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Hardenberg, mei 2022

VOORWOORD
Hierbij ontvangt u het nieuwe programmaboekje van de Stichting Kind en Cultuur Hardenberg voor het
schooljaar 2022-2023. 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).
Dankzij 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, de Bibliotheek en
verschillende andere instanties die ons aanbod helpen te realiseren en te ondersteunen. Daarnaast zijn
we altijd op zoek naar andere, voor de scholen interessante aanbieders van kunst & cultuur. Op deze
wijze kunnen we vraag en aanbod voor alle betrokken scholen in de gemeente Hardenberg nog beter op
elkaar afstemmen.
Beeldend;
Een nieuwe aanbieder in ons programma is Harrie Neutel. Harrie is pottenbakker en gaat de kinderen van
groep 5 t/m 8 laten ervaren hoe je met een draaischijf werkt. Harrie heeft veel ervaring in het werken met
groepen kinderen. Op veel scholen is hij geen onbekende. We zijn erg blij met deze aanvulling en hopen
dat jullie er gebruik van gaan maken.
Museum
Ook op het gebied van Musea hebben we een aantal mooie aanvullingen voor jullie gevonden. Zo is er
heel wat te doen en te bekijken in Oyfo, het Techniekmuseum in Hengelo.
In het Drenst Museum in Assen staat het grootste poppenhuis van Nederland. Zeker een bezoek waard.
Het aanmeldingsformulier kan vanaf nu ingestuurd worden maar moet
vóór donderdag 8 september a.s. binnen zijn!
Stuur het aanmeldingsformulier alleen digitaal, naar de coördinator, Dia Oosterhuis-Pals
info@kindencultuurhardenberg.nl

Zorg dat je zelf ook een kopie van het aanmeldingsformulier bewaart.
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ADRESGEGEVENS
Stichting Kind en Cultuur Hardenberg
Cultuurcoördinator
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
			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 ook vinden op onze website:
www.kindencultuurhardenberg.nl
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GROEPEN VOORSTELLINGEN 2021-2022

DATUMS

PLAATS

Maandag 22 mei 2023
Dinsdag 23 mei 2023
Woensdag 24 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023
Maandag 13 maart 2023
Dinsdag 14 maart 2023
Woensdag 15 maart 2023

Gr 1/2

Het muizenhuis

Nog niet bekend

Gr 1/2

Koning Willem wil ém

Gr 3/4

Los patatos Banditos

Dinsdag 7 februari
Woensdag 8 februari

De Voorveghter

Gr 3/4

Hoedje

Maandag 6 maart 2023
Dinsdag 7 maart 2023

De Voorveghter

Gr 5/6

Max en de minipiano

Gr 5/6

De Vliegende Hollander

Gr 7/8

Ik ben Vincent en ik ben
niet bang

Maandag 27 maart 2023
Dinsdag 28 maart 2023
Woensdag 29 maart 2023
Maandag 15 mei 2023
Dinsdag 16 mei 2023
Woensdag 17 mei 2023
Maandag 31 oktober 2022
Dinsdag 1 november 2022
Maandag 28 november 2022

Gr 7/8

Maral, het meisje dat in
een vogel veranderde

Maandag 14 november 2022
Dinsdag 15 november 2022

Nog niet bekend

De Voorveghter

De Voorveghter

De Voorveghter
De Voorveghter

Deze data staan in optie. Dat betekent dat het mogelijk is dat bepaalde data afvallen. Een voorkeursdatum
aangeven leidt dus niet altijd tot plaatsing op de voorkeursdag.

DATUMS BEZOEK WESTERBORK MAART/ APRIL 2023 GROEP 7
Dinsdag 14 maart
Donderdag 16 maart
Vrijdag 17 maart

Dinsdag 21 maart
Donderdag 23 maart
Vrijdag 24 maart

Dinsdag 28 maart
Donderdag 30 maart
Vrijdag 31 maart

Dinsdag 4 april
Donderdag 6 april

GROEPEN VOORSTELLINGEN 2021-2022

DATUMS

PLAATS

Gr 1/2

Poppetje van Papier

10 oktober 2022

De Voorveghter

Gr 3/4

Lejo

24 januari  2023

De Voorveghter

Gr 5/8

Concert voor Rafiq

6 juni 2023

De Spiegel in Zwolle
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VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Herfstvakantie

2022			

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

2022-2023

24 december 2022  t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 2023			

25 februari t/m 5 maart 2023

Meivakantie

2023			

29 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie

2023			

22 juli t/m 3 september 2023

Goede vrijdag					7 april 2023
Pasen					9 en 10 april 2023
Koningsdag					27 april 2023
Hemelvaart					18 mei 2023
Pinksteren					28 en 29 mei 2023
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AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPGAVEFORMULIER EN DE
PROJECTEN 2022-2023
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, inclusief Het Drents Museum, werken we met een keuze menu.
Van de eerste 6 disciplines die aangeboden worden, mag elke groep zich voor 3 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.
Een andere optie is om twee lessen van dezelfde discipline te kiezen voor je groep.
Bv 2 lessen media. Dat betekent dan wel dat je nog één andere discipline mag kiezen.
Het is heel belangrijk om het programmaboekje erbij te nemen wanneer je je voor een workshop opgeeft.
Je kunt in het programmaboekje lezen of je als leerkracht bepaalde voorbereidingen moet treffen qua
materiaal of een alvast een filmpje moet laten zien enz.
Voorstellingen;
Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om voor elke groep 2 voorstellingen in het aanbod op te nemen.
Je mag dus kiezen naar welke voorstelling je wilt gaan. Kijk ook even goed naar de data dan kun je meteen
bekijken of je die dagen wel in de gelegenheid bent om te komen.
De voorstellingen voor de kleuters worden op een gastschool gespeeld, in de balletzaal van het LOC of in
het theater. Dit is afhankelijk van de opgave en of genoeg scholen zijn die gastschool kunnen/willen zijn.
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. 91, vind je de uitleg van de doelen zoals de SLO ze verwoordt.
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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, zodat alle informatie voor iedereen toegankelijk is.
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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DISCIPLINE

MEDIA

Uitgevoerd door

Studio Z

Titel project

Portretfotografie

Thema

Naar keuze, geef het ons door!

Doelgroep

Groepen 1 t/m 4

Locatie

Op school, in de eigen klas

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

Met voorbereidende opdracht d.m.v. digitale lesbrief

Website

www.studioz.nl

Kerndoelen

54, 55, 56

Fotograferen met de iPad
Ja, ook de jongste leerlingen op jullie school kunnen leren fotograferen. Gewapend met onze iPads in
stootvaste hoesjes gaan de leerlingen op avontuur en maken ze prachtige portretten van elkaar. Ze leren
de basistechnieken van fotografie. En daar hoort natuurlijk ook het kiezen van de mooiste foto bij! Aan de
hand van een begeleidende lesbrief bereid je met de leerlingen de workshop voor. Je kan daarbij kiezen
tussen twee thema’s. “Dat wil ik later worden!” en “Historisch Portret”. Ze verzamelen kleding en attributen
om dit thema mee uit te beelden.
Experimenteren, kijken & kiezen
Leerlingen maken tijdens de workshop foto’s, gebruikmakend van het verzamelde materiaal. Op welke
manieren kun je allemaal een foto maken (camera techniek), waar maak je je foto (ensceneren) en hoe ga
je op de foto (poseren)? Spelenderwijs ontdekken leerlingen zelf welke effecten je kan bereiken door met
deze drie elementen te experimenteren. Het resultaat mag gezien worden! De resultaten sturen we jullie
digitaal toe.

PROGRAMMA AANBOD 2022 - 2023

11

DISCIPLINE

MEDIA

Uitgevoerd door

Studio Z

Titel project

Stop Motion Animatie

Thema

Naar keuze, geef het ons door!

Doelgroep

Groepen 1 t/m 4

Locatie

Op school, in de eigen klas

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

Met voorbereidende opdracht d.m.v. digitale lesbrief

Website

www.studioz.nl

Kerndoelen

Kerndoelen 54, 55, 56

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 of laat ons de inhoud van de workshop bepalen;
wij geven een passende workshop die de leerlingen in hun creatieve kracht zet. De gemaakte animatievideo’s
sturen we toe en kunnen worden gedeeld op internet, bijvoorbeeld via YouTube of Facebook.
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DISCIPLINE

MEDIA

Uitgevoerd door

Studio Z

Titel project

Games Maken

Thema

Computer Spellen

Doelgroep

Groep 5 t/m 8

Locatie

Op school, in de eigen klas

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

Met voorbereidende opdracht d.m.v. digitale lesbrief

Website

www.studioz.nl

Kerndoelen

Kerndoel 54

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 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? En
leerlingen bepalen het verhaal, ontwerpen levels en personages, bepalen hoe alles eruit ziet en ze leren
zelf spelonderdelen te bedenken, zoals puzzels en valstrikken.
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DISCIPLINE

MEDIA

Uitgevoerd door

Studio Z

Titel project

Special Effects in Film

Thema

Naar keuze, geef het ons door!

Doelgroep

Groepen 5 t/m 8

Locatie

Op school, in de eigen klas

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

Voor het filmen komen we ook graag buiten het klaslokaal

Website

www.studioz.nl

Kerndoelen

54, 55, 56

Computer magie
De meeste bioscoop films zitten boordevol special effects. Explosies en monsters, maar ook historische
locaties kunnen met de computer tot leven gewekt worden op het witte doek. Maar hoe doen ze dit? Dat
gaan we in deze workshop ontdekken.
Zélf visual effects regisseren
Door te kijken en analyseren, maar vooral door te doen. Met behulp van geavanceerde apps maken de
leerlingen in groepjes een korte film met échte special effects. Nemen jullie de popcorn mee?
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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 de eigen klas

Tijdsduur

60 minuten per groep

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

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 kunt
delen op social media of op de website van de school.
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DISCIPLINE

DANS

Docent

Cora van der Meulen

Thema

Dansen door de seizoenen

Doelgroep

Groep 1 en 2

Locatie

Speellokaal

Tijdsduur

Groep 1 en 2 => 50 minuten

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

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

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.
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DISCIPLINE

DANS

Docent(en)

Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Kim Otter (Dansschool Elle Dansé)

Titel project

Kleuterdans

Thema

Het thema wordt in overleg met de leerkracht bepaald.

Doelgroep

Groep 1 en 2

Locatie

Speellokaal of buiten

Tijdsduur

45 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Website

www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl

Kerndoelen

Kerndoelen; 37, 54, 57, 58

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

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.
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DISCIPLINE

DANS

Docent(en)

Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Kim Otter (Dansschool Elle Dansé)

Titel project

Hiphop/streetdance (basic)

Thema

n.v.t Op verzoek van de school wel te overleggen

Doelgroep

Groep 3 en 4

Locatie

Speellokaal of buiten

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Website

www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl

Kerndoelen

Kerndoelen; 37, 54, 57, 58

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

DOEL
Samen werken we in deze les aan ritmegevoel/ muzikaliteit en coördinatie
Samenwerken, rekening houden met elkaar
Plezier beleven aan bewegen
Kennismaken 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.
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DISCIPLINE

DANS

Docent(en)

Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Kim Otter (Dansschool Elle Dansé)

Titel project

Volksdans

Thema

In overleg met de docent kan er voor een thema gekozen worden.

Doelgroep

Groep 3 t/m 6

Locatie

Op school, in het speellokaal, de gymzaal of buiten.

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Website

www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl

Kerndoelen

Kerndoelen; 37, 54, 57 en 58

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

VOLKSDANS
Volksdans is een verzamelnaam voor dansen die gebaseerd zijn op etnische muziek van diverse landen. Een
andere verzamelnaam is werelddans. Het is een dans waarin de waarden en belangen van een bepaalde
gemeenschap geuit worden. In volksdans gaat het meestal om traditionele dansen uit een bepaalde streek
of land. De muziek komt uit dezelfde streek en is verbonden met de dans. Kenmerkend zijn de specifieke
passen en patronen die bij een bepaalde cultuur horen.
Met de workshops volksdans kunnen we in overleg met de docent aansluiten op een bepaald thema of een
regio, maar natuurlijk kunnen we ook een leuke mix van internationale dansen maken. Denk aan dansen uit
bijvoorbeeld Hawaï, Nederland, Israël, Roemenië, Frankrijk, West-Afrika, Mexico en Brazilië.
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DISCIPLINE

DANS

Docent(en)

Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Kim Otter (Dansschool Elle Dansé)

Titel project

Hiphop/streetdance

Thema

n.v.t Op verzoek van de school wel te overleggen

Doelgroep

Groep 5 t/m 8

Locatie

Speellokaal of buiten

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•
•
•

Website

www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl

Kerndoelen

Kerndoelen; 37, 54, 57, 58

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.

