Als	je	deelneemt	aan	de	regeling	krijg	je	een	jaar	lang	ondersteuning,	inclusief	een	financiële	bijdrage	tussen	
de 4.000 en 30.000 euro. Dit geld kun je gebruiken om vervanging te regelen zodat je kunt werken aan de 
ontwikkeling van je initiatief.

Ondersteuning via Lerarenlabs
Er is ook ondersteuning in de vorm van Leraren Labs. Als je deelneemt aan de regeling, ben je verplicht 
mee te doen aan drie Lerarenlabs: leerbijeenkomsten waarop alle deelnemers aan het LOF samenkomen 
om van en met elkaar te leren. Verder zijn er facultatieve regionale Open labs, waarin collega-deelnemers 
en coaches elkaars initiatieven verder helpen. De coaching vindt plaats in kleine groepjes door een ervaren 
coachteam van leraren. Ook krijg je als deelnemer een podium om je initiatief met een groter publiek te 
delen, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Lerarencongres.

Subsidie aanvragen: wanneer en waar?
Inschrijving is mogelijk vanaf half mei 2020
Meer informatie kun je vinden op;
www.lerarenontwikkelfonds.nl/over-lof/lofaanvraag2020-2021/ 

1.		Verbeter	jouw	effectiviteit	als	specialist	cultuureducatie	op	jouw	school.	
2.  Ontwikkel je eigen cultuureducatie beleidsplan. 
3.		Verkrijg	het	landelijk	erkend	ICC-certificaat.	

Tijdens de ICC cursus ontwikkel je jezelf tot de centrale specialist op het gebied van cultuur-educatie. De ICC-
cursus is gevalideerd door het lerarenregister, je kunt de cursus opvoeren als professionaliseringsactiviteit 
voor 50 registeruren (RU). 

RESULTAAT 
Na	afloop	van de training: 
  Heb je een cultuureducatiebeleidsplan gericht op jouw praktijksituatie. 
  Ben je de specialist die vorm kan geven aan visie- en beleidsvorming op school. 
 	 Krijg	je	een	landelijk	erkend	ICC-certificaat.	

SOORT TRAINING 
De training is interactief van opzet. In acht krachtige bijeenkomsten kijk je naar jouw doelstellingen en 
ontwikkel je een eigen cultuureducatie beleidsplan voor jouw school. De training wordt verzorgd door 
specialisten op het gebied van cultuureducatie. 

AANMELDEN 
Aanmelden kan via info@kindencultuurhardenberg.nl 
Bij voldoende opgave meldt Kind en Cultuur jullie aan bij
de Rijnbrinkgroep en plannen we de data.

Uitgevoerd door Rijnbrinkgroep

Locatie Nader te bepalen

Doelgroep De contactpersonen op de scholen voor Kind en Cultuur Hardenberg

Tijdsduur Acht	bijeenkomsten	(incl.	uitreiking	certificaat)	van	drie	uur	

Bijzonderheden Minimaal 7, maximaal 12 deelnemers per cursus.

TRAINING INTERNE CULTUURCOÖRDINATOR
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DE CMK REGELING
 
De CMK regeling (Cultuureducatie Met Kwaliteit) is in ontwikkeling. Hoe deze regeling er precies uit komt te 
zien is nog niet bekend. 

Wel wordt verwacht dat deze regeling in de loop van 2021 klaar zal zijn. 
Zodra er meer bekend is zullen we jullie daarover te informeren.

