Een overzicht van projecten en leerlijnen ontwikkeld in Drenthe
met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2015 - 2019

Inleiding
Door goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun cultureel
vermogen. Ze worden creatiever, hun verbeeldingskracht groeit en
ze leren reflecteren op kunst en op de wereld in het algemeen.
Cultuur neemt de kinderen mee naar het nieuwe, net voorbij dat
wat ze al kennen.
Dat daagt uit, maakt sociaal en...
geeft heel veel plezier!
De subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) helpt
scholen al vanaf 2013 bij het realiseren van beter cultuuronderwijs,
maar biedt ook aan culturele ondernemers de mogelijkheid om
speciaal voor en met scholen culturele producten op maat te
ontwikkelen. In dit boekje tonen we met veel trots een greep uit
de producten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in Drenthe.
Ter inspiratie!
Voor meer informatie over de CMK regeling: www.compenta.nl.
Veel ontwikkelde producten zijn ook te vinden op www.cultuuractief.nl
en www.cultuurmarktplaatsemmen.nl.
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Een natuurkunstpad
op het schoolplein

Kunstlab voor
Leerkrachten

Het ‘Kunstlab voor leerkrachten’ is speciaal
ontwikkeld voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Samen met IKC De Heksenketel ontwikkelde
Atelier Hilja daarom leskaarten met als doel
een Natuurkunstpad als onderdeel van een
groen schoolplein. Een Natuurkunstpad is een
creatief pad met kunst op het schoolplein,
ontworpen door de leerlingen zelf!

is ook een expositieruimte voor het beeldend
onderwijs in de school. De lessen die rond de
drie onderdelen ontwikkeld zijn gaan uit van
het experiment door gebruik te maken van
de ontwerpcirkel (onderzoeken, oriënteren,
uitvoeren, evalueren en reflecteren).

Het natuurkunstpad bevat drie
onderdelen waaraan educatieve
lessen gekoppeld kunnen worden:

Bijzonderheden:

Doel is deskundigheidsbevordering op het gebied
van cultuureducatie vanuit de visie dat kinderen
van nature onderzoekers zijn. De methode van
Kunstlab speelt hierop in en gaat uit van procesgericht werken. Dit staat centraal in deze training.
Deelnemers krijgen handvatten aangereikt waarmee zij zelf in de praktijk aan het werk kunnen.

De insteek is dat het Natuurkunstpad een
blijvende educatieve waarde krijgt die horizontaal ingezet kan worden en die aansluit bij het
ervaringsgericht onderwijs waar de betreffende school mee werkt.
Het natuurkunstpad nodigt leerlingen niet
alleen uit om op een andere manier te leren en
tot creatieve oplossingen te komen. Het pad
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Door: Linda Dijkstra, beeldend ondernemer
Groep: Leerkrachten PO
Vakken: Beeldende vorming
(procesgericht werken)
Beschikbaar in de regio: Coevorden,
Emmen en Assen

Wie wil dat nou niet? Een groen schoolplein
waar experiment centraal staat!

1. Een tijdlijn met leszuilen
2. Een telpad
3. Een beeldentuin

Contact
Hilja Staal
06 57 44 55 04
info@atelierhilja.nl
www.atelierhilja.nl

Door: Atelier Hilja
Groep: 1 t/m 8
Vakken: Beeldende vorming (sluit aan bij
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur &
Techniek (passend bij methode Argus Clou),
taal en rekenen)
Beschikbaar in de regio: Drenthe

• Speciaal voor scholen die ervaringsgericht
onderwijs omarmen.
• De leskaarten zijn zo ontwikkeld dat een
duidelijke doorlopende leerlijn te herkennen
is met de bijbehorende kerndoelen.
• Integratie van beeldende kunst met andere
vakken staat voorop, ook met rekenen en
taal worden koppelingen gelegd.
• Experimenteren is een doel op zich!

Kortom:

De training laat leerkrachten zelf ervaren en biedt
inspiratie en verdieping waardoor zij met een
reflectieve blik naar het eigen (kunst)onderwijs
leren kijken.

gaan met uiteenlopende materialen krijgt de
leerkracht praktische handvatten aangereikt die
in de eigen lessen geïntegreerd kunnen worden.

Inspirerend
en praktisch!

Kinderen zijn van nature onderzoekers, maar
wordt hier wel gebruik van gemaakt? Of leiden
we het kind te veel naar een vooraf bedachte
oplossing? Met behulp van een aantal concrete
creatieve werkvormen en door zelf aan de slag te

Ben je nieuwsgiering naar dit vernieuwende
project? Neem dan contact op met Atelier Hilja.

Contact
Linda Dijkstra
06 33 86 40 47
mail@lindadijkstra.nl
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Door: Stichting Kar
Groep: 1 t/m 8
Vakken: Techniek en beeldende vorming
Beschikbaar in de regio: Heel Nederland

Maak het even !

Deze leerlijn is in het schooljaar 2017/2018 samen met OBS
De Zandloper en OBS De Posthoorn van St Bijeen ontwikkeld.

De vernieuwde canon van Noordenveld is een lokale
erfgoedcanon voor de groepen 5 tot en met 8.

Het project bestaat uit zes losse leerlijnen
die zijn onderverdeeld in vijf onderdelen
gebaseerd op materiaal en techniek:

deze onderdelen bevat weer twee uitgewerkte
lessen per bouw dus biedt in totaal 30 lessen.

De lokale geschiedenis komt tot leven in 21 vensters
met teksten voor zowel leerlingen als leerkrachten,
een werkboek en extra werkbladen.

1. leerlijn hout
2. leerlijn metaal
3. leerlijn elektra
4. leerlijn buitenmateriaal
5. leerlijn kosteloos materiaal
Elk onderdeel bevat twee uitgewerkte lessen
per bouw.

• Een hele fijne combinatie met de leerlijnen
is inzet van De Knutselkeet (een compleet
gefaciliteerde mobiele werkplaats) voor
een aantal lessen per bouw per jaar. Zo
kan een team zich de leerlijnen makkelijker
eigen maken en bekijken wat er wel of niet
aangeschaft moet worden op het gebied van
gereedschappen.
• Meer informatie is te vinden op:
www.skkek.nl/leerlijnen

De zesde leerlijn, de thematische, bestaat
uit vijf onderdelen gebaseerd op de thema’s
reizen en vervoer, wonen, elementen, kunst en
techniek en jaarfeesten en seizoenen. Elk van

Bijzonderheden:

Leeropbrengst:
Met inzet van deze doorgaande leerlijnen voldoet een school op de gebieden van techniek en
beeldende vorming aan de door het rijk gestelde eisen. Het is voor docenten goed zelf uit te voeren,
zeer gevarieerd en op maat en thema in te passen. Kinderen leren daadwerkelijk met allerlei
verschillende materialen en technieken om te gaan. Het is proces gericht en toch is er ook al snel
resultaat te zien.
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De canon van
Noordenveld

Door: Geschiedenis Beleven
Groep: 5 t/m 8
Vakken: Geschiedenis / Erfgoededucatie
Beschikbaar in de regio: Gemeente Noordenveld

Contact
Stichting Kar,
Kunst Educatie met Kwaliteit
Karianne Simmers
06 36 16 36 61
karianne@skkek.nl

leerling:

‘Dit wil ik wel elke dag!’

docenten na presentatie
van deze leerlijn:

‘Hier hebben
we écht wat aan!’
‘Ik heb heel veel zin
om hiermee te
beginnen!’