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
Eén 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.
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DISCIPLINE

DANS

Docent(en)

Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Kim Otter (Dansschool Elle Dansé)

Titel project

Show/musical dans

Thema

n.v.t. In overleg met de docent kan er voor een passende dans gekozen
worden.

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

Op school, in het speellokaal of in de gymzaal

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Website

www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl

Kerndoelen

Kerndoelen; 37, 54, 57 en 58

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

SHOW/MUSICAL
Show/musical is een dansstijl met een brede invalshoek waarbij verschillende dansstijlen aan bod komen
zoals jazz, musical & showdans en streetdance. Tijdens de dansles show/musical wordt er gedanst op
muziek uit de leukste musicals en de mooiste films of de hipste muziek uit de Top 40. In overleg met de
docent kan er ook gekozen worden voor een dans passend bij bijvoorbeeld de schoolmusical.
We starten de les met een lekkere swingende warming- up, waarbij er gewerkt wordt aan basis danstechniek
en een combinatie van kracht en lenigheid. Vervolgens wordt er gewerkt aan een   choreografie.   Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan expressie, inlevingsvermogen en presentatie.
Aan het einde van de les kunnen alle leerlingen een leuke dans laten zien.
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DISCIPLINE

DANS

Docent(en)

Sharon Veltink (De Dansfabriek) en Kim Otter (Dansschool Elle Dansé)

Titel project

Stijldansen

Thema

In overleg met de leerkracht

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

Op school, in het speellokaal of in de gymzaal

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Website

www.dansfabriekhardenberg.nl & www.elledanse.nl

Kerndoelen

Kerndoelen; 37, 54, 57 en 58

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

STIJLDANSEN
Stijldansen is een genre binnen het dansen waarin  in paren wordt gedanst. De paren dansenfiguren die
bij de muziekstijl horen, zo krijg je voor verschillende soorten muziek ook verschillende dansen. Stijldansen
bestaat uit 2 disciplines: Ballroom en Latin. De Ballroom dansen zijn de Engels Wals, Quickstap, Weense
Wals, Tango en Slow Foxtrot. De Latin dans bestaat uit Chacha, Rumba, Jive, Samba en Paso Doble.
Elke dans heeft zijn eigen dansfiguren. Een dansfiguur is een serie van danspassen en/of bewegingen op
muziek die gezamenlijk de choreografie van de dans vormen.
Bij deze stijldansles worden de basispassen van een populaire dans uit het stijldansen aangeleerd.
Stijldansen is een leuke manier om samen te dansen. Samen dansen staat dan ook centraal in deze les. Er
wordt voor één van deze dansen gekozen en de basispassen van deze dans worden aangeleerd. De passen
worden uitgelegd en voorgedaan zodat iedereen gemakkelijk mee kan komen. Aan het einde van de les
kunnen de kinderen de beginselen van de dans uitvoeren.
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DISCIPLINE

DRAMA

Docent

José Runhaar

Titel project

Ik wil de maan

Thema

Bewegingsspel

Doelgroep

Groep 1 en 2

Locatie

Speellokaal

Tijdsduur

45 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Kerndoelen

Kerndoelen 37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
Zij zorgt ook voor een lesbrief.
De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!

DOEL
Verbeelding van kinderen activeren
Je lichaam op verschillende manieren gebruiken
Oefenen met pantomime (spiegelen)
Samen werken en voor elkaar open staan

IK WIL DE MAAN
Deze les wordt gegeven aan de hand van het prentenboek ‘Ik wil de maan’ van Jonathan Emmet en Vanessa
Cabban. De kinderen van groep 1 en 2 gaan met Mol achter de maan aan. Want Mol wil de maan graag uit
de lucht plukken! Maar dat is niet zo makkelijk als hij denkt…
Tijdens de les leren de kinderen spiegelen (pantomime), maar ook hun lichaam te gebruiken, door samen
met Mol op onderzoek te gaan. Dat wordt kruipen, springen en klimmen…!
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DISCIPLINE

DRAMA

Docent

Jose Runhaar

Titel project

Feest

Thema

Toneelspelen

Doelgroep

Groep 1 en2

Locatie

Klaslokaal (of lokaal met digibord)

Tijdsduur

45 minuten

Bijzonderheden

•
•

Kerndoelen

Kerndoelen 37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!

DOEL
Verbeelding van kinderen activeren
Feesten beleven door het na te spelen
Samen werken, door samen spel te maken

FEEST!
Wat zijn er veel feesten te vieren in een jaar. Je verjaardag, Sinterklaas, Kerst, het Suikerfeest, Koningsdag
en ga zo maar door! Elk feest heeft z’n eigen gewoontes en tradities. En ieder gezin viert het ook weer op
hun eigen manier. In deze les gaan we al die feesten bij langs. Wat wordt er gevierd? En hoe zie je dat?
Natuurlijk spelen we alle feesten samen uit. Een workshop om blij van te worden, want samen feestvieren
is het leukste dat er is!
Deze les sluit goed aan bij allerlei thema’s en natuurlijk al de feestdagen in het jaar.
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DISCIPLINE

DRAMA

Docent

José Runhaar

Titel project

Pluk van de Petteflat

Thema

Vertelpantomime

Doelgroep

Groep 3 en 4

Locatie

Eigen klaslokaal of speellokaal

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•

Kerndoelen

Kerndoelen 37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!

DOEL
Verbeelding van kinderen activeren
Je lichaam op verschillende manieren gebruiken
Oefenen met vertelpantomime
Samen werken en voor elkaar open staan
Presenteren

PLUK VAN DE PETTEFLAT
Wie kent hem niet? Pluk van de Petteflat, met zijn rode brandweerwagen. Wat beleeft hij veel avonturen met
zijn vrienden. Denk aan Aagje, meneer Pen en de Stampertjes. En natuurlijk mogen we zijn dierenvrienden
niet vergeten: Dolly, Zaza en Karel met de houten poot. Pluk helpt een heleboel mensen en dieren, ook als
dat soms niet makkelijk is.
In deze les gaan we pantomime maken bij verschillende scènes uit Pluk van de Petteflat. We verplaatsen
ons in de personages die in de verschillende hoofdstukken of gebeurtenissen voorkomen. Hoe kijken zij,
hoe lopen zij, wat doen zij? De kinderen kruipen in een andere rol en spelen een personage. Ze werken
daarbij samen, laten hun lichaam het verhaal vertellen en treden natuurlijk op voor publiek (de rest van de
klas). Dit is dé kans om in het bekende verhaal van Annie M.G. Schmidt te stappen en alles mee te mogen
beleven!
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DISCIPLINE

DRAMA

Docent

José Runhaar

Titel project

Er was eens…

Thema

Toneelspel

Doelgroep

Groep 3 en 4

Locatie

Speellokaal

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•

Kerndoelen

Kerndoelen 37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!

DOEL
Verbeelding van kinderen activeren
Je leren verplaatsen in de schoenen van iemand anders
Leren je houding, beweging, mimiek en stemgebruik aanpassen aan verschillende personages
Oefenen met samen spelen (met een groepje een toneelstukje laten zien)
Optreden voor publiek
Zelfvertrouwen om voor een groep te staan

ER WAS EENS…
Er was eens een prinses…een prins…een kikker…een… We kennen allemaal wel een paar sprookjes. Vaak
gebeuren er dingen in sprookjes die een beetje overdreven zijn. Het is goed tegen kwaad en het goede wint,
natuurlijk.
In deze les duiken we in verschillende sprookjes. We gaan allerlei personages uit de sprookjes spelen, waarbij
de kinderen leren om hun houding, beweging, mimiek en stemgebruik aan te passen aan de persoon die ze
spelen. Ook leren ze hun spel uit te vergroten, te overdrijven.
We sluiten af met een het uitspelen van een sprookje, in groepjes, waarbij de rest van de klas het publiek is.
Ga je mee naar sprookjesland…?
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DISCIPLINE

DRAMA

Docent

José Runhaar

Titel project

Geef…acht!

Thema

Bewegingsspel

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

Speellokaal

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•

Kerndoelen

Kerndoelen 37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!

DOEL
Het oefenen van je beweging en houding
Het oefenen van Jabber (improvisatie)
Samenwerken met een groep
Verbeelding van kinderen activeren
Je lichaam op verschillende manieren gebruiken
Oefenen met bewegingsspel
Opvoeren voor een publiek

GEEFT…ACHT!
Marcherende soldaten, een fanfare die in de maat loopt, strak georganiseerde parades…misschien heb je
ze wel eens gezien. Op afgesproken signalen of bevelen, bewegen alle mensen hetzelfde. Dat is vaak een
indrukwekkend gezicht!
In deze les gaan we met bewegingsspel oefenen, door samen een exercitie te bedenken en uit te voeren.
Om het een beetje uitdagender te maken, worden de bevelen gegeven in Jabber – een niet bestaande
taal. We oefenen dus niet alleen beweging en houding, maar ook Jabber, improvisatie en stemgebruik. En
natuurlijk is samenwerken heel belangrijk.
Aan het eind van de les laten we in twee groepen een zelfbedachte exercitie met Jabber aan elkaar zien.
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DISCIPLINE

DRAMA

Uitgevoerd door

José Runhaar

Titel project

De wondere wereld van Roald Dahl

Thema

Vertelpantomime en toneelspel

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

Speellokaal

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•

Kerndoelen

Kerndoel 37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
De leerkracht moet actief bij de les aanwezig zijn!

DOEL
Samenwerken met een groepje
Verbeelding van kinderen activeren
Toneelspel en pantomime uitvergroten
Opvoeren voor een publiek
Zelfvertrouwen om voor een groep te staan
Leren je houding, beweging, mimiek en stemgebruik aanpassen aan verschillende personages

DE WONDERE WERELD VAN ROALD DAHL
We kennen waarschijnlijk allemaal wel een boek van Roald Dahl. Denk aan Sjakie en de Chocoladefabriek,
Mathilda of de GVR. Bijzondere verhalen met bijzondere personages.
Roald Dahl houdt van uitvergroten. De helden verrichten (vaak zonder dat ze het zelf doorhebben)
heldendaden, de slechteriken zijn heel slecht en komen vaak ook aan een slecht einde.
In deze les gaan we verschillende personages in een bepaalde situatie uit een van de boeken* van Roald
Dahl uitspelen. We vertellen het verhaal door onze mimiek en fysiek te gebruiken en uit te vergroten. Tekst
speelt daarbij een kleine tot geen enkele rol.
De kinderen leren zich te verplaatsen in een ander personage en met klasgenoten spel te maken dat past
bij het verhaal.
Dompel je onder in de rol van de kleine held of juist van de grote slechterik, en laat de wondere wereld van
Roald Dahl tot leven komen!
*In deze les worden scènes uit de volgende boeken van Roald Dahl gebruikt:
Sjakie en de Chocoladefabriek
Mathilda
De GVR
De fantastische meneer Vos
Daantje de wereldkampioen
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DISCIPLINE

DRAMA

Uitgevoerd door

José Runhaar

Titel project

Slapstick

Thema

Werken met pantomime (d.m.v. slapstick)

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

In het speellokaal of de sportzaal

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Kerndoelen

37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
José zorgt voor een vervolgles.
De leerkracht moet actief bij de lessen aanwezig zijn

DOEL
Bewust worden van je lichaam
Oefenen met beweging, houding en mimiek
Samenspelen, inspelen op elkaar, fysiek reageren op je medespeler
Spel uitvergroten
Improviseren
Zelfvertrouwen om voor publiek te staan
Er is publiek; neem het publiek mee in je spel.