EMAIL EN ADRESSEN VAN DE SCHOLEN 2019-2020

School Directie + e-mail Adres en telefoonnummer

1 Obs Baalder directie@obsbaalder.nl
Weidehof 1
7772 GW Hardenberg
0523 - 263833

2 Ojs het Palet info@jenaplanschoolhetpalet.nl
Rembrandtstraat 35
7771 XE Hardenberg
0523 - 262439

3 Obs de Regenboog directie@regenboogslagharen.nl
Vergouwlaan 3
7776 BJ Slagharen
0523 - 682206

4 Obs de Kern directie@bredeschooldekern.nl
Erve Odinck 3
7773 DE Hardenberg
0523 - 262299

5 Obs de Cantecleer directie@cantecleerkloosterhaar.nl
Schoolstraat 32
7694 AX Kloosterhaar
0523 - 241473

6 De Opstap directie@opstap-hardenberg.nl
Jachthuisweg 6d
7796HJ Heemserveen
0523-744130

7 Obs ’t Spectrum directie@spectrum-hardenberg.nl
Herderstasje 56 
DL 7772 Hardenberg
0523 - 260181

8 SLS de Ravelijn Mailadres nog niet bekend
Radewijkerweg 48
7791 RJ Radewijk
0523 - 216252

9 Obs Pr. Irene  directie@prinsesirene.nl
Hattemattestraat 7  
7783 BM Gramsbergen
0524 - 562050

10 KBS De Kwinkslag directiekwinkslag@catent.nl
Vergouwlaan 5
7776 BA Slagharen
0523 - 684768

11 Sbo de Vonder m.belt@catent.nl
Veenstraat 2
7776 BE Slagharen
0523 - 681892

12 Gbs ARS  w.nijland@vgpodeoosthoek.nl
Zonnehof 34
7772 GB Hardenberg
0523 - 270054

13 Gbs de Morgenster w.nijland@vgpodeoosthoek.nl
Fonteinkruid 4 
7772 ML Hardenberg
0523 - 262728

14 Gbs Doekesschool doekesschool@vgpodeoosthoek.nl
Frits de Zwerverlaan 7 
7771 CV Hardenberg
0523 - 270855

15 Gbs de Regenboog deregenboog@vgpodeoosthoek.nl
Stationsweg 18  
7692 AC Mariënberg
0523 - 251408

16 Gbs C. Diemer casperdiemerschool@vgpodeoosthoek.nl
Stationsweg 18  
7692 AC Mariënberg
0523 - 251408
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School Directie + e-mail Adres en telefoonnummer

17 Cnbs De Wegwijzer cnbswegwijzer@hetnet.nl
Schuineslootweg 85
7777 RJ Schuinesloot
0523 - 683053

18 Cnbs Windesheim info@cnbs-windesheim.nl
Kloosterdijk 150 
7693 PR Sibculo     
0523 - 241318

19 Cbs De Wiekslag info@cbsdewiekslag.nl
Wijkstraat 4, 
7695 TJ Bruchterveld
0523 - 231210

20 Cbs de Fontein info@cbsdefonteinlutten.nl
Gouden Regenstraat 21, 
7775 AN Lutten
0523 - 682508

21 Cbs Rheezerveen info@cbsrheezerveen.nl
Bouwmansweg 3
7787 HM Rheezerveen
0523 - 638308

22 Cbs de Spreng-el info@cbsdespreng-el.nl
De Steeghe 7    
7784 CG Ane
0524 - 562466

23 Cbs de Akker deakker@akkergramsbergen.nl
Goudenregenstraat 75  
7783 AB Gramsbergen
0524 - 561367

24 De Oase a.renting@chronoscholen.nl
Gramsbergerweg 50a
7772 CX Hardenberg
0523 - 272442

25 Cbs de Elzenhof info@cbselzenhof.nl
Ondermaat 13 
7772 JG Hardenberg
0523 - 271574

26 Cbs Bloemenhof info@cbsbloemenhof.nl
Floralaan 18, 
7772 LL Hardenberg
0523 - 271737

27 Cbs de Bron info@cbsdebrondekrim.nl
Prins Bernhardstraat 1 
7782 RV De Krim
0524 - 571268

28 Cbs de Vlinder info@cbsdevlinderheemse.nl
Rembrandtstraat 31 
7771 XE Hardenberg
0523 - 271434

29 Ds. Koningsberger info@koningsbergerschool.nl
Kanaalweg West 58
7691 CA Bergentheim   
0523 - 232093

30 Cbs de Marsweijde info@cbsdemarsweijde.nl
Erve Odinck 5  
7773 DE Hardenberg 
0523 - 261092
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