Een van de vensters gaat bijvoorbeeld over het
armenwerkhuis. Leerlingen uit Roden, Peest en Peize
onderzoeken het armenhuis in hun eigen dorp.

Bijzonderheden:
• De canon is te vinden op
www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld.
• Het werkboek en de extra werkbladen zijn te
downloaden op de website van Cultuureducatie
Noordenveld CEN (www.cenoordenveld.nl/canon).
• De Canon is een van de onderdelen van de leerlijn
erfgoed in de Gemeente Noordenveld.
Andere producten die met CMK subsidie zijn
ontwikkeld voor deze leerlijn zijn: Rondje om de
Brink (voor groep 3,4,5) en Ik zoek, ik vind (voor
groep 1 en 2, pagina 17).

Contact
Geschiedenis Beleven
Kirsten Bos
info@kirstenbos.nl
www.kirstenbos.nl
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Door: Dok2a
Groep: 1 t/m 8
Vakken: Beeldende vorming / kunstzinnige
oriëntatie
Beschikbaar in de regio: Drenthe en Groningen

Boom van
Verbeelding

Samen met PCBS De Arendsvleugel in Ruinerwold ontwikkelde Dok2a een lessenserie met
als titel Boom van Verbeelding.

Het Drents Archief ontwikkelde Samen
met kindcentrum De Scharmhof in Assen
een eigentijdse interactieve speurtocht.

Leerkrachten die deze lessenserie met hun
klas doen kunnen na afloop trots zijn op een
blijvend kunstwerk in de vorm van een boom
aan de muur in de hal van de school. Aan de
kruinen van de boom komen haakjes met
daaraan de door de kinderen gemaakte kunstwerkjes. De boom is gemaakt van steigerhout.

Met behulp van smartphones of tablets waarmee kinderen
film-, video- en luistermomenten ter plekke oproepen,
leren zij van alles over de geschiedenis van hun wijk.

Bij de boom hoort een doorgaande leerlijn beeldende vorming:
Juf:

‘Eindelijk een methode
waar ik echt wat mee kan
in de klas!’

Op pad in...

Een lessenserie van 12 uitgewerkte lessen en
een flink aantal lesideeën. Leerkrachten kunnen met deze lessenserie zelf aan de slag met
de kinderen om nieuw werk te maken voor in
de boom. Iedere les is uitdagend, passend bij
de leeftijd en veel speciale technieken zoals
weven, timmeren en drukken komen aan bod.

Bijzonderheden:
• Een voorbeeldles uit de lessenserie vind je
op de website van Dok2a.
• De basis van de boom aan de muur moet
minimaal 5 jaar mee kunnen gaan en de
mogelijkheid bieden tot een steeds
wisselende expositie van kunstwerken
gemaakt door de leerlingen die op dat
moment op school zitten.
• Groep 8 krijgt aan het eind van de basisschool alle door hen zelf gemaakte kunstwerken mee.

Door: Drents Archief
Groep: 5 en 6
Vakken: Geschiedenis, aardrijkskunde,
persoonlijke ontwikkeling
Beschikbaar in de regio: Drenthe

De speurtocht is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 11
jaar. Tijdens onderwijstijd of tijdens de buitenschoolse opvang kan de speurtocht in groepjes (onder begeleiding van
een volwassenen) worden gelopen. De speurtocht duurt
ongeveer een uur en voert al luisterend langs verschillende
historische plekken in de wijk.

Bijzonderheden:
• De speurtocht kan op maat gemaakt
worden voor elke wijk of buurt.

met je mobiel op pad!
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Contact
Ingrid Jantzen
06 42 27 17 34
info@dok2a.nl
www.dok2a.nl

Contact
Drents Archief
Marga Renkema
0592 - 31 35 23
marga.schokker@drentsarchief.nl
www.drentsarchief.nl
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De Romeinen in
Drenthe

Leskist
En Toen en Terug

Door: DOK2a / Spruitjes met Appelmoes
Groep: 1,2 en 3
Vakken: Taal, rekenen en muziek.
De lessen dragen bij aan de brede ontwikkeling
van jonge kinderen.
Beschikbaar in de regio: Drenthe

Hoe leefden de Romeinen en hoe zagen
zij eruit?

En Toen En Terug is een poppentheatervoorstelling
voor groep 1 en 2 over het erfgoed in Meppel.

GBS De Driesprong uit Assen was zeker nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag en
samen met het Drents Museum ontwikkelde
de school lessen hierover. De leefwijze van de
Romeinen staat centraal in de lessen.

Aansluitend op de voorstelling is samen met
leerkrachten een themaleskist over erfgoed
ontwikkeld met daarin speelleermaterialen,
een cd met liedjes en een prentenboek.
De leskist kan gebruikt worden rond de voorstelling, maar ook los van de voorstelling, als
uitbreiding van het thema erfgoed.
En… omdat de leskist eruitziet als een pakhuis
kun je er ook heel goed mee spelen!

Tijdens de lessen wordt er in de klas onder
leiding van kunstenaars een Romeins kostuum
gemaakt. Leerlingen leren hoe je van een
patroon kleding kan maken en gaan in op de
vraag hoe dat ging bij de Romeinen? Hoe maak
je eigenlijk een kostuum? Wat is het verschil
tussen de Romeinse tijd en de 21e eeuw?
Leerlingen gaan aan het werk met verschillende handwerktechnieken zoals naaien,
vlechten, haken en/of punniken. Door de verbinding van beeldende lessen (textiel) met een
element uit de lokale geschiedenis komt de
Romeinse tijd letterlijk en figuurlijk dichterbij
de leefwereld van de leerlingen anno nu.
Zij ervaren hoe het is om in de Romeinse tijd
te leven en leren hoe een Romeins kostuum
eruit ziet, door dit zelf te maken en vervolgens
te dragen.
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Door: Drents Museum
Groep: Midden- en bovenbouw
Vakken: Erfgoed / textiel
Beschikbaar in de regio: Drenthe

Contact
Drents Museum
Geo Koopman / Kitty Boon
06 40 32 97 34 / 06 22 44 85 44
gekopkunst@gmail.com /
atelierkat@hotmail.com
www.kittyboon.nl

Het project geeft leerlingen kennis en inzicht
in de geschiedenis van het leven van de Romeinen.
De lessen sluiten af met een bezoek aan
het Drents Museum. En als je dan een echt
complete Romeinse ervaring wilt, draag dan je
gemaakte kostuum tijdens het bezoek aan het
Drents museum!