SLAPSTICK
In deze les gaan we aan het werk met pantomime; beweging, mimiek en samenspel. Toneelspelen zonder
tekst is voor veel spelers vaak een uitdaging. Maar als je op het podium staat ben je altijd te zien en dus in
je rol, ook als je geen tekst hebt. Hoe doe je dat, stil spel? Iets vertellen met alleen je beweging, houding
en mimiek? Dat leer je met pantomime, waar je leert te vertellen zonder tekst, met je lichaam. In deze les
pantomime, spelen we slapstick. Dit is fysieke humor, waarin uitvergroten belangrijk is. Een les waarin er
gegarandeerd veel spelplezier is!
Deze les is heel geschikt om te gebruiken als ondersteuning bij het repeteren van een (afscheids)voorstelling,
door bewust te worden van de kracht van stil spel en uitvergroten.
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DISCIPLINE

DRAMA

Uitgevoerd door

José Runhaar

Titel project

Personages en dialogen

Thema

Toneelspel

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

In het speellokaal of eigen lokaal. Dan wel alles aan de kant

Tijdsduur

60 minuten

Bijzonderheden

•
•
•

Kerndoelen

37, 54 en 55

José neemt haar eigen geluidsinstallatie mee.
José zorgt voor een vervolgles.
De leerkracht moet actief bij de lessen aanwezig zijn

DOEL
Op ontdekkingsreis naar je rol (personage)
Zelfvertrouwen om voor publiek te staan
Luister naar en reageer op je medespeler
Begrijpen en overbrengen van je tekst
Personage zonder tekst (houding, mimiek, beweging)
Dialoog (tussen twee of drie personen)

PERSONAGES EN DIALOGEN
In deze les gaan we aan het werk met personages en dialogen. Hoe verplaats je je in je rol?
We gaan allerlei verschillende personages uitspelen en letten daarbij op het aanpassen van je houding,
mimiek en stemgebruik. Je speelt niet langer jezelf, dus je lijkt ook niet meer op jezelf.
Ook oefenen we met emoties, door één zin op veel verschillende manieren te zeggen en te horen, ontdek
je dat het veel uitmaakt hoe je je tekst zegt.
We brengen dit samen door te werken met dialogen (teksten op papier), die de kinderen in twee- of
drietallen aan de klas presenteren. Je maakt een scène rondom je tekst; je leest dus niet alleen voor, maar
je bedenkt er ook spel en emotie bij. Ook kan je rekwisieten gebruiken als je die nodig hebt. Zo komt de
tekst helemaal tot leven.
Deze les is heel geschikt om te gebruiken als ondersteuning bij het repeteren van bijvoorbeeld een
(afscheids)voorstelling of het leren presenteren.
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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.
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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)

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
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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 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.
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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)

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.
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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 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.
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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)

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.

36

PROGRAMMA AANBOD 2022 - 2023

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 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.
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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)

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.
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DISCIPLINE

MUZIEK

Uitgevoerd door

Phion

Titel project

Poppetje van papier

Thema

Nieuwsgierigheid

Doelgroep

Groep 1 en 2

Locatie

De Voorveghter

Tijdsduur

45 minuten

Bijzonderheden

Het orkest komt naar Hardenberg op maandag 10 oktober 2022

Website

www.phion.nl

Kerndoelen

54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

Alles heeft een begin en een eind, maar dat einde is weer een begin van iets nieuws. Zo kun je oneindig
lang door gaan. Ook met papier. In deze voorstelling is te zien hoe het poppetje op zoek gaat naar een
vriendje. Het poppetje vindt een witte ballon, danst met een zeemeermin en ziet de prachtigste wezens
voorbijkomen. Drie poppenspelers vertellen het woordloze verhaal en laten niks aan het toeval over. Drie
instrumentalisten van het Residentie Orkest begeleiden het papier met speciaal gecomponeerde noten. Na
het zien en horen van deze voorstelling is papier nooit meer gewoon papier.
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DISCIPLINE

MUZIEK

Uitgevoerd door

Phion

Titel project

Lejo ontdekt het orkest

Thema

Muziek maken en beluisteren

Doelgroep

Groep 3 en 4

Locatie

De Voorveghter

Tijdsduur

45 minuten

Bijzonderheden

Het orkest komt naar Hardenberg op dinsdag 24 januari

Website

www.phion.nl

Kerndoelen

54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

LEJO ONTDEKT HET ORKEST
Lejo, bekend van Sesamstraat, komt wegens groot succes weer op bezoek bij Phion!
Met zijn grote ogen neemt hij de leerlingen mee naar een bijzondere en muzikale wereld.
Want hoe dirigeer je eigenlijk een orkest? Hoe klinken al die verschillende instrumenten? Terwijl Lejo
grappige streken uithaalt komen er allerlei muziekstijlen voorbij.
En……alle kinderen krijgen papieren oogjes mee zodat ze in de klas verder kunnen spelen.

LESMATERIAAL
Het lesmateriaal bestaat uit 3 voorbereidende lessen en een reflectieles  De lessen zijn beschikbaar via het
online leskanaal en op het digibord te geven.
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DISCIPLINE

MUZIEK

Uitgevoerd door

Phion

Titel project

Concert voor Rafiq

Thema

Jouw leerling artiest in het concert

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

Theater de Spiegel in Zwolle

Tijdsduur

55 minuten

Datum

Dinsdag 6 juni 2023

Bijzonderheden

Vervoer wordt geregeld

Website

https://www.phion.nl/educatie/lesmateriaal/basislesmateriaal/concert-voor-rafiq/

Kerndoelen

54, 55, 56 (Kunstzinnige oriëntatie)

CONCERT VOOR RAFIQ
Samen met het orkest en verteller Eric Robillard zingen de leerlingen het ontroerende en spannende verhaal
over de elfjarige Rafiq, die alleen als vluchteling naar Nederland komt.
Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert mag nu juist wel. Zingen, dansen, een
regenkoor maken, drummen op je lichaam... Sterker nog: al deze actie wordt juist voorgeschreven!
Leerlingen bereiden het concert in de klas voor met behulp van een lespakket. In juni komen alle leerlingen
naar het theater voor een onvergetelijke ervaring.
Bekijk hier alvast een impressie van het concert.

LESMATERIAAL
Er is kant-en-klaar digitaal lesmateriaal beschikbaar met instructiefilmpjes om heel eenvoudig alle liedjes en
bewegingen te leren. Klik hier om alvast het lespakket te bekijken!
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DISCIPLINE

BEELDEND

Docent

Karina Pater

Titel project

Rope Art

Thema

Zelfportret

Doelgroep

Groep 1 en 2

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur
•

Bijzonderheden

•
•

De leerkracht is aanwezig en zorgt ervoor dat er tafels staan die afgedekt zijn,
of makkelijk schoon te maken zijn van lijmresten.
Creatieve docent zorgt voor materiaal, scharen etc.
Bekijk vooraf met de klas naar diverse portretten van diverse schilders.

Website

www.boetiek-creatiek.nl

Kerndoelen

54,55 en 56

WAT GAAN WE LEREN?
Bewustwording van eigen lichaam en dit kunnen weergeven op papier
Lijnen invullen met verschillende materialen
Creatief omgaan met diverse materialen
Ruimte kunnen invullen op karton

HOE GAAN WE DAT DOEN;
Eerst bekijken we onszelf eens goed in de spiegel. Wat zien we allemaal en hoe noemen we dat? Vervolgens
gaan we dit op een groot stuk karton tekenen. Daarna krijgen ze stapsgewijs verschillende materialen
aangeboden om hun portret mee op/in te vullen. Aan het einde van de les krijg je een klas vol met unieke
zelfportretten.

Werk van diverse leerlingen

Karina Pater is afgestudeerd Kunstzinnig Therapeut en heeft al jaren ervaring in het geven van diverse
workshop. Tevens beschikbaar als Creatieve Invaldocent.
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DISCIPLINE

BEELDEND

Docent(en)

Inge Hobers

Titel project

KleuterKunst; kunst kijken en maken

Thema

In overleg

Doelgroep

Groep 1-2

Locatie

In de klas

Tijdsduur

1 ½ uur

Bijzonderheden Nodig: Een digibord en voor ieder kind een werkplek/tafel
Website
Kerndoelen

www.delanterfant.nl
FB: De lanterfant
Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56
Kerndoelen Nederlands/mondelinge taal: 1, 2, en 3

KleuterKunst is een verrassende workshop waarin we samen een kunstwerk gaan bekijken en ons door het
werk en de meegebrachte materialen laten inspireren.
Een aantal weken voor de workshop is er contact tussen de leerkracht van de groep en de beeldend docent
zodat er aangesloten kan worden op het thema waar de klas op dat moment mee werkt.
Inge zoekt een passend kunstwerk bij dat thema en zal, adhv de methodiek Visual Thinking, in gesprek gaan
met de kinderen. Kunst kijken en bespreken is voor alle leeftijden en vooral jonge kinderen staan hier open
en onbevangen tegenover. Het resultaat is een levendig gesprek over het kunstwerk en het thema.
Hierna gaan de kinderen aan de slag met het materiaal dat door de docent is meegebracht. Het aanbod is
wisselend en passend bij het kunstwerk en het thema van de klas.
Dus durf je het aan om je te laten verrassen? Schrijf je dan in voor deze workshop!

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

PROGRAMMA AANBOD 2022 - 2023

43

DISCIPLINE

BEELDEND

Docent

Karina Pater

Titel project

DrukWerk

Thema

Creatief met druktechnieken

Doelgroep

Groep 3

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur

•
Bijzonderheden •
•

De leerkracht is aanwezig en zorgt ervoor dat er tafels staan die afgedekt zijn.
We werken met tissuepapier, lijm en drukinkt dus oude kleding aan.
Creatieve docent zorgt voor materiaal, scharen etc. en zal zelf ook een aantal
schorten meenemen.

Website

www.boetiek-creatiek.nl

Kerndoelen

54,55 en 56

WAT GAAN WE LEREN;
Hoe je een mooie kleurverdeling kan maken.
Hoe je een heel papier invulling kan geven
Je leert omgaan met een drukpers
Je leert hoe je eenvoudig zelf een stempel maakt
Je leert experimenteren met papier, kleur en inkt

HOE GAAN WE DAT DOEN;
We beginnen de les met diverse kleuren tissuepapier. Deze moeten over een heel blad uitgelegd worden,
en vervolgens wordt dit nat gemaakt. Het is even afwachten wat er dan gebeurt….Welke kleuren ontstaan
er dan op papier en wat gebeurt er als er kleuren door elkaar heen lopen?? Vervolgens gaan we met karton
een eigen stempel maken, deze wordt vervolgens ingeïnkt met drukinkt om als laatste met deze stempel op
ons mooie gekleurde papier af te drukken.

Werk van diverse leerlingen
Karina Pater is afgestudeerd Kunstzinnig Therapeut en heeft al jaren ervaring in het geven van diverse
workshop. Tevens beschikbaar als Creatieve Invaldocent.
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DISCIPLINE

BEELDEND

Docent(en)

Karina Pater

Titel project

Kunst in Hout

Thema

Mondriaan

Doelgroep

Groep 3

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur
•
•
•

Bijzonderheden
•
•
•

De leerkracht is aanwezig en zorgt ervoor dat er tafels staan die afgedekt zijn.
We werken met lijm, hout en verf dus oude kleding aan.
In overleg wordt er afgesproken wie er voor diverse kleine blokjes/stukjes hout
wordt gezorgd. Wellicht zijn er genoeg vaders die allemaal kleine reststukjes in
de garage hebben.
Graag in het begin van de les ook de beschikking over het digibord
Creatieve docent zorgt voor verf, lijm, karton etc. en zal zelf ook een aantal
schorten meenemen.
Bekijk met de klas ook wat werken van Mondriaan

Website

www.boetiek-creatiek.nl

Kerndoelen

54,55 en 56

WAT GAAN WE LEREN;
Hoe je een mooie kleurverdeling kan maken.
Hoe je van platte vlak naar een ruimtelijk werkstuk gaat.
Je leert wat de begrippen abstract en realistische werk is.
Je leert hoe je vlakverdeling en compositie maakt.
Je leert wat de kleur begrippen primaire en secundaire kleuren zijn.