Bijzonderheden:
• Het Drents Museum heeft een speciale
rondleiding gemaakt voor ‘De Romeinen in
Drenthe’.
• Het project sluit vakoverstijgend aan bij
het thema Romeinen en kan gecombineerd
worden met een bezoek aan het Drents
museum, waar echte Romeinse schatten
zijn te bewonderen.
• Er zijn speciale trainingen voor leerkrachten.
• De lokale geschiedenis en het onderwerp
Romeinen (die alleen ten zuiden van
Drenthe waren gelegerd) worden met elkaar
verbonden middels beeldende lessen.

Contact:
Ingrid Jantzen
06 42 27 17 34
info@dok2a.nl
www.dok2a.nl

Bijzonderheden:
• Van het prentenboek En Toen En Terug is
na uitgave in de leskist een tweede geheel
herziene versie gemaakt en gedrukt.
Deze is beschikbaar via Dok2a.
• De ‘Vouwjuf’ ontwierp speciaal voor deze
leskist vouwvoorbeelden van de figuren uit
het boek. Een voorbeeld is te vinden op de
website van Dok2a. (De ‘Vouwjuf’ heeft ruim
17.000 volgers op Facebook en is bekend
van Het Grote Vouwboek.)
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Door: Floortje Schoevaart
Groep: Voor alle leeftijden
Vakken: Theater, drama en taal
Beschikbaar in de regio: Heel Nederland

Hertaling
Oberufer Kerstspel

Drie vrije scholen (De Es in Assen, Toermalijn in Meppel en De Stroeten
in Emmen) speelden een hertaling van het Oberufer Kerstspel.

Speciaal voor vrije scholen vertaalde Floortje
Schoevaart dit toneelstuk naar onze tijd.
De traditie uit het verleden hield zij daarbij
overeind.
Het Oberufer Kerstspel is onderdeel van het
cultureel erfgoed van het vrije school onderwijs. Het maakt deel uit van de traditie van de
jaarfeesten en het wordt ieder jaar uitgevoerd
door een ‘kompanij’ van leerkrachten en
ouders.
Door de hertaling blijft het verhaal en de
traditie toegankelijk voor de huidige generatie
leerlingen, leerkrachten en ouders. Niet alleen
de tekst is aangepakt door Floortje, ook de muziek is verbeterd. Deze is nu in drie toonhoogtes beschikbaar zodat de groep de toonhoogte
kan kiezen die het beste bij hun stemmen past.
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Educatief programma
Beeldenpark De Havixhorst

Kijken, voelen, speuren, leren en verwonderen in het
beeldenpark en struinen door het bos rond De Havixhorst,
een pareltje in Zuidwest-Drenthe!

Het hertaalde Oberufer Kerstspel doet recht
aan het oorspronkelijke verhaal en zorgt
ervoor dat mensen behalve door de muziek,
het beeld en het spel, ook geroerd worden
door de prachtige taal.

Speciaal voor vier scholen in Meppel en
Nijeveen ontwikkelde Beeldenpark De
Havixhorst een educatief programma dat nu
jaarlijks wordt aangepast aan de wisselende
exposities.

Het programma varieert elk jaar en bestaat
bijvoorbeeld uit een film, een uitdagende zoektocht, een rondleiding en/of een gastles, alles
aansluitend op de op dat moment getoonde
expositie en op het culturele erfgoed.

Bijzonderheden:

De kinderen die de havezathe
bezoeken komen van alles te
weten over:

Bijzonderheden:

• Tekst en bladmuziek (incl. arrangement
voor viool, cello en accordeon door Gabriëla
Lukassen) zijn te koop bij Floortje
Schoevaart.

Sonja Speelman, ICC Vrije school De Es Assen:

• De jaarlijks wisselende exposities en de
vaste collectie beelden in Beeldenpark
De Havixhorst.
• De geschiedenis van de prachtige 14e
eeuwse havezate De Havixhorst.
• De geschiedenis van het mooie stuk natuur
in Het Reestdal.

• Het programma duurt 75 minuten en begint
met een verrassende ontvangst.
• Een consumptie is inbegrepen voor de leerkrachten en de leerlingen.
• De Havixhorst bespreekt graag de wensen
van de school zodat het programma
eventueel daarop aangepast kan worden.

‘Zo mooi dat we de traditie nu
weer levend kunnen houden.’

Anand Blank, leerkracht Vrije School Emmen:

Contact
Floortje Schoevaart
info@floortjeschoevaart.nl
www.floortjeschoevaart.nl

Door: Beeldenpark De Havixhorst
Groep: 6, 7 en 8
Vakken: Cultureel erfgoed / geschiedenis /
beeldende vorming
Beschikbaar in de regio: Zuidwest-Drenthe

‘Wij zijn heel blij met
deze nieuwe versie.’

Contact
Beeldenpark De Havixhorst
Schiphorsterweg 34-36,
7966 AC De Schiphorst
educatiebeeldenparkhavixhorst
@gmail.com
Danielle Rost van Tonningen
06 15 06 53 23
Mieke Uiterwijk Winkel
06 51 01 43 73
www.beeldenparkdehavixhorst.nl
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Door: Het Houten Huis
Groep: Middenbouw en bovenbouw
Vakken: Alle kunstvakken en filosofie
(Het Houten Huis kan aansluiten bij alle
andere vakken)
Beschikbaar in de regio: Drenthe,
Groningen en Friesland

Het Houten
Huis in de Klas

Door: Studio Yvonne Blaauw
Groep: 1 en 2
Vakken: Erfgoed / geschiedenis
Beschikbaar in de regio: Noordenveld
of op aanvraag

Ik zoek,
ik vind

Hoe kunnen we creativiteit een dagelijkse plek in de klas geven?

Na een ontmoeting met een echte archeoloog weten we het zeker...

Deze vraag, die vanuit scholen en Het Houten
Huis zelf naar voren kwam, was de aanleiding voor Het Houten Huis om samen met
leerkrachten lessen te ontwikkelen die hier
antwoord op zouden geven. ‘Het Houten Huis
in de Klas’ is het prachtige resultaat.

Op speelse en filosofische wijze stimuleert de
boom kinderen om na te denken over zichzelf,
over anderen en over de wereld.
Door middel van de kaarten wordt de verbeelding en expressie én het inlevingsvermogen
gestimuleerd.

Wij worden later archeoloog.

Het Houten Huis in de Klas is een dagelijkse
training voor de creatieve spier en bestaat uit
een boom met een huisje, verschillende pakketten opdrachtkaarten en een handleiding.
Elk seizoen heeft een eigen stapel kaarten met
daarbij speciale kaarten voor de leerkracht.
Op www.hethoutenhuis.org is ondersteunend
materiaal te vinden, zoals foto’s, filmpjes en
muziek.

Bijzonderheden:

Archeoloog Jurriën vond een echte schat waar vroeger een vuilnisbelt
was. Kunnen we dan ook echte schatten vinden in de vuilnisbak?
Om daar achter te komen start ‘Ik zoek, ik vind’ met een gastles vuilnisbakarcheologie. Zijn al deze weggegooide spullen afval, of is iets wat
de ander weggooit voor jou misschien wel een echte schat?

Het werkt zo!
Er komt een boom in de klas wonen. Hij wil
graag blijven, wortel schieten en zich thuis
voelen. Elke dag kiest de leerkracht naar eigen
inzicht een kaart voor zijn of haar klas. Het
dagelijks terugkerende element zorgt ervoor
dat de kunstervaringen een inbedding krijgen
in de lesstructuur van de leerkracht.

• Als je op YouTube zoekt op ‘Het Houten
Huis in de Klas’ vind je een filmpje over
Het Houten Huis in de Klas.
• Co-creatie is belangrijk onderdeel van
Het Houten Huis in de Klas. Er wordt dan
ook veel samengewerkt met de school en
de betrokken leerkrachten krijgen coaching
en feedback.
• Het complete pakket is te huur voor € 1.000
per jaar, na twee jaar is de boom met handleiding en kaarten eigendom van de school.
• De boom staat minstens een jaar lang in een
klas, zodat de klas alle seizoenen doorloopt
en er een ritueel kan ontstaan.

Een archeoloog kan jaren op zoek zijn naar dinosaurusbotten, vazen van
honderd jaar oud of een gouden ketting. Schatten die veel waard zijn.
Maar soms vinden ze ook jarenlang alleen maar oude spijkers en afval.
Wat een spannend beroep!

De kinderen mogen na de vuilnisbakken-archeologie een kist met het
echte gereedschap van de archeoloog lenen. Aan elk stuk gereedschap
is een les gekoppeld die de leerkracht kan geven. Van schatten graven
in de zandbak tot grottekeningen maken of iets in de grond verstoppen
voor later.
Leerkrachten kunnen het project afsluiten met een presentatie
van vondsten van de toekomstige archeologen.

ontwikkeld voor de
scholen in Noordenveld
n

filmpje over Het Houte
Huis in de Klas

Leerkracht CBS Het Mozaïek, Stadskanaal:

‘In het onderwijs staat het cognitieve zo
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Contact
Het Houten huis
Inez de Bruijn
050 73 702 50
educatie@hethoutenhuis.org
www.hethoutenhuis.org

vaak centraal, maar aandacht geven aan
het expressieve is minstens zo waardevol.’

Contact
Studio Yvonne Blaauw
Yvonne Blaauw
06 19 15 13 95
Info@yvonneblaauw.com
www.yvonneblaauw.com
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Kijken is een Kunst

Door: Museum de Buitenplaats
Groep: 5/6 en 7/8
Vakken: Kunst en beeldende vakken
Beschikbaar in de regio: N.v.t.

Kijken is een Kunst is ontwikkeld voor de scholen van Kits Primair
en is nu voor alle scholen beschikbaar.
krijgt een set foto’s met fragmenten van een
sculptuur. Op basis van de informatie uit de
foto’s brengt het groepje een beeld in kaart
door een ‘beeldpaspoort’ zo volledig mogelijk
in te vullen.

Dit project bestaat uit vier lessen waarvan de
eerste twee plaatsvinden in de klas (gegeven
door de eigen leerkracht). Daarna krijgen de
kinderen een museumles in tuin van Museum
De Buitenplaats (gegeven door twee museumdocenten) en een afsluitende les in de klas
(weer door de eigen leerkracht). Het thema
van de lessenserie is:

‘ieder kunstwerk is een selfie’
In de eerste les maken de leerlingen op een
creatieve manier kennis met een aantal
sculpturen uit de tuin van het museum. De
leerlingen werken in groepjes. Ieder groepje
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Contact
Museum De Buitenplaats
Hoofdweg 76
9761 EK Eelde
050 30 958 18
secretariaat@museumdebuitenplaats.nl
www.museumdebuitenplaats.nl

In de tweede les draait het om inspiratie. Hoe
komt de kunstenaar op een idee voor een
sculptuur? De leerlingen bekijken een filmpje
waarin kunstenaar Florentijn Hofman uitlegt
hoe dat bij hem werkt. Vervolgens proberen de
leerlingen het zelf uit.
Ze maken een schetsontwerp voor een sculptuur, werken dit verder uit in een tekening
die wordt verwerkt in een kleurplaat van de
museumtuin.
De derde les vindt plaats in de museumtuin.
Het museumbezoek start met een beeldbeschouwend gesprek over een muurtekening.
De leerlingen ontdekken dat een kunstwerk
een verhaal vertelt en dat zo’n verhaal vaak
veel te maken heeft met de kunstenaar zelf.
Ieder kunstwerk is dus een soort selfie!
Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes de
tuin in voor een beeldenspeurtocht. Hiervoor

Delfts Blauw 2.0
Samen met OBS Emmermeer ontwikkelde
Stichting KunsTint Delfts Blauw 2.0.

krijgen ze een plattegrond van de museumtuin
en een beeldlegenda. Na de wandeling kiezen
de leerlingen één of twee beelden uit die ze
nog beter gaan bekijken met behulp van een
kijkblad en een gesprek. Het bezoek sluit af
met een klassikale reflectie.

De lessen vormen een doorlopende leerlijn
die is opgebouwd uit drie delen waarbij Delfts
Blauw het centrale element is.

Tot slot vindt de vierde les plaats op school.
Tijdens deze verwerkingsles maken de leerlingen met allerlei soorten kosteloos materiaal
een zelfportret. Daarbij proberen ze het portret
een extra verhaal te laten vertellen door
attributen toe te voegen die kenmerkend voor
henzelf zijn. Vervolgens kunnen de materialen
opgeplakt worden, of kan ervoor gekozen
worden om van het portret een foto (“selfie”)
te maken.

Eerste deel:

Bijzonderheden:
• Per vijf leerlingen is er één begeleider
nodig. Scholen zorgen zelf voor voldoende
begeleiders.
• De lesbrieven en overige materialen worden
per e-mail toegestuurd zodra het museumbezoek is ingepland.
• De kosten bedragen per leerling € 4.

Door: Stichting KunsTint
Groep: 1 t/m 8, 5 t/m 8 en 7 en 8
(scholen kunnen in deze combinaties Delfts
Blauw 2.0 inzetten)
Vakken: Beeldende vorming (animatie) /
Wereldoriëntatie / Geschiedenis
Beschikbaar in de regio: Drenthe

De delen kunnen los of samen
afgenomen worden:

Kinderen maken een Delfts Blauwe vaas op
kalkpapier met stift, waarbij ouderwetse en
moderne motieven gemixt kunnen worden.
• Voor alle groepen!