HOE GAAN WE DAT DOEN;
We beginnen de les met diverse met het bekijken van diverse werken van Mondriaan. Daarin is goed te
zien hoe hij eerst heel realistisch schilderde en vervolgens steeds abstracter gaat werken. We vertellen
wat voor verschillen we zien en wat voor kleuren hierbij gebruikt worden.
Vervolgens kijken we goed na de laatste werken van Mondriaan waar hij alleen maar werkt met zwart/wit
en de primaire kleuren We kijken naar hoe hij de vlakken dan verdeeld. Als we dit goed bekeken hebben
gaan we zelf aan de gang. Eerst gaan we onze blokjes, stokjes etc goed uitleggen en kijken we goed
naar onze compositie. Als alles goed vast zit, gaan we het kleur geven. Het leuke van dit project is dat je
uiteindelijk alle kunstwerken ook weer bij elkaar kan leggen en er een groot Mondriaan van kan maken.

Karina Pater is afgestudeerd Kunstzinnig Therapeut en heeft al jaren ervaring in het geven van diverse
workshop. Tevens beschikbaar als Creatieve Invaldocent.
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DISCIPLINE

BEELDEND

Docent(en)

Inge Hobers

Titel project

Eric Carle meets Matisse

Thema

Collage Thema kan met Inge afgestemd worden.

Doelgroep

Groep 4

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur

Al het benodigde materiaal wordt door de docent meegenomen.
Bijzonderheden De leerkracht zorgt voor een digibord, per leerling een schaar en evt. een emmertje sop en doekjes om plaksel van tafel te halen.
Website

www.delanterfant.nl

Kerndoelen

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

FB: De lanterfant

WAT GAAN WE LEREN;
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!

HOE GAAN WE DAT DOEN;
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.
Aan het eind van de les bekijken we elkaars werk en benoemen we wat we mooi en goed ge

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

BEELDEND

Docent

Inge Hobers

Titel project

Het mannetje van Miró

Thema

Tekenen

Doelgroep

Groep 4

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur

Leerkracht zorgt voor bescherming voor op de tafels en een digibord
Bijzonderheden Tekendocent neemt alle materialen mee.
Website

www.delanterfant.nl

Kerndoelen

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

FB: De lanterfant

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 Miró 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!

Werk van docent en leerlingen

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

BEELDEND

Docent

Inge Hobers

Titel project

Frottages van Max Ernst

Thema

Thema kan met Inge afgestemd worden.

Doelgroep

Groep 5

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur

Al het benodigde materiaal wordt door de docent meegenomen.
Bijzonderheden Verder is er een digibord nodig en zorgt de leerkracht voor een emmertje sop en
doekjes om plaksel van tafel te halen.
Website

www.delanterfant.nl

Kerndoelen

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

FB: De lanterfant

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.

Links een Inge Hobers

  Rechts een Max Ernst

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

BEELDEND

Docent(en)

Inge Hobers

Titel project

De dieren van Picasso

Thema

Tekenen en schilderen

Doelgroep

Groep 5

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur

Bijzonderheden De leerkracht zorgt voor bescherming op de tafels, schorten en een digibord. De
tekendocent neemt alle materialen mee.
Website

www.delanterfant.nl

Kerndoelen

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

FB: De lanterfant

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!

Een OnderZoekBoek van de beroemde kunstenaar: Jean Tinguely

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

BEELDEND PROJECTEN VOOR DE HELE SCHOOL

Docent(en)

Karina Pater

Titel project

DrukWerk 2.0

Thema

Etsen

Doelgroep

Groep 6/7

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur

•
•
Bijzonderheden •
•

De leerkracht is aanwezig en zorgt ervoor dat er tafels staan die afgedekt zijn.
We werken met drukinkt dus oude kleding aan.
Creatieve docent zorgt voor materiaal, drukpersen etc. en zal zelf ook een
aantal schorten meenemen.
De docent wil graag gebruik maken van het digibord

Website

www.boetiek-creatiek.nl

Kerndoelen

54,55 en 56

WAT GAAN WE LEREN;
Wat is etsen, en hoe gebeurde dit vroeger en hoe wordt dit toegepast in de kunst.
Je leert omgaan met nieuw soort gereedschap en materialen.
Je gaat een eigen compositie maken voor je ets.
Je gaat werken met licht en donker
Je mag experimenteren met een nieuwe techniek

HOE GAAN WE DAT DOEN;
Als eerste bekijken we diverse kunstwerken en etsen. Ook
bekijken hoe het “echte” etsen in zijn werk gaat. Vanuit die video
zal ook de uitleg volgen hoe wij dan gaan etsen. Een aantal
stappen die in de video te zien zijn zullen wij namelijk ook gaan
doen. Je gaat eerst een ontwerp maken, vervolgens zal je dit
ontwerp inkrassen in een transfer papier, we gaan hem daarna
in inkten en met een drukpers afdrukken. Waarschijnlijk is er tijd
genoeg om meerdere afdrukken te maken.

Karina Pater is afgestudeerd Kunstzinnig Therapeut en heeft al jaren ervaring in het geven van diverse
workshop. Tevens beschikbaar als Creatieve Invaldocent.
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DISCIPLINE

BEELDEND PROJECTEN VOOR DE HELE SCHOOL

Docent(en)

Karina Pater

Titel project

Jouw verhaal tot leven

Thema

Tunnelboek

Doelgroep

Groep 6/7

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ uur

Bijzonderheden

•
•
•
•

De leerkracht is aanwezig en is verantwoordelijk voor de klas.
Creatieve docent zorgt voor materiaal, scharen etc.
Omdat we ook met snijmesjes werken is het handig dat er op de tafels stukken karton liggen om de tafels te beschermen. Mocht dit niet aanwezig zijn dit
graag vooraf laten weten.
Vooraf aan deze workshop hebben de leerlingen een kort verhaal geschreven en
een schets gemaakt bij hun verhaal.

Website

www.boetiek-creatiek.nl

Kerndoelen

54,55 en 56

WAT GAAN WE LEREN;
Hoe je een tekening van het platte vlak naar 2d omzet.
Je leert onderscheid maken in een voorgrond en achtergrond.
Je leert verschillend knip en snijtechnieken.
Je leert een goede vlakverdeling te maken.

HOE GAAN WE DAT DOEN;
We gaan eerst de schetsen bekijken die er gemaakt zijn. We gaan kijken of we de tekening uit
elkaar kunnen halen, wat staat er op de voorgrond en wat staat er verder weg op de achtergrond.
Vervolgens gaan we het raamwerk (de basis) vouwen van papier waar we alle lagen van ons
tunnelboek in vast gaan zetten. Als we het raamwerk klaar hebben gaan we de diverse lagen van
het boek maken, die we dan er tussen kunnen schuiven.

Karina Pater is afgestudeerd Kunstzinnig Therapeut en heeft al jaren ervaring in het geven van diverse workshop.
Tevens beschikbaar als Creatieve Invaldocent.
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DISCIPLINE

BEELDEND

Docent(en)

Inge Hobers

Titel project

Karel Appel Assemblage

Thema

Ruimtelijk werk met hout en kosteloos materiaal

Doelgroep

Groep 8

Locatie

Klaslokaal

Tijdsduur

1 ½ 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.

Website

www.delanterfant.nl

Kerndoelen

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

FB: De lanterfant

WAT GAAN WE LEREN;
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”

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

BEELDEND

Docent(en)

Inge Hobers

Titel project

Het OnderZoekBoek

Thema

Diverse niet alledaagse (teken)opdrachten in circuitvorm

Doelgroep

Groep 8

Locatie

Op school

Tijdsduur

1½ uur

De groep vooraf in 4 (of 8) groepen verdelen en voorzien van (opengeknipte) vuilBijzonderheden niszakken en deze aan de onder/zijkant van de tafel vastplakken.
Een plek waar VEEL werk kan drogen. Ongeveer 10 briefkaarten per leerling.
Website

www.delanterfant.nl

Kerndoelen

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56

FB: De lanterfant

In deze workshop gaan we diverse korte creatieve activiteiten doen, waardoor kinderen en hun
leerkrachten nieuwe ideeën, technieken en werkwijzen aangereikt krijgen die ze later in hun eigen
beeldende vormingslessen eventueel weer kunnen toepassen. Verwondering en experiment staan
voorop in deze workshop.
We gaan in circuitvorm aan de slag. Er zullen vier verschillende werkstations gemaakt worden met
uiteenlopende activiteiten; inkt, hele lange potloden, verf, sponsjes, sjablonen en zelfs een druktechniek
die niet mislukken kan!
Al het werk wordt aan het eind gebundeld in een OnderZoekBoek De bindring door de losse blaadjes
maakt van een wegwerpartikel een tastbaar en aanvulbaar document waar je later nog eens in kunt
bladeren voor inspiratie.
Het OnderZoekBoek: een plek voor al jouw experimenten!

Een OnderZoekBoek van de beroemde kunstenaar: Jean Tinguely

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

BEELDEND PROJECTEN VOOR SCHOLEN

Docent(en)

Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project

Kunstproject voor de hele school

Thema

Schilderen als Rembrandt.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8

Locatie

Lokaal, speellokaal of hal (tijdelijk in te richten als atelier)

Tijdsduur

Per groep en per project verschillend

Bijzonderheden

•
•
•
•
•
•
•

Introductie/ uitleg over Rembrandt door de school zelf
Ieder kind maakt een eigen werk.
Materiaalkeuze; schilderen met acrylverf/plakkaatverf en
Voor de bovenbouw kan er ook gekozen worden voor hetwerken met ets inkt
(tekening krassen op een PVC plaatje).
Als afsluiting van het project kan het werk tentoongesteld worden
De opbouw van de les gaat in overleg met school en is afhankelijk van het
aantal leerlingen
De leerkracht is aanwezig

Website

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

Doel

Alle kinderen kennis laten maken met de schilder Rembrandt.
De kinderen leren een portret te schilderen.

Kerndoelen

53, 54, 55, 56 afhankelijk van het onderwerp

Project REMBRANDT
Een speel/gym lokaal wordt omgetoverd tot een groot atelier waar elke groep van 1 t/m 8 aan het werk
gaat als een echte Rembrandt.
Een zelfportret voor groep 1-3, een selfie voor de groepen 4-6.
We schilderen op een bruine achtergrond. En leren een portret op te bouwen.
Hoe teken je eigenlijk een gezicht, wat is de plek v.d. ogen? En het haar?
Groep 7 en 8 maken een ets à la Rembrandt gemaakt. Op doorzichtig PVC (niet op zink) krassen ze een
afbeelding. Groot voordeel is dan dat de afbeelding eronder kan liggen. Flink krassen met spijker of
prikpen. Dan de ets inkt opbrengen en het plaatje afdrukken onder de pers.

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
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DISCIPLINE

BEELDEND PROJECTEN VOOR SCHOLEN

Docent(en)

Hermanna Dogger en Rianne Leemhuis

Titel project

Kunstproject voor de hele school

Thema

Schilderen als Corneille.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8

Locatie

Lokaal, speellokaal of hal (tijdelijk in te richten als atelier)

Tijdsduur

Per groep en per project verschillend

•
•
•
Bijzonderheden •
•
•

Introductie/ uitleg over Corneille door de school zelf
Ieder kind maakt een eigen werk.
Materiaalkeuze; schilderen met acrylverf/plakkaatverf,  oliepastel of ecoline
Als afsluiting van het project kan het werk tentoongesteld worden
De opbouw van de les gaat in overleg met school en is afhankelijk van het
aantal leerlingen
De leerkracht is aanwezig

Website

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

Doel

Alle kinderen kennis laten maken met de schilder Corneille.
De kinderen leren experimenteren met kleuren.
Succeservaring ‘Kijk wat ik kan met een eenvoudige tekening’

Kerndoelen

53, 54, 55, 56 afhankelijk van het onderwerp

De kunstenaar Corneille kennen wij vooral van zijn figuratieve kunst, kunst waarin iets te herkennen is.
Corneille maakt toegankelijke kunst waar elk kind wel mee uit de voeten kan.
Corneille maakt geen schetsen of plannen voor hij aan een schilderij begint. “Ik begin eenvoudig en het
onderwerp doet er niet zoveel toe. Het gaat om de intensiteit.”
Zo gaan wij ook aan het werk.
Inspiratie haalt Corneille uit zijn reizen en de wereld om hem heen.
De kinderen schilderen een kleurrijke achtergrond met 3 of 4 kleuren.
De figuren die ze zelf kiezen tekenen ze op papier en kleuren ze in met oliepastel of ecoline, ze accentueren
de figuren met zwarte lijnen, knippen ze uit en plakken ze op de achtergrond.

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
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DISCIPLINE

BEELDEND PROJECTEN VOOR SCHOLEN

Docent(en)

Rianne Leemhuis en Hermanna Dogger

Titel project

Kunstprojecten voor de hele school

Thema

Project over verschillende culturen

Doelgroep

Groep 1 t/m 8

Locatie

Lokaal, speellokaal of hal (tijdelijk in te richten als atelier)

Tijdsduur

Per groep en per project verschillend

•
•
•
Bijzonderheden •
•
•

Voorbereiding door school, introductie/ uitleg over verschillende culturen
Ieder kind maakt een eigen werk.
Materiaalkeuze; kleurpotloden, wasco, ecoline
Als afsluiting van het project kan het werk tentoongesteld worden
De opbouw van de les gaat in overleg met school en is afhankelijk van het
aantal leerlingen
De leerkracht is aanwezig

Website

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

Doel

Alle kinderen kennis laten maken met verschillende culturen
Door een thema beeldend vorm te geven, krijgen kinderen een andere kijk op het
thema, wordt hun beleving anders.

Kerndoelen

53, 54, 55, 56 afhankelijk van het onderwerp

Tijdens dit project maken de kinderen een eigen kunstwerk over verschillende culturen.
Van tevoren wordt er in de klas aandacht besteed aan verschillende culturen, hoe leven en wonen de
mensen in andere landen, welke dieren leven er, wat zijn de verschillende gewoontes, hoe vieren ze feest
enz.
Groep 1 t/m 3 maken een feesthoed/masker en groep 4 t/m 8  schilderen een landschap met ecoline en
tekenen o.a. huizen en dieren van diverse culturen op papier.
Er wordt gewerkt met verschillende materialen, geknipt en geplakt.

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
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DISCIPLINE

BEELDEND PROJECTEN VOOR SCHOLEN

Docent(en)

Rianne Leemhuis en Hermanna Dogger

Titel project

Kunstprojecten voor de hele school

Thema

Project over kunst, een kunstenaar of een thema, i.o.m school.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8

Locatie

Lokaal, speellokaal of hal (tijdelijk in te richten als atelier)

Tijdsduur

Per groep en per project verschillend

•
•
•
Bijzonderheden •
•
•

Ieder kind maakt een eigen werk of ze werken samen.
Een klassenwerk of een kunstwerk voor de hele school is ook een mogelijkheid.
Materiaalkeuze is afhankelijk van het onderwerp of thema.
Als afsluiting van het project kan het werk tentoongesteld worden
De opbouw van de les gaat in overleg met school en is afhankelijk van het
aantal leerlingen
De leerkracht is aanwezig

Website

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

Doel

Alle kinderen kennis laten maken met dezelfde kunstenaar of kunststroming.
Door een thema beeldend vorm te geven, krijgen kinderen een andere kijk op het
thema, wordt hun beleving anders.

Kerndoelen

53, 54, 55, 56 afhankelijk van het onderwerp

Beeldende projecten voor de hele school kunnen verschillende projecten zijn, afhankelijk van de wensen
van school.
Je kunt hierbij denken aan thema’s zoals: kunstlessen, geschiedenis, pesten, goede doelen, samenwerken.
Bijvoorbeeld: bij het thema pesten is het mooi om via een tekenles het pesten zichtbaar te maken, pesten
op papier(zonder woorden) en vooral weer goed maken. Er zijn veel mogelijkheden.
Per school, per thema, per onderwerp zal dit verschillend zijn.
Wij zullen, in overleg, gerichte opdrachten aanbieden.

Hermanna en Rianne hebben ieder hun eigen tekenatelier
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DISCIPLINE

BEELDEND PROJECTEN VOOR SCHOLEN

Docent(en)

Harrie Neutel

Titel project

Kennis maken met de draaischijf

Thema

Creatief bezig zijn met klei. Geen specifiek thema

Doelgroep

Groep 5 t/m 8

Locatie

Klaslokaal of handvaardigheid lokaal

Tijdsduur

Afhankelijk van de groepsgrootte gemiddeld 1.30 uur

•
•
•
Bijzonderheden •
•

De leerkracht is aanwezig en helpt tijdens de les.
Heb je een grote groep dan is extra begeleiding aan te bevelen
De leerkracht zorgt ervoor dat alle tafels afgedekt zijn.
De leerkracht legt, als het er is, het materiaal klaar om te vormen met klei. Doe
hier niet te moeilijk over, want het beste gereedschap blijven je 10 vingers. Ik
heb zelf pasjes bij mij.
Heb je een grote groep dan is extra begeleiding aan te bevelen

Website

Pottenbakkerij Harrie Neutel

Kerndoelen

54, 55 en 56

In deze workshop gaan de kinderen kennismaken met de draaischijf. Het accent zal vooral liggen op
ervaren, voelen en vormen.
Eerst wordt een stukje geschiedenis van de klei verteld, o.a. hoe men vroeger de klei kon bewaren.
Daarna demonstreert Harrie aan de groep hoe de draaischijf werkt en hoe je als pottenbakker je
producten vorm geeft. Vervolgens mag ieder kind zelf beleven hoe het is om te werken op de draaischijf.
Ondertussen werkt de groep ook met klei.
De leerkracht heeft een actieve rol tijdens deze les, hij/zij zorgt dat alle leerlingen aan de beurt komen. En
mag natuurlijk zelf ook meedoen.
Na de workshop wordt de klei te drogen gezet en kan later, in de klas, beschilderd en gelakt worden.
Harrie wil de werkstukken ook meenemen en bakken.
De kosten daarvoor zijn voor de school. Dit regel je in overleg met Harrie.
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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
Indien noodzakelijk kan deze les ook digitaal aangeboden worden.

Tijdsduur

2 lessen. De tweede les (vertelvoorstelling), die door de museumdocent gegeven 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

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.
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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 Indien noodzakelijk kan deze les ook digitaal aangeboden worden.

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 introductieles
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 koninklijke afsluiting……

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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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 Deze les kan alleen fysiek aangeboden worden. Mocht deze les i.v.m.
bijvoorbeeld corona niet in de klas gegeven kunnen worden dan wordt automatisch Nederland en Oranje digitaal aangeboden.

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

HET PRONKPALEIS
Wie heeft geprobeerd iets uit het paleis te ontvreemden? Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met het
onderzoeken van een mysteriebox. 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.
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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. Indien noodzakelijk kan deze les ook digitaal aangeboden worden.

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

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:
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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.
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DISCIPLINE

ERFGOED

Uitgevoerd door

Drents Museum

Titel project

Het Poppenhuis / Rondsnuffelen in de 18e eeuw

Thema

Het leven 250 jaar geleden

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

Drents museum of online in de klas

Tijdsduur

75 minuten. De online versie duurt 30 minuten

Bijzonderheden

Beide workshops gaan over dezelfde onderwerpen. De een is fysiek in het museum de andere een virtuele rondleiding door het museum op het digibord.
Beide workshops worden door Kind en Cultuur vergoed. De reiskosten zijn voor
de school zelf. Met een railrunner kun je goedkoop reizen. Het museum ligt op
een kleine 5 minuten lopen vanaf het station.
LET OP:Het Museum is i.v.m. met de verbouwing gesloten vanaf de herfstvakantie to t 16 januari.

Website

https://drentsmuseum.nl/nl/scholen/primair-onderwijs/
het-grootste-poppenhuis-van-nederland
https://drentsmuseum.nl/nl/het-grootste-poppenhuis-van-nederland
Filmpjes en heel veel informatie

Kerndoelen

37, 48, 51

HET GROOTSTE POPPENHUIS VAN NEDERLAND
Vaker dan twee keer per jaar wassen? Levensgevaarlijk, het water zit immers vol met ratten. Elektriciteit
is nog niet uitgevonden en een heksenbal moet voorkomen dat je van achter wordt besprongen door een
heks... In Het Grootste Poppenhuis van Nederland komt de wereld van de familie Van Lier tot leven. Een
historische ontmoeting met de wereld van 250 jaar geleden die uw leerlingen niet snel zullen vergeten.

RONDSNUFFELEN IN DE 18DE EEUW
Nu beschikbaar: de online ontdekkingstocht (in 360°) door Het Grootste Poppenhuis van Nederland.
Leerlingen van het basisonderwijs krijgen van de 18e-eeuwse bewoners van het huis uitleg over de
verschillende kamers. Tallechien Jans, de huishoudster van de familie Van Lier, neemt de groep tijdens
dit programma mee op ontdekkingsreis door het Ontvangershuis. Ze vertelt over de geschiedenis van de
welgestelde familie en daagt de leerlingen uit om op zoek te gaan naar voorwerpen die er tegenwoordig
heel anders uitzien. Ook krijgen de leerlingen speelse opdrachten waarmee ze het huis in 360 graden
kunnen verkennen. Zelfstandig ontdekken de leerlingen verschillen tussen toen en nu.
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DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door Het Muizenhuis
Titel project

Vanaf2 Produkties

Thema

Muziektheater met poppen. Sam en Julia ontmoeten muizen uit de hele wereld.

Doelgroep

Groep 1 en 2

Locatie

Op school, het LOC of in het theater

Tijdsduur

Ca. 45 minuten

Bijzonderheden

Speeldata:
Maandag 22 mei 2023
Dinsdag 23 mei 2023
Woensdag 24 mei 2023
Donderdag 25 mei 2023

Website

https://vanaf2.nl/voorstellingen/het-muizenhuis-sam-julia-op-reis/
Hier vind je ook een trailer

Kerndoelen

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving,
Kunstzinnige oriëntatie

Opa zeeman heeft met zijn schip de hele wereld rondgevaren.
Althans dat beweert hij in zijn sterke zeemansverhalen.
De vissersvrouw heeft een stapel ansichtkaarten van over de hele wereld.
Sam & Julia beleven de reizen opnieuw door er met opa over te praten en er over te zingen.
Actrice Abke Bruins vertelt, musiceert en bespeelt de inmiddels wereldberoemde muizen
in hun reis rond de wereld. Overal waar ze komen ontmoeten ze andere muizen met hun eigen thuis.
Als Sam & Julia na de reis ook weer thuis komen, beseffen ze:
Thuis is waar je je muis voelt.

De voorstelling is gebaseerd op de boekenreeks Het Muizenhuis van Karina Schaapman.
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DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door Koning Willem wil ‘em
Titel project

Harro van Lien

Thema

Voorstelling over hebberigheid en heldenmoed

Doelgroep

Groep 1 en 2

Locatie

Op school, in het LOC of in het theater

Tijdsduur

40 minuten

Bijzonderheden

Speeldata;
Maandag 13 maart 2023
Dinsdag 14 maart 2023
Woensdag 15 maart 2023

Website

https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/278/koning-willem-wil-m-4/schoolvoorstelling
Hier vind je ook de lesbrief en de trailer

Kerndoelen

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving, Kunstzinnige
oriëntatie

Iedere dag trekt de koning door het land met zijn karavaan: een oude gammele koets, een koetsier de bok
en twee paarden ervoor. Achter de koets bungelen twaalf wagonnetjes.
Als de koning iets ziet wat hij hebben wil steekt hij zijn arm uit het raam, wijst het aan en zegt: IK-WIL-’M! Het
ding belandt in een wagonnetje tussen andere dingen en wordt naar zijn paleis gebracht dat uitpuilt van
de dingen. Op een dag komt de koning in het dorpje Horrelvliet waar Jonathan net een prachtige step van
zijn vader heeft gekregen. De koning ziet de step. Zijn ogen glinsteren en zijn arm steekt al uit het raam…
Niet veel later zit Jonathan verstopt in een wagonnetje. Hij is vastbesloten: Ik wil mijn step terug!
Een voorstelling over hebberigheid en heldenmoed.