Tweede deel:
Souvenirs maken met de eigen omgeving van
de kinderen als uitgangspunt. Foto’s vormen
de basis en worden door de leerlingen vertaald
naar een hedendaagse vorm. Om het te maken
mogen ze allerlei technieken gebruiken zoals
Snapchat. Leerlingen worden zich zo beter
bewust van hun omgeving. De leerkrachten
krijgen vooraf een workshop fotografie.
• Speciaal voor kinderen vanaf groep 5.

Contact
Stichting KunsTint
Melanie Banis
06 11 06 08 83
kunstint@gmail.com
www.kunstint.nl

Derde deel:
De bewegende spreukentegel! De kinderen
maken een animatiefilmpje met handlettering
waarbij de teksten bestaan uit complimenten.
Leuk om aan te sluiten bij de Nationale
Complimenten dag. In dit deel krijgen de
leerkrachten vooraf drie workshops à 1,5 uur
zodat zij zelf de lessen kunnen geven.
• Voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Bijzonderheden:
• Delfts Blauw 2.0 legt een bijzondere link
tussen heden en verleden, aansluitend bij
de 21e eeuwse vaardigheden.
• Lesbrieven en docentenhandleidingen zijn
beschikbaar.
• Voor scholen die alle delen willen inzetten
zijn er voorafgaand aan de lessen voor
leerlingen drie workshops van 1,5 uur voor
leerkrachten.
• Stichting KunsTint bespreekt graag samen
met de school de mogelijkheden en de
wensen. Een aanbod op maat behoort zeker
tot de mogelijkheden.
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Hunebed Land Art
project

Door: Stichting KunsTint
Groep: 5/6 en 7/8
Vakken: Beeldende vorming /
wereldoriëntatie / geschiedenis
Beschikbaar in de regio: Drenthe

Kunstlab

Leerarrangement voor een doorlopende leerlijn
in het PO. Creatieve uitdagingen en actieve
opdrachten!

Tijdens het Hunebed Land Art project (ontwikkeld voor OBS
Delftlanden in Emmen) verbeelden leerlingen hun kennis over
hunebedden en Land Art in animatiefilmpjes.
Zo leren ze de basisprincipes van animatie,
film en montage. Onder begeleiding van
KunsTint en met een werkboekje gaan de leerlingen aan het werk. Het resultaat is een gaaf
filmpje dat ze via social media met anderen
kunnen delen.

Voor de verschillende groepen
zijn er lessen van elk 2 uur
ontwikkeld:
• Groep 5/6 maakt een analoge animatie met
flipboekjes.
• Groep 7/8 maakt een stop-motion animatiefilm met digitale fotocamera.
• Groep 7/8 leert montage vaardigheden met
moviemaker.

Bijzonderheden:
• Lesbrieven en handleidingen voor de
leerkrachten zijn beschikbaar en na afloop
bruikbaar voor andere groepen.
• Moviemaker is ook na school goed te
gebruiken als je weet hoe het werkt!
• Er is een leuke Hunebed Land Art film
gemaakt door groep 8 van OBS Delftlanden, je kunt hem bekijken op YouTube
via deze link: youtu.be/OBZHfOYHEUE

Door: Linda Dijkstra, beeldend ondernemer
Groep: 5/6 en 7/8
Vakken: Diverse, het kunstlab is een doorlopende
leerlijn waar diverse disciplines aan bod komen.
Beschikbaar in de regio: Coevorden, Emmen
en Assen

Deel je filmpje via

Linda Dijkstra heeft met 5 scholen
in Coevorden en een school in Sleen en
Dalen een serie leerarrangementen
ontwikkeld. In de arrangementen
staan de SLO-doelen en de 21eeeuwse vaardigheden centraal:

social media

• Creatief denken (het proces waarbij je
originele waardevolle ideeën ontwikkelt).
• Probleemoplossend vermogen (waarbij leerlingen het vermogen ontwikkelen om op één vraag
meerdere antwoorden te bedenken, of meerdere bruikbare oplossingen te vinden voor één
probleem).
• Praktische vaardigheden (om ideeën ook toe te
kunnen passen).
Scholen kunnen kiezen uit verschillende leerlijnen
voor 2D-vlakke technieken, 3D-ruimtelijk, 3D-ontwerp/ICT, Kunst & Natuur en Kunst & Techniek. Elk
leerlijn bestaat uit een aantal leerarrangementen.

De laatste zijn ook als losse lesmodules in te zetten, waaronder:
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Contact
Stichting KunsTint
Melanie Banis
06 11 06 08 83
kunstint@gmail.com
www.kunstint.nl

Contact
Linda Dijkstra
06 33 86 40 47
mail@lindadijkstra.nl

•
•
•
•

De kunstenaar als uitvinder
Van zandkasteel naar luchtkasteel
Landart
Textiellab

Bijzonderheden:
• Voorbeeldlessen zijn op aanvraag
beschikbaar.

Leeropbrengst:
Het Kunstlab is een doorlopende leerlijn
waar diverse disciplines aanbod komen,
de leerlingen:
• Doorlopen het proces waarbij zij originele ideeën ontwikkelen die waarde
hebben, ze ontwikkelen het vermogen
om op één vraag meerdere antwoorden
te bedenken.
• Leren reflecteren op meerdere en bruikbare oplossingen voor een probleem.
• Leren verschillende technische vaardigheden en materiaalkennis om hun
ideeën uit te kunnen voeren.
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De vijf huiden van
Hundertwasser

Door: Atelier Marion Mencke
Groep: 1 t/m 8
Vakken: Het is een vakoverstijgend project
vanuit de vakgebieden Kunstzinnige oriëntatie
en Oriëntatie op jezelf en de wereld.
Beschikbaar in de regio: heel Nederland

Samen met OBS de Woert uit Oosterhesselen ontwikkelde Atelier Marion
Mencke beeldende lessen.
Het doel van deze lessen is aansluiting bij de
belevingswereld van het jonge kind en het
thematische onderwijs op school. De lessen
stimuleren de natuurlijke nieuwsgierig van
jonge kinderen en de wereld om hen heen en
dagen hen uit eigen expressie en creativiteit
te gebruiken in spel, beweging en beeldende
vorming.
Kinderen maken in deze lessen met behulp
van een kunstkoffer kennis met de Weense
architect Hundertwasser en zijn filosofie over
de vijf huiden: zorg goed voor jezelf, voor je
kleding, je woonomgeving, je medemens en
de natuur/aarde.
De lessen bestaan uit kunstbeschouwing,
teken/schildertechnieken, bouwen met
Hundertwasserblokken, textiele technieken
en spelmateriaal voor een rollenspel.

Bijzonderheden:
• Na een introductie- /workshopmiddag
gericht op de leerkrachten, kunnen deze
zelf de lessen geven. Al 17 scholen hebben
deze lessen ingezet!

Door: Muzaak (Martijje Lubbers)
Groep: 1 t/m 8
Vakken: Muziek (KidsBlues sluit ook aan bij:
geschiedenis, taal, handvaardigheid, drama,
expressie)
Beschikbaar in de regio: Drenthe en omstreken

KidsBlues
OBS De Drift en de stichting Blues in Grolloo
ontwikkelden samen met Muzaak ‘KidsBlues’.
KidsBlues is een cursus blues voor kinderen
op de basisschool waarin zij kennismaken
met allerlei aspecten van bluesmuziek. De
cursus bestaat uit 12 lessen die aansluiten
bij de belevingswereld van de kinderen: drie
lessen voor vier verschillende leeftijdsgroepen.
Elk jaar doen de kinderen een deel van de
cursus. Verschillende domeinen komen tijdens
KidsBlues aan bod: taal, geschiedenis, drama
en expressie, muziek(theorie) en handvaardigheid. De kinderen ervaren, doen en maken!

De cursus Kidsblues bestaat uit
drie hoofdlijnen:
Les 1:
De emotie, taal en geschiedenis van de blues.

Les 2:
Het zelf maken van instrumenten en het
bespelen ervan.

Zowel elk van de 12 aparte lessen als de totale
cursus kunnen worden afgenomen.

Bijzonderheden:
• Op YouTube is een filmpje te vinden over
KidsBlues. Bekijken?
Scan deze QR code:

• Voorbeeldlessen zijn te vinden op:
www.kidsblues.nl en via onderwijsplatform
Prowise.
• De cursus kan op twee manieren worden
gegeven:
1. Zelfstandig door leerkrachten in de klas in
een basisversie die gevolgd kan worden via
het digibord.
2. Via een ‘extra’-versie waarbij gastdocenten (een deel van) de lessen komen geven.
De school kan kiezen tussen ‘basis’ of ‘extra’.

Les 3:
De muzikale aspecten van de blues.
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Contact
Atelier Marion Mencke
06 22 53 96 07
info@marionmencke.nl
www.marionmencke.nl

Contact
Muzaak
Martijje Lubbers
06 15 07 61 40
info@muzaak.nl
www.kidsblues.nl
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Muziek telt voor
ieder kind

Door: Muziekvereniging De Bazuin
Groep: 4 t/m 8
Vakken: Muziek
Beschikbaar in de regio: Schoonebeek
en omstreken

‘Muziek telt voor ieder Kind’ bestaat uit drie verschillende kortdurende projecten van circa 6 weken die ingepast worden in een
leerlijn muziek (ontwikkeld met OBS De Lemenhof, Schoonebeek).
Het centrale thema van de projecten is harmonie- fanfare en
slagwerkmuziek en daarom wordt er dan ook nauw samengewerkt met de lokale muziekvereniging!
‘Muziek telt voor ieder kind’ bestaat uit verschillende projecten. Zo is het eerste project gericht op de basiskennis over
instrumenten en orkesten. Leerlingen doen in dit project de
eerste ervaringen op met het zelf maken van muziek.
In de andere twee projecten krijgen de kinderen zes weken
les op een blaas- of slagwerkinstrument. Deze projecten borduren voort op de kennis uit
het eerste project en de ervaring van de kinderen binnen de
leerlijn muziek.
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Contact
Muziekvereniging de Bazuin
Carla Jager
06 53 25 92 22
secretarisdebazuin@hotmail.nl
ww.debazuinschoonebeek.nl

Alle projecten worden afgesloten met een spetterende
eindpresentatie voor ouders en familie in samenwerking
met de muziekvereniging. Ontzettend leerzaam voor zowel
kinderen als ouders die op deze manier betrokken worden
bij de talentontwikkeling van hun kind.

Bijzonderheden:
• In dit project werkt de school samen met de lokale
muziekvereniging en worden ouders ook betrokken.
• Elke groep doet 1 x per jaar een muziekproject.
• Aansluitend biedt De Bazuin via de brede school een
verdiepingsproject, waarbij de kinderen de lessen op
het instrument vervolgen nadat de schoolprojecten zijn
afgerond.

Prehistorisch
Tijdreizen

Door: Stichting Schultehuus Diever/OERmuseum
Groep: 5, 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1
en 2 van het voortgezet onderwijs
Vakken: Erfgoed met aansluiting bij geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur en milieu, taal, techniek
Beschikbaar in de regio: Drenthe (bezoek aan het
museum in Diever)

Het Oermuseum in Diever biedt haar publiek een gevarieerd
inzicht in de prehistorie van West-Drenthe.
De basisscholen binnen de gemeente
Westerveld hebben samen met het museum
een schoolgericht programma ontwikkeld:

‘Prehistorisch Tijdreizen’
Voelen, zien, ruiken, horen en vooral doen
staan hierin centraal. Zo leren de leerlingen
het eerste gedeelte van de canon van de
Nederlandse geschiedenis.
Het programma bestaat uit een bezoek aan
het Oermuseum in Diever (dit duurt twee
uur). Voorafgaand aan het bezoek krijgen de
leerlingen een korte introductie daarop door
de eigen leerkracht.
Tijdens het bezoek worden aan de hand van
vondsten uit de omgeving de meest basale
aspecten van het leven van onze verre voorouders behandeld. IJstijden, rendierjagers,
jager-verzamelaars en de eerste boeren komen
allemaal aan bod.

Contact
OERmuseum
Bart Friso
0521 59 48 11
beheer@oermuseum.nl
www.oermuseum.nl

De leerlingen gaan in kleinere groepen aan het
werk en bewerken onder deskundige leiding
vuursteen. Ook gaan ze met het werkboek ‘Doe
de prehistorie’ op verschillende plekken in het
museum aan de slag. De leerling ervaart welke
vaardigheden onze voorouders hadden om te
overleven en werken met dezelfde duurzame
materialen en technieken als toen. Door de
verschillende werkvormen worden allerlei
zintuigen geprikkeld.

Bijzonderheden:
• Actief en ervaringsgericht
• In overleg is er de mogelijkheid om ook het
Hunebed van Diever te bezoeken

Hoe leuk is dat!

OERmuseum
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Opera op school

Door: opera-ensemble Frizzare
Groep: 7/8, (schoolbreed in overleg)
Vakken: taal, lezen, muziek (Opera op school
boort vele talenten aan en heeft raakvlakken
met heel veel vakken).
Beschikbaar in de regio: Drenthe, Groningen
en Friesland

Opera-ensemble Frizzare ontwikkelde een toneelleesverhaal
waarin taal en cultuur prachtig bij elkaar komen.
Het verhaal is gebaseerd op de opera De Mikado en bevat tips om technisch, begrijpend
en belevend lezen te stimuleren door middel
van muziek. Maar niet alleen dat.. vele andere
21e -eeuwse vaardigheden komen aan bod
zoals creativiteit, samenwerken en cultureel
ondernemerschap. De leerlingen zetten hun
talenten in en alles komt bij elkaar!
Maria Hoving, directeur van basisschool
De Poolster Nieuw Buinen:
‘Dit project heeft laten zien dat
je van niets iets kan maken vooral
omdat de kinderen worden gestimuleerd tot ondernemend gedrag.’