PROGRAMMA AANBOD 2022 - 2023

65

DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door Los Patatos Banditos
Titel project

Productiehuis Valentijn

Thema

Een bijzonder restaurant

Doelgroep

Groep 3 en 4

Locatie

Theater de Voorveghter, Hardenberg

Tijdsduur

55 minuten

Bijzonderheden

Speeldata;
Dinsdag 7 februari 2023
Woensdag 8 februari 2023

Website

https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/270/los-patatos-banditos-6
Hier vind je ook de lesbrief en de trailer

Kerndoelen

Kerndoelen: 44,  51, 54, 56

In een keuken van een Mexicaans restaurant werkt een kokkin met Mexicaanse roots. Er klinkt gezellige
muziek, er wordt gekookt want de gasten zullen zo komen. Ze wil voor hen de beroemde salsa van haar
oma koken alleen ze kent het recept niet. Gelukkig is Dolores de papagaai er en die kent het wel. Het koken
schiet niet erg op. De kokkin laat zich steeds afleiden doordat ze verhalen over haar opa en oma vertelt en
liedjes zingt. De tijd dringt, gaat ze het gerecht op tijd afkrijgen? Wie gaat haar helpen?
De kokkin, de papegaai, keukengerei en ingrediënten vertellen spannende Mexicaanse verhalen. Het gaat
over heerlijke Mexicaanse gerechten, bandieten, sombrero’s, cactussen, Mexicaanse muziek, spanning en
romantiek. En aan het eind is het resultaat: een heerlijk Mexicaans gerecht! Een voorstelling met smaak.
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DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door Hoedje
Titel project

BRISK en Kiki Heessels

Thema

Humor en muziek

Doelgroep

Groep 3 en 4

Locatie

Theater de Voorveghter

Tijdsduur

ca. 45 minuten

Bijzonderheden

Speeldata:
Maandag 6 maart 2023
Dinsdag 7 maart 2023

Website

https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/289/hoedje-5
Hier vind je ook de lesbrief en de trailer

Kerndoelen

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving, Kunstzinnige
oriëntatie

Als het rode hoedje van Lot op een dag wordt meegesleurd door een storm, is dat het begin van een
avontuurlijke tocht over de aardbol, waarbij de wind een grote rol speelt en vier blokfluitisten er stevig op
los blazen.
BRISK en Kiki Heessels nemen je mee op een reis waar je nog lang aan terugdenkt.
Is Hoedje niet veel te klein voor die grote olifant? Wat zitten die bavianen daar toch te doen? De ene vogel
lacht Hoedje uit, de andere zingt een lied voor haar. Maar komt Hoedje ooit nog thuis?
Hoedje is een muzikale reis op de wind, een luchtige voorstelling vol humor naar een verhaal van Irene
Kuiper
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DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door Max en de Mini Piano
Titel project

Het Trojaanse Kalf

Thema

Muzikale voorstelling over vertrouwen, identiteit en zelfontdekking

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

Theater de Voorveghter

Tijdsduur

50 minuten

Bijzonderheden

Speeldata:
Maandag 27 maart 2023
Dinsdag 28 maart 2023
Woensdag 29 maart 2023

Website

https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/271/max-en-de-minipiano-8/
schoolvoorstelling
Hier vind je ook de lesbrief en de trailer

Kerndoelen

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en samenleving, Kunstzinnige
oriëntatie

In 1709 wordt er een baby in een klein pianootje te vondeling gelegd bij twee beroemde Italiaanse
componisten. Zijn naam: Maximiliaan P. Presto. Al snel blijkt hij een muzikaal megatalent te zijn. Op zijn
minipiano ramt hij de mooiste melodieën bij elkaar, waarmee hij de wijde wereld intrekt: hij gaat op reis
met Antonio Vivaldi, studeert urenlang bij Johann Sebastian Bach en wordt verliefd op Anna Magdalena. Als
hij erachter komt dat niemand eerlijk tegen hem is geweest besluit hij zijn eigen weg te gaan.
Driehonderd jaar later vinden Ewout en Yornik op zolder het dagboek van Maximiliaan, hun over-overover-over-overgrootvader. Ze besluiten zijn verhaal te vertellen om iedereen te laten weten wie de echte
schrijver is van de beroemdste klassieke muziek.
De Theaterkrant over deze voorstelling:
De gekozen muziek is toegankelijk, van ‘De vier jaargetijden’ tot Mozarts elfde pianosonate ‘Alla Turca’,
Beethovens ‘Pathetique’ en Bachs derde orkestsuite, maar steevast avontuurlijk gearrangeerd door Rik
Elings. Ganzevoort, Onstenk en Doodhagen tonen bovenal het spelplezier en vermijden de valkuil van een
louter educatieve muziekles.
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DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door De Vliegende Hollander
Titel project

Ida van Dril

Thema

Laffe helden en heldhaftige lafaards

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

Theater de Voorveghter

Tijdsduur

ca. 50 min

Bijzonderheden

Speeldata :
Maandag 15 mei 2023
Dinsdag 16 mei 2023
Woensdag 17 mei 2023

Website

https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/302/de-vliegende-hollander-7/
schoolvoorstelling
Hier vind je ook de lesbrief en de trailer

Kerndoelen

52, 53, 56, 36

Na een lange tijd van binnen blijven wil iedereen weer naar buiten.
Varen.
Vliegen.
De zee op.
Ida niet.
Zij is bang, blijft liever nog even thuis.
Met haar hondje.
En waarom zou ze naar buiten gaan?
Ze droomt van strand, bos en zee en creëert haar eigen mysterieuze avonturen.
Maar altijd binnen.
Binnen is veilig want buiten vliegt een spookschip, toch?
Verhalenverteller Ida van Dril duikt op eigenzinnige wijze in dit mysterieuze verhaal. Onder regie van Fred
Delfgaauw dompelt Ida je onder in een waargebeurde leugen. Een spannende en grappige voorstelling met
laffe helden en heldhaftige lafaards. Voor iedereen vanaf 7 jaar die nog niet weet dat bang zijn helemaal
niet eng hoeft te zijn.
Een greep uit de reacties van het publiek:
“Een prachtig gelaagd verhaal over angst.”
“We hebben genoten. Een jongen van 12 een uur geboeid houden is niet makkelijk, maar jou is het gelukt.”
“Wat een heel rijke uitnodiging naar een wereld vol fantasie!”
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DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door Ik ben Vincent en ik ben niet bang
Titel project

Meer Opslag

Thema

Gepest worden en angst voor…..

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

Theater de Voorveghter

Tijdsduur

60 min

Bijzonderheden

Speeldata:
Maandag 31 oktober 2022
Dinsdag 1 november 2022

Website

sttprodukties.nl/voorstelling/284/ik-ben-vincent-en-ik-ben-niet-bang-8/
schoolvoorstelling
Hier vind je ook de lesbrief en een trailer

Kerndoelen

Kerndoelen: 52, 53, 56

Vincent weet alles over overleven in de natuur, maar in zijn klas vindt hij overleven een stuk moeilijker. Hij
wordt gepest. Het is nog 7 dagen tot het schoolkamp. In zijn survivalblik heeft hij alles verzameld wat je
nodig hebt om welke ramp dan ook te overleven. Toch is hij bang.
Dan komt er een nieuw meisje in de klas: Jasmijn. Iedereen noemt haar de Jas. Zij is supercool en wil
vrienden worden met Vincent. Nu wordt alles anders, althans dat hoopt Vincent. Maar het tegendeel is
het geval. Iedereen houdt van de Jas, en hoe meer aandacht ze aan Vincent geeft, hoe meer hij daar voor
gestraft wordt. Op kamp loopt alles uit de hand. Vincent vlucht de natuur in. Nu komt het echt aan op
overleven.
De Theaterkrant over de voorstelling:
Het mooie verhaal mist zijn uitwerking niet en biedt aanleiding voor een stevig gesprek over pesten.
Reno van Rijsewijk speelt Vincent: een slimme, wat bedremmelde jongen, die niet wil dat volwassenen zich
zorgen om hem maken. Daarom schreeuwt hij niet als hij wordt geslagen en verzint hij liever verhalen om
de mensen gerust te stellen die hem zouden kunnen helpen. Mooi om te zien hoe Van Rijsewijk Vincent doet
opbloeien van zijn nieuwe vriendschap en hoe hij daardoor minder lijdt onder de intensiverende pesterijen.
Alle andere personages liggen bij de overige drie acteurs, die allen uitstekend werk doen. In één zin kan
actrice Evalinde Lammers van een denkbeeldig eekhoornvriendje omwisselen naar de coole nieuwe vriendin
van Vincent: ‘de Jas’. Roán ten Cate en Nick Renzo Garcia schakelen eveneens behendig tussen onder andere
Vincents twee vaders, zijn andere twee denkbeeldige vriendjes en zijn twee pestkoppen.
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DISCIPLINE

THEATERVOORSTELLINGEN

Uitgevoerd door Maral, het meisje dat in een vogel veranderde
Titel project

Krijt

Thema

Een waargebeurd verhaal over grenzen en vrijheid

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

De Voorveghter

Tijdsduur

50 minuten

Bijzonderheden

Speeldata:
Maandag 14 november 2022
Dinsdag 15 november 2022

Website

https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/261/
maral-het-meisje-dat-in-een-vogel-veranderde-9/schoolvoorstelling
Hier vind je ook de lesbrief en de trailer

Kerndoelen

52, 53, 55

Gerda Griffel is sprookjesschrijfster. Maar op een dag krijgt ze de opdracht om een waargebeurd verhaal op
te schrijven. Verwoed zoekt Gerda naar inspiratie in de krant. Daar stuit ze op het verhaal van de twaalfjarige
Maral. Hoe komt ze te weten wat er met Maral gebeurd is? En krijgt Gerda dat verhaal op papier zonder het
in een sprookje te veranderen?
Maral, een meisje dat in een vogel veranderde vertelt het verhaal achter een krantenkop over een gevlucht
meisje. Maral klimt uit de krant, door de woonkamer van Gerda Griffel, recht je hart in.
Reactie van bezoeker voorstelling: “Wij hebben gisteren ‘Maral’ gezien! Schit-te-rend! Adembenemend!
Ongelooflijk mooi! Speels, soms prachtig clownesk, en steeds echter en spannender en beklemmender!
Wat een steengoeie acteurs die twee, wat een kracht en talent! En wat een heftige boodschap en uiteindelijk
een mooie toekomstvolle wending! We waren zeer geraakt en ontroerd.
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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 en
lessuggesties die bij de Stichting Kind en Cultuur kan worden aangevraagd.

Kerndoelen

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

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.
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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

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.
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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 leerlingen 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 belangrijke
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 vragen te stellen.
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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

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
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DISCIPLINE

ERFGOED

Uitgevoerd door

Oyfo, techniekmuseum Hengelo

Titel project

Onder Spanning

Thema

Ontwerp en bouw je eigen licht- of geluidmachine!

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

In het museum

Tijdsduur

2 uur

Bijzonderheden

Dit is een keuze project. Je mag kiezen tussen de 2 projecten van Oyfo die we
aanbieden. ( zie volgende pagina)
De workshop in het museum wordt door ons betaald. Het vervoer is voor de
school zelf. Het museum ligt vlak bij het station. Een railrunner is een goede optie. Kom je met de auto? Neem de ouders mee naar binnen. Ze zijn zeer welkom,
ook om mee te helpen.

Website

Oyfo.nl

Kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld: 42, 45, 51, 52
Kunstzinnige oriëntatie 56

ONDER SPANNING
Ontwerp en bouw je eigen licht- of geluidmachine!
De grommende, tikkende, zuigende en ronkende machines die in Oyfo Techniekmuseum staan vormen de
basis van ‘Onder Spanning’. Welke onderdelen bewegen er allemaal? En waar komt dat geluid vandaan? Welke
opdrachten en uitdagingen gaan de leerlingen doen? Is het een spel of een kijkopdracht? Vind je informatie
door het bekijken van een filmpje of het beluisteren van een geluidsfragment? Alles is mogelijk in ‘Onder
Spanning’! In het museum doet ieder team andere opdrachten en bekijkt daardoor de museumcollectie
vanuit een andere, onverwachte invalshoek. Hierbij staat altijd de geschiedenis centraal; wat betekende
deze machine voor het dagelijks leven van 150 jaar geleden? Hoe zag dat leven er uit en wat veranderde
er door de opkomst van machines en fabrieken? Na de opdrachten in het museum is het tijd voor de
workshop. De leerlingen ontwerpen zelf een licht- of geluid-machine. Ze onderzoeken hoe dat werkt, een
stroomkring bouwen en zorgen ervoor dat hun eigen machine ook echt werkt. Tot slot bedenken ze een
toepassing voor hun eigen machine. En is het een toepassing uit het verleden, heden of de toekomst?
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DISCIPLINE

ERFGOED

Uitgevoerd door

Oyfo, techniekmuseum Hengelo

Titel project

Wonderlijke wezens

Thema

Help de planeet met jouw super-dieren-machine-held!

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

In het museum

Tijdsduur

2 uur

Bijzonderheden

Dit is een keuze project. Je mag kiezen tussen de 2 projecten van Oyfo die we
aanbieden. ( zie vorige pagina)
De workshop in het museum wordt door ons betaald. Het vervoer is voor de
school zelf. Het museum ligt vlak bij het station. Een railrunner is een goede optie. Kom je met de auto? Neem de ouders mee naar binnen. Ze zijn zeer welkom,
ook om mee te helpen.

Website

Oyfo.nl

Kerndoelen

Oriëntatie op jezelf en de wereld 39
Kunstzinnige oriëntatie 56

WONDERLIJKE WEZENS
Help de planeet met jouw super-dieren-machine-held!
Een mega machine vol met radertjes en tandwielen, maar ook haaientanden,
condorvleugels en octopus tentakels, waarmee je rondvliegend afval kunt
opvangen en kunt opeten om energie op te wekken. Klinkt dat onmogelijk? Nee,
hoor, in dit project kan alles! We leven allemaal op dezelfde planeet en daarom
staan we samen voor dezelfde grote uitdaging om haar te beschermen. We
hebben er immers maar één en ze moet nog heel lang mee! In het museum
gaan de leerlingen op onderzoek uit in het onderzoeksstation. Ze leren hoe de
planeet voor ons zorgt en over hoe wij voor haar zorgen; soms doen we dat al
heel goed en soms kan dat nog wat beter. De ontdekkingen die de leerlingen
doen, gebruiken ze bij de aansluitende workshop. Ze kiezen een vraagstuk van
de planeet waar ze een superheld voor ontwerpen. Inspiratie voor hun held
halen ze uit techniek, kunst en natuur. Ze kijken onder andere naar krachtige
kenmerken van dieren en machines. Deze elementen combineren ze tot hun
eigen superheld (en sidekick) die de wereld weer een beetje beter maakt. De
leerlingen bedenken, brainstormen en ontwerpen. Ze maken gebruik van diverse
technieken om de wereld kennis te laten maken met hun superheld
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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. Busvervoer wordt geregeld

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

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 14 maart
Donderdag 16 maart
Vrijdag 17 maart
Dinsdag 21 maart
Donderdag 23 maart
Vrijdag 24 maart
Dinsdag 28 maart
Donderdag 30 maart
Vrijdag 31 maart
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Dinsdag 4 april
Donderdag 6 april

DISCIPLINE

CULTUREEL ERFGOED

Titel project

Gastspreker in de klas

Thema

Geef vrijheid een gezicht

Doelgroep

Groep 7 en 8

Locatie

In de klas

Tijdsduur

Ruim 50 minuten

Bijzonderheden

De gastlessen zijn bedoeld voor groep 7 en 8. Aanvragen voor andere groepen
worden niet in behandeling genomen i.v.m. inhoud en impact van de gastlessen.
De gastlessen kunnen starten vanaf 10.00 uur

Website

Steunpuntgastsprekers.nl Hier vind je ook een lesbrief

Kerndoelen

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

HOE WERKT HET?
Vul het aanvraagformulier volledig in. Wij nemen enkel volledig ingevulde formulieren in behandeling
Het Steunpunt Gastsprekers probeert zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.
U neemt minimaal 2 weken voor de gastles telefonisch contact met de gastspreker op. U bespreekt met de
gastspreker uw wensen en verwachtingen. Licht de gastspreker ook in over de beginsituatie en achtergrond
van de leerlingen.
Een goede voorbereiding en ontvangst van de gastspreker.
Voldoen van de factuur.
Retourneren van het evaluatieformulier aan het Steunpunt Gastsprekers.

BELANGRIJK
In het aanvraagformulier wordt gevraagd om een factuurmailadres,
vul daar info@kindencultuurhardenberg.nl in.
Bij financiële organisatie vul je Stichting Kind en Cultuur Hardenberg in.
Zo hoef je zelf niets voor te schieten.
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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

Hier is in mei al een briefwisseling over geweest. Opgave niet meer mogelijk.

Website

https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/online-lesmateriaal

Kerndoelen

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

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; www.rijksmuseum.nl lesmateriaal en inspiratie

Dit jaar kan er gekozen uit verschillende programma’s die het Rijksmuseum biedt.
Proef de Geschiedenis
(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 meesterschilder, voelen
		
de jurken van rijke dames en luisteren naar instrumenten uit de 17e eeuw.
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Ontdekkers en reizigers. (Workshop en rondleiding duren 2 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
Teekenschool tekenen leerlingen een reisverslag met zelfgemaakte inkt.
Sporenonderzoek naar Rembrandt (Workshop en rondleiding duren 2 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 onderzoeksrapport over
een schilderij uit de Gouden Eeuw.
Expeditie Rijksmuseum (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.
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DISCIPLINE

MUSEUM

Uitgevoerd door

Museum ’t Stadhuus Hardenberg

Titel project

Geschiedenis en Cultuur van Hardenberg.

Tijdelijke
tentoonstelling

Naast de vaste expositie staat vanaf april tot oktober 2023 binnen de tijdelijke
expositie het thema  “Duurzaamheid” centraal.

Doelgroep

Groep 4 t/m 8 Basisonderwijs.

Locatie

In het Museum, Voorstraat 34 in Hardenberg.

Tijdsduur

Klassenbezoeken van 1 ½ uur in het museum.

Bijzonderheden

Aanmelden via het aanmeldingsformulier. Het museum neemt daarna contact op
met de scholen.

Website

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

Contactpersoon

Ina Vogelzang inavogelzang@gmail.com

Kerndoelen

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

Een bezoek aan ons museum is zeker de moeite waard! Vooraf kunt u op school al de mini-documentaire
over Hardenberg en het museum laten zien via Museum TV/Hardenberg.
Bij de vaste tentoonstelling zijn onder meer een Saksische keuken en een stijlkamer te zien. In beiden zien
we in 2023 het thema “Duurzaamheid” terug. Dat is ook het geval in opoes kelder waar diverse oude spullen
staan, waaronder weckflessen en kruidenierswaren. Op de afdeling archeologie zie je vitrines met stenen,
bronzen pijlen, speerpunten en prehistorisch aardewerk.
In 2023 is het thema van de wisselexpositie “Duurzaamheid”. Er wordt aandacht besteed aan de vragen: wat
is duurzaamheid, hoe gingen mensen daar vroeger mee om en op welke manier zijn we daar nu mee bezig?
Een heel actueel onderwerp dus, waar de kinderen veel van kunnen opsteken!
De kinderen maken onder leiding van een gastheer/dame kennis met cultuur en gebeurtenissen uit vroeger
tijden maar we leggen ook de link naar het heden. Middels onder meer gesproken informatie, filmpjes,
touch screens, knutsel- en tekenopdrachten en een digitale quiz kunnen kinderen intensief bezig zijn met
alles wat er in het museum te zien en te leren is.
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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

Kerndoelen1,2,4,12,37,51,52,53,54,55,56

In de volledig nieuwe expositieruimte wordt het verhaal van wonen, werken
en leven in het veen verteld. Dit gebeurt met levens grote foto’s en een
Touchscreen . Het ontstaan van veen en turf word ook beeldend gemaakt
aan de hand van een aanstuurbare maquette. 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
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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

Kerndoelen1, 2, 4, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56

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.
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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 Slagharen

Tijdsduur

Dat is per groep verschillend. Meestal tussen de 60 en 75 minuten

Bijzonderheden

Wij geven het aantal leerlingen door en het museum neemt contact met u op.
Zorg voor een aantal begeleiders voor de groepjes in het museum.

Contactpersoon

Dhr. J. Evers 0523-684778 of 06-21802152 Tel. Museum: 0523-684111

Website

www.museumslagharen.nl

Kerndoelen

Kerndoelen1, 2, 4, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Het museum in Slagharen heeft een tweetal exposities gemaakt voor 2022.
Op de zolderverdieping van het museum is  een expositie over kleding in de breedste zin van het woord.
Naast kleding ook heel veel informatie over babykleding, kinderkleding, hoeden en petten en korsetten.
Ook veel naaiwerkjes en merklappen van 1876 bijvoorbeeld.
In de Haarslag is een expositie over het ontstaan van de regio Lutten Slagharen Schuinesloot . Met behulp
van een tijdlijn zijn belangrijke gebeurtenissen van de streek in beeld gebracht. Vanaf de ijstijd tot het
ontstaan van veen. Daarna de afgraving van het veen en het ontstaan van diverse ambachten en beroepen.
Ook aandacht voor de eerste scholen en kerken in de regio. In de diverse vitrines wordt e.e.a. visueel in
beeld gebracht..
Op het buitenterrein is een plaggenhut, een TBC huisje en een smalspoor ( treintje waar de turf mee werd
afgevoerd) te zien.
Voor de groepen van de basisscholen is het mogelijk om onder begeleiding van een aantal vrijwilligers een
rondgang door het museum te maken. De jongste groepen krijgen een fotoboekje als gids door het museum
en zij moeten dan de voorwerpen in dat boekje opzoeken. De oudere groepen krijgen een vragenlijst als
gids en moeten de vragen beantwoorden.
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AANBOD VAN DE BIBLIOTHEKEN
GEMEENTE HARDENBERG
Hierbij het Educatief aanbod voor het schooljaar 2022-2023.
Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg is de partner op het gebied van leesontwikkeling
en leesmotivatie. Zo kunnen we samen taalachterstanden voorkomen en zorgen we ervoor dat
iedereen in de maatschappij en op school kan meedoen!
Het begint met leesplezier!
Het aanbod
De projectdozen op thema met verschillende soorten boeken en lessuggesties zijn uit het aanbod van
de bibliotheek voor Kind en Cultuur verdwenen. De ‘oude’ zijn nog wel aan te vragen. Samen met de
andere beschikbare producten zijn ze te vinden op www.bibliowijzeroverijssel.nl onder Lekker lezen, Lekker
voorlezen, Letterpret.
De school kan, zoals altijd, project- of themacollecties aanvragen, passend bij eigen gekozen thema’s.
Het aanbod 2022-2023 biedt de mogelijkheid om collecties aan te vragen in de vorm van projectcollecties
in samenwerking met onze ondersteunende instelling Rijnbrink.
https://www.rijnbrink.nl/diensten/collecties/onderwijscollecties
Er kan ook gebruik gemaakt worden van Schoolabonnementen via Bibliotheek Hardenberg of een van de
andere vestigingen voor collecties, al of niet op thema, en voor klassikaal ruilen.
www.bibliotheekhardenberg.nl
De Schrijversbezoeken blijven we organiseren voor de groepen 3, 4 en 7,8 en ook het leesproject dat lezen
en sport met elkaar verbindt: Scoor een Boek voor groep 6.
De groepsbezoeken worden uitgebreid in die zin dat de school zelf kan kiezen met welke groep(en)
ze naar de (plaatselijke) bibliotheek wil komen voor een introductie en uitleg over de Bibliotheek, de
verschillende soorten boeken en hoe je het beste kunt zoeken..
Landelijke campagnes
Landelijke campagnes met betrekking tot Leesbevordering: Kinderboekenweek,
Nederland Leest Junior, Kinderjury, Nationale Voorleesdagen, Poëzieweek en Nationale
Voorleeswedstrijd.
Met boeken en activiteiten willen we graag zoveel mogelijk aansluiten bij vragen en
wensen van de scholen. Bij meer aanvragen zullen we in overleg keuzes maken.
De Nationale Voorleeswedstrijd: Alle scholen krijgen in september 2022 automatisch een gratis
deelnamepakket en beslissen dan of ze zich aanmelden. De schoolkampioen moet worden doorgegeven
voor 12 december 2022. De Bibliotheek organiseert vervolgens de gemeentelijke rondes.
Deze zullen in februari 2023 plaatsvinden.
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Werkvormen lezen, les- en spelideeën bij boeken, advies en ondersteuning: op maat
Vanuit de Bibliotheek kunnen we schoolteams en individuele leerkrachten adviseren als het gaat om
werkvormen, gericht op leesplezier, leesmotivatie en Begrijpend Lezen: van boekentips en ideeën per
boek tot de organisatie en inhoud van de Boekenkring.
Voor meer informatie:
www.bibliotheekhardenberg.nl/lerenenlezen (ook tips voor digitaal lezen)
www.bibliowijzeroverijssel.nl (productbeschrijving per bibliotheek/gemeente, op doelgroep)
Neem bij vragen en wensen gerust contact op.
Wij wensen iedereen een jaar vol lees- en leerplezier toe!
Team Jeugd en Onderwijs
Ans Derksen			
Iena Redeker
Karin Mik			
Ida Klifman			
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Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg:
ans.derksen@bibliotheekhardenberg.nl
Tel. 0523- 208090/ 270271
iena.redeker@bibliotheekhardenberg.nl
Tel. 0523- 280014/ 270271
karin.mik@bibliotheekhardenberg.nl 		
Tel. 0523- 270271
ida.klifman@bibliotheekhardenberg.nl 		
Tel. 0523- 280015/ 270271