Onderdeel van dit geweldige operaproject zijn
onder andere een masker met gezichtsuitdrukkingen, een lied, verschillende attributen,
het toneelleesverhaal De Mikado en een workshop met begeleiding van een operazangeres
over opera. Zij leert ook het basislied van De
Mikado aan de spelers.
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Contact
Opera-ensemble Frizzare
Itie van den Berg
06 46 09 46 30
itievandenberg@home.nl

Daarnaast kunnen ook workshops over lezen,
drama, decor, dans, visagie en kleding onderdeel van het project zijn. De leerkrachten
bepalen in een gesprek vooraf de speerpunten, doelen en de intensiteit. De kinderen
kiezen rollen en taken. Ook ouders kunnen
hun talenten inzetten.

• Beschikbaar voor de bovenbouw en in een
schoolbrede variant.
• Op YouTube vind je een filmpje van een
aanpak per klas (zoek op opera en taal
en Stapsteen) en een impressie van een
schoolbrede aanpak van de Poolster
(scan de QR code om het te bekijken).

Aan het eind van het project organiseren de
kinderen zelf een voorstelling inclusief alles
wat daarbij hoort zoals kaartverkoop.
Hartstikke ondernemend!

‘Aan de slag met Verkuno!’ is de naam van de lessen
cultuureducatie die Verkuno op verzoek van de
scholen in de gemeente Noordenveld heeft ontwikkeld.
Samen met leerkrachten zijn lessen gemaakt
over beeldende kunst en het creatieve proces.
In deze lessen maken leerlingen de stap van
kijken naar kunst naar zelf kunst maken (van
receptief naar actief). Het creatief vermogen
van kinderen wordt door de lessen versterkt en
ze worden gestimuleerd ruimte te geven aan
een vernieuwende en onverwachte uitkomst.

Denken en doen!

Bijzonderheden:
• Met elke school vindt er vooraf een intakegesprek plaats om doelen en omvang van
het project te bepalen.
• Amateurkunstenaars in de omgeving van
de school kunnen hun expertise inbrengen
zoals bijvoorbeeld expertise op het terrein
van een slagwerkact door iemand van de
harmonie.
• Niet alleen de school doet mee, ook ouders
worden betrokken.

Aan de slag met
Verkuno!

Bij de doe-lessen (aan de hand van leskaarten)
staat het (cyclische) creatieve proces van leerlingen centraal, waarbij steeds de volgende
stappen doorlopen worden: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

In 2018 heeft Frizzare Roderwolde met 133
kinderen van een basisschool uit Nieuw
Buinen De Mikado gespeeld in Theater Geert
Teis in Stadskanaal en op drie scholen met
een bovenbouw klas. Een bijzondere vorm
om opera dicht bij kinderen, leerkrachten
en de ouders te brengen.

Door: Verkuno
Groep: 5 en 6
Vakken: beeldende vakken: schilderen,
tekenen, construeren, collage maken (kan
aansluiten bij vakken als natuur en biologie)
Beschikbaar in de regio: Groningen en Drenthe

Centrale vaardigheid binnen deze cyclus is het
reflecteren op die verschillende fasen.
Dit is nodig om tot een nieuwe ontdekking
of tot een werk te komen en sluit aan bij het
maken van een kunstwerk door een professionele kunstenaar.

Contact
Verkuno
Peter Dijk
06 51 31 74 79
info@peterdijk.com

Het kind als kunstenaar staat centraal.
Wanneer de leerkracht deze manier van
werken kent, kan hij dit toepassen op ieder
mogelijk probleem, idee of thema.

Binnen de lessen wordt
gestreefd naar variatie in
werkprocessen en daarom gaan
de lesbrieven uit van
verschillende disciplines:
•
•
•
•

Ruimtelijke constructies maken
Werken met Portretten
Spelen met Kleur en Vorm
Tekentechnieken

Het uitgangspunt is dat er voor kinderen veel
te ontdekken en te experimenteren is en dat
hun eigen ideeën de ruimte krijgen. Leerlingen
gaan als kunstenaar aan de slag, vergelijkbaar
met het creatieve proces dat de kunstenaars
van Verkuno als professionals doormaken.

Bijzonderheden:
• Elke lesbrief heeft als onderdeel een introductiefilm over de kunstenaar aan het werk
in zijn of haar atelier.
• Bij de selectie van de deelnemende kunstenaars is rekening gehouden met onderwijskundige kennis en ervaring in het geven van
onderwijs aan kinderen en leerkrachten.
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Speel het verleden

Door: Ros Theater en Musicalschool Drenthe
Groep: 5 en 6
Vakken: Theater en geschiedenis (maar sluit
ook goed aan bij aardrijkskunde, taal en
wereldoriëntatie).
Beschikbaar in de regio: Heel Nederland

theaterlessen bij de geschiedenismethode
Argus Clou.
Samen met basisschool Het Sterrenschip en
basisschool de Marskramer hebben het Ros
Theater en Musicalschool Drenthe theaterlessen ontwikkeld bij ‘Argus Clou’. ‘Argus Clou’ is
een geschiedenismethode voor groep 4 t/m 8
die werkt aan de hand van thema’s.

G. Jagt, leerkracht op Het Sterrenschip:

‘Kinderen vragen mij
wanneer we weer
geschiedenis gaan
doen.’

Er is een map met lesstofvervangende theaterlessen (met bijbehorend materiaal) beschikbaar bij een aantal thema’s van een leerjaar
zodat er horizontale en verticale verbanden
kunnen worden gelegd.

De thema’s zijn:
•
•
•
•
•

Verzamelaars, jagers en boeren
Romeinse leger
Standen in de Middeleeuwen
Dagelijks leven in de Middeleeuwen
De rijke elite en de arme bevolking in de
Pruikentijd
• Machines versus menselijke arbeid
• De verzuiling

Bijzonderheden:
In deze methode heet de professor die alles
onderzoekt en die de kinderen meeneemt in
het onderzoek ‘Argus Cou’.

• Er wordt toegewerkt naar het behalen van
doelen binnen de vakken geschiedenis en
theater. De toetsing daarvan en welke vorm
dat gebeurt, wordt in overleg met de school
bepaald.

Leeropbrengst:
• Kinderen leren de geschiedenis beter
begrijpen en doorvoelen: door de
verbinding van theater en geschiedenis
wordt niet alleen een beroep gedaan op
de cognitie van kinderen, ook het fysieke
en sensitieve leren wordt aangesproken.
Door het uitbeelden en beleven begrijpen
zij het beter.
• Leerlingen leren theatervaardigheden:
zij krijgen kennis van theater en leren zich
uitdrukken en samenwerken.