DISCIPLINE

LITERATUUR

Uitgevoerd door

Bibliotheek Hardenberg

Titel project

Groepsbezoek (Met de groep naar de Bibliotheek)

Doelgroep

Groep 1 t/m groep 8: vrije keuze voor welke groep(en)

Locatie

Bibliotheek

Tijdsduur

1 uur

Bijzonderheden

Maximaal 3 (combinatie-)groepen per school.
Groepsbezoeken in de plaatselijke bibliotheek
Planning per rooster of in overleg met de school

Website

www.bibliotheekhardenberg.nl (Bibliowijzer: groepsbezoek)

Kerndoelen

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

DOEL:

		

Wegwijs maken in de bibliotheek en eventueel website
Verschillende mogelijkheden en materialen van de bibliotheek laten zien
Boekpromotie: kinderen enthousiast maken voor boeken en (voor)lezen
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:
		
		
		
		

Programma voor de onderbouw 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.
Programma voor de midden – en bovenbouw is meer gericht op het wegwijs worden in de Bibliotheek,
op het zoeken en vinden van interessante leesboeken en informatie.
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DISCIPLINE

LITERATUUR

Uitgevoerd door

Bibliotheek Hardenberg

Titel project

Schrijversbezoek

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

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

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

DISCIPLINE

LITERATUUR

Uitgevoerd door

Theater Gnaffel

Titel project

Oma mag ik mijn pop terug. Nu als film!

Thema

Als oma steeds meer vergeet…..
Gespeeld vanuit de ogen van kleindochter Fien.

Doelgroep

Groep 5 en 6

Locatie

In de klas

Tijdsduur

45 min.

Bijzonderheden

Bij de film hoort  een uitgebreid digitaal educatief pakket met daarin de trailer
van de film, achtergrondverhalen, suggesties voor een nagesprek en verschillende opdrachten. De film is op te splitsen in 2 delen. Het kan bekeken worden op
ieder gewenst moment.

Website

https://www.gnaffel.nl/schoolvoorstellingen/oma-mag-ik-mijn-pop-terug-de-film/

Kerndoelen

1, 3, 37 en 54

‘Mijn oma heeft heel veel vel.
Veel meer dan eigenlijk op haar hoofd past.
Daardoor lijkt ze een beetje verfrommeld.
Net een rozijntje dat vroeger een druif was.
Ook zit haar mond los.
Ze kan al haar tanden er in een keer uithalen.
Ze slapen in een glas water.’
Elke zondag gaat Fien met haar pop bij oma op visite. Ze doen spelletjes en eten koekjes. De koekjes zijn
veel zachter dan bij Fien thuis. Fien ziet dat haar oma ouder wordt en steeds meer begint te vergeten. Wat
als oma het allemaal niet meer kan onthouden? Dat ze haar eigen naam niet meer weet of dat ze is vergeten
dat ze je oma is?
Op een dag vergeet oma zoveel dat ze moet verhuizen naar een speciaal huis voor vergeetachtige opa’s en
oma’s. Pop mag een nachtje bij haar logeren, maar als oma niet meer weet waar ze pop gelaten heeft, moet
Fien in actie komen.
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DISCIPLINE

LITERATUUR

Uitgevoerd door

Bibliotheek Hardenberg

Titel project

Scoor een Boek!

Doelgroep

Groep 6

Locatie

Op school

Tijdsduur

februari - mei

Bijzonderheden

Een leesconsulent van de bibliotheek komt in de groep om het project te introduceren. De doos met boeken en bijbehorende materialen wordt gebracht.
In dit project wordt provinciaal als bibliotheken samengewerkt met eredivisieclub Heracles Almelo.

Website

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

Kerndoelen

Nederlands (4,7,9,10,12) 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:
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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.

PROGRAMMA AANBOD 2022 - 2023

DISCIPLINE

LITERATUUR

Uitgevoerd door

Bibliotheek Hardenberg

Titel project

Schrijver op school

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

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

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 Ontdekking, Hardenberg		
Het Spectrum, Hardenberg 		
De Marsweijde, Hardenberg		
De Vonder, Slagharen
De Bron, De Krim			
Windesheim, Sibculo			
De Regenboog, Slagharen		
De Ravelijn, Den Velde			

De Regenboog, Mariënberg		
De Vlinder, Hardenberg			
C. Diemer, Hardenberg
De Akker, Gramsbergen
A. Risaeusschool Hardenberg
Rheezerveen, Rheezerveen
Cantecleer, Kloosterhaar
De Opstap, Hardenberg
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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.
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.
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten reageren te
gesprek dat informatief of opiniërend is en leren met argumenten te reageren.
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve
teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende
functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
De leerlingen leen informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in
verschillende teksten.
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.
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten.
De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te
beoordelen.

Kerndoel 2

Kerndoel 3

Kerndoel 4
Kerndoel 5
Kerndoel 7
Kerndoel 8

Kerndoel 9
Kerndoel 10

Kerndoel 12

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het
begrijpen van voor hen onbekende 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.
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 35
Kerndoel 36
Kerndoel 37

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.
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 44
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De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting
en de rol van de burger.
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.
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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.
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.
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met
de wereldgeschiedenis.

Kerndoel 52

Kerndoel 53

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.
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 55
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.
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 58
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INFORMATIE
Ieder jaar proberen we jullie op de hoogte te houden van subsidies, cursussen en aanbod in het onderwijs.
Ook dit jaar is het mogelijk een training voor Interne Cultuur Coördinator te volgen. Vanuit het onderwijs
horen we dat de cursus wel veel tijd vraagt. We zijn met Rijnbrink in gesprek over een verkorte cursus.
Hoe die er uit komt te zien is nog niet duidelijk. We hopen dat we er in de loop van 2022-2023 meer over
kunnen vertellen..
Over de  Regeling CMK3 hebben jullie al informatie gekregen. We hebben de informatie van de flyer
opgenomen in het programmaboekje zodat die gemakkelijk terug te vinden is. Wanneer je dit leest kun
je je niet meer inschrijven. Volgend schooljaar rond mei is er een nieuwe ronde. Daarna nog één ronde
in 2024.
Veel scholen vinden muziek een belangrijke discipline in het onderwijs. Toch lukt het niet iedereen om
op een eenvoudige manier een muziekles te geven. Daarom hebben we dit jaar toch weer een training
Muzikale vaardigheden in het aanbod opgenomen. Het is een korte inspirerende training voor iedereen
die samen met de kinderen van de muziekles wil genieten.
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MUZIEK

TRAINING VOOR LEERKRACHTEN

Uitgevoerd door

LIMAI muziek

Thema

Training muzikale vaardigheden

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs

Locatie

Op één van de scholen

Datum

Woensdag 28 september 2022 - 14.00 - 17.00 uur.

Tijd

3 uur

Bijzonderheden

Trainingen kun je individueel volgen of met het hele team.

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? Hoe zet ik het creatieve proces in tijdens de muziekles? 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.
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TRAINING
CULTUURCOÖRDINATOR
MUZIEK INTERNE
TRAINING
VOOR LEERKRACHTEN
Uitgevoerd door

Rijnbrinkgroep

Plaats

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.

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 ICCcursus 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.
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CMK 3 2021 - 2024
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INTERESSANTE WEBSITES
www.cultuuronderwijsoverijssel.nl
Hier vind je o.a. informatie over de CMKIII regeling en over trainingen en advies voor teams en leerkrachten.
www.erfgoededucatieopmaat.nl
In Hardenberg zijn verschillende erfgoedprojecten ontwikkeld onder de naam “Op ontdekkingsreis door….”
Ook scholen uit omringende gemeenten hebben meegedaan aan dit
project. Er zijn dus veel ideeën te vinden.
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/online-lesmateriaal
https://limai.nl/tutorials/ ideeën online lessen en Energizer
https://kampwesterbork.nl/onderwijs
Je kunt hier veel lesmateriaal vinden voor je bezoek aan Kamp Westerbork. Het is ook goed te gebruiken
wanneer je niet op excursie gaat maar het wel met je groep over de oorlog,
discriminatie e.d. wilt hebben.
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EMAIL EN ADRESSEN VAN DE SCHOLEN 2022 – 2023
School

Directie + e-mail

Adres en telefoonnummer

1

OBS De Ontdekking directie@obsbaalder.nl

Weidehof 1
7772 GW Hardenberg
0523 - 263833

2

OBS De Expeditie

directie@obsdeexpeditie.nl

Rembrandtstraat 35
7771 XE Hardenberg
0523 - 262439

3

OBS de Regenboog

apost@sg-owsa.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

apost@sg-owsa.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

ebreukelman@slsderavelijn.nl

Zwolseweg 2
7786 BH Den Velde
0524 - 562174

9

OBS Pr. Irene

lhabing@sg-owsa.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

risaeusschool@hannahscholen.nl

Zonnehof 34
7772 GB Hardenberg
0523 - 270054

13

Gbs de Morgenster

morgenster@hannahscholen.nl

Fonteinkruid 4
7772 ML Hardenberg
0523 - 262728

14

Gbs Doekesschool

g.warner@hannahscholen.nl

Frits de Zwerverlaan 7
7771 CV Hardenberg
0523 - 270855

15

Gbs de Regenboog

hj.veurink@hannahscholen.nl

Stationsweg 18
7692 AC Mariënberg
0523 - 251408

16

Gbs C. Diemer

hj.veurink@hannahscholen.nlt

Stationsweg 18
7692 AC Mariënberg
0523 - 251408
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100

School

Directie + e-mail

17

Cnbs De Wegwijzer

cnbswegwijzer@hetnet.nl

18

Cnbs Windesheim

info@cnbs-windesheim.nl

19

Cbs De Wiekslag

info@cbsdewiekslag.nl

20

Cbs de Fontein

info@cbsdefonteinlutten.nl

21

Cbs Rheezerveen

info@cbsrheezerveen.nl

22

Cbs de Spreng-el

info@cbsdespreng-el.nl

23

Cbs de Akker

deakker@akkergramsbergen.nl

24

De Oase

a.renting@chronoscholen.nl

25

Cbs de Elzenhof

info@cbselzenhof.nl

26

Cbs Bloemenhof

info@cbsbloemenhof.nl

27

Cbs de Bron

info@cbsdebrondekrim.nl

28

Cbs de Vlinder

info@cbsdevlinderheemse.nl

29

Ds. Koningsberger

info@koningsbergerschool.nl

30

Cbs de Marsweijde

info@cbsdemarsweijde.nl

PROGRAMMA AANBOD 2022 - 2023

Adres en telefoonnummer
Schuineslootweg 85
7777 RJ Schuinesloot
0523 - 683053
Kloosterdijk 150
7693 PR Sibculo
0523 - 241318
Wijkstraat 4,
7695 TJ Bruchterveld
0523 - 231210
Gouden Regenstraat 21,
7775 AN Lutten
0523 - 682508
Bouwmansweg 3
7787 HM Rheezerveen
0523 - 638308
De Steeghe 7
7784 CG Ane
0524 - 562466
Goudenregenstraat 75
7783 AB Gramsbergen
0524 - 561367
Gramsbergerweg 50a
7772 CX Hardenberg
0523 - 272442
Ondermaat 13
7772 JG Hardenberg
0523 - 271574
Floralaan 18,
7772 LL Hardenberg
0523 - 271737
Prins Bernhardstraat 1
7782 RV De Krim
0524 - 571268
Rembrandtstraat 31
7771 XE Hardenberg
0523 - 271434
Kanaalweg West 58
7691 CA Bergentheim
0523 - 232093
Erve Odinck 5
7773 DE Hardenberg
0523 - 261092