Verbeelden en
verbinden

Door: Speel je Wijs
Groep: 1 t/m 8 (een deel is ook geschikt voor het
Voortgezet Onderwijs en voor volwassenen die
mindfulness en kunst willen combineren).
Vakken: Mindfulness, alle kunstdisciplines en
sociaal-emotionele vaardigheden.
Beschikbaar in de regio: op locatie in Orvelte of
in overleg op een andere plek

Irma Smegen ontwikkelde voor scholen in Emmen en Assen een serie
van 27 kunst- en cultuuractiviteiten met als titel ‘Verbeelden en
Verbinden’.
In deze activiteiten is kunst verbonden met
mindfulness en andere vak- en ontwikkelgebieden. De activiteiten (die aansluiten bij ‘Spelen in
Stilte: mindfulness in de klas’ en het bijbehorende prentenboek) worden -na een training –
gegeven door de leerkracht zelf en passen bij de
belevingswereld van kinderen.

De kunst- en cultuuractiviteiten zijn gericht op verbinding in
bredere zin:
Verbinding met jezelf, verbinding met de ander,
verbinding met de wereld en verbinding met
dat wat je maakt en dat wat de anderen maken.
Het bijzondere van Verbeelden en Verbinden
is dat er differentiatiemogelijkheden zijn voor
zowel kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben, als voor kinderen die meer uitdaging en
stimulans kunnen gebruiken. De activiteiten zijn
zo ontworpen dat de leerkracht ze kan uitvoeren
zoals beschreven. Tegelijk is het ook mogelijk om

onderdelen te doen of de activiteit in fases aan
te bieden.
Dit is belangrijk i.v.m. het beperktere concentratievermogen van sommige kinderen.
De lengte kan daardoor variëren van een
kwartier tot een dag of meerdere dagen.

Kunst en cultuur
Cultuur is binnen de activiteiten steeds een
belangrijk ingrediënt en binnen elk thema is er
aandacht voor verschillende kunstdisciplines.

Regelmatig zijn deze met elkaar
verweven.
•
•
•
•
•
•

beeldende vorming
dans
drama
filosofie
dichten en creatief schrijven
muziek

Bijzonderheden:
• Er is een filmpje op Youtube
te vinden dat een goede
impressie geeft.
Scan de QR code om het
filmpje te bekijken.
• De activiteiten passen ook bij oudere kinderen
die op een lager ontwikkelniveau functioneren. Daardoor is Verbeelden en Verbinden
ook geschikt voor kinderen in het Voortgezet
Speciaal Onderwijs.
• In 2019 verschijnt er een boek van Irma Smegen met 50 activiteiten en achtergrondinformatie over mindfulness en kunst.
• Leerkrachten en andere professionals die
met kinderen werken kunnen meedoen aan
trainingen voor het geven van mindfulness en
kunst aan kinderen.
Op www.speleninstilte.nl vind je een overzicht.

Leeropbrengst:

28

Contact
Anita Ros
06 40 53 61 19
rostheater@gmail.com
www.rostheater.nl

Contact
Irma Smegen
0593 32 23 94
speeljewijs@live.nl
www.speeljewijs.com
www.speleninstilte.nl
www.irmasmegen.com

•
•
•
•
•
•

Verbeeldingskracht
Verbinding
Vergroten van aandacht
Nauwkeuring observeren
Concentreren
Open stellen voor jezelf en
anderen
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Door: Speelgoedmuseum Kinderwereld Roden
Groep: 1 t/m 3 en 4 t/m 6
Vakken: spelen en leren met aansluiting bij
taal, rekenen en kunstzinnige oriëntatie
Beschikbaar in de regio: Groningen, Drenthe
en Friesland

Speelgoed spotters
gezocht!
Een programma dat bestaat uit een leskist,
een werkboek en een museumbezoek.
Speelgoedmuseum Kinderwereld ontwikkelde
dit in samenwerking met drie scholen in Roden
en Roderwolde.
De leerlingen passen aan de hand van
museumobjecten in de praktijk toe wat ze uit
de lesmethode op school leren.
Lokale speelgoedfabrikanten komen tijdens
het museumbezoek aan bod. Zoals Homas uit
Assen, een Drentse fabriek die houten speelgoed maakte waarmee door heel Nederland
gespeeld werd. Met dit speelgoed -zoals een
sjoelbak of een knikkerspel - vergroten de kinderen hun inzicht in getallen en bewerkingen.
Ook krijgen ze een origineel voorwerp uit 1940
te zien. Aan de hand hiervan beantwoorden ze
vragen over kleuren en materialen.
Scholen die de leskist gaan gebruiken kunnen
zelfstandig met het lesmateriaal aan de slag.

Hoewel er samenhang zit in de opbouw van
het programma, zijn de onderdelen los en op
verschillende momenten te volgen.
Een museumbezoek is een belevenis op zich
en zorgt voor verdere verrijking.
Het programma sluit vanzelfsprekend aan bij
het niveau van de groep.

Moeder:

Ontzettend leuk, voor mijn
kind is dit de eerste kennismaking met een museum.
Hier is ruimte is om te spelen
én te leren.

De Trommelslager
van Hoogeveen

Door: Dijkstra Drums
Groep: 7 en 8
Vakken: Muziek en geschiedenis
Beschikbaar in de regio: Gemeente Hoogeveen

De trommelslager van Hoogeveen,
die zou iedereen moeten kennen!
Joran Dijkstra heeft daarom voor alle basisscholen in de gemeente
Hoogeveen lessen ontwikkeld waarmee kinderen deze traditie leren
kennen. Met superleuke muzikale opdrachten leren zij over de
geschiedenis van de trommelslager.

Bijzonderheden:
• Trommelslaan in Hoogeveen: al sinds 1647 een traditie!
• De lessen bestaan uit een reeks van 4 lessen die ook los
van elkaar gevolgd kunnen worden.
• Joran Dijkstra komt zelf op school om de lessen te geven.

Kom je speelgoed spotten?
Bijzonderheden:
• De onderdelen van dit programma zijn los of
als geheel af te nemen. Het meest compacte
programma bestaat uit lessen van de leskist
met een handleiding. Dit duurt een dagdeel
en vindt in de klas plaats.
• Het programma kan uitgebreid worden met
een museumbezoek (inclusief werkboek)
van een dagdeel en verdere verdieping door
een twee uur durende speurtocht.

Tromgeroffel
stroomt door je lijf!

Leerkracht:

Ik had niet verwacht dat de lessen bij een
museumbezoek zo goed aan zouden sluiten bij
de kerndoelen taal en rekenen. De kinderen
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Contact
Speelgoedmuseum Kinderwereld
Mara Bosboom
050 50 188 51
m.bosboom@museumkinderwereld.nl
www.museumkinderwereld.nl

gaan op speelse wijze zelf aan de slag met
bijvoorbeeld klanken en tellen.

Contact
Dijkstra Drums
Joran Dijkstra
06 25 13 24 89
dijkstradrums@gmail.com
www.jorandijkstra.nl
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Graftrommels en
– monumenten in
Veenhuizen
Leren over leven en dood, rijk en arm,
mooi en lelijk, bewaren en herinneren.
De dood. Het lijkt misschien een zwaar
onderwerp, en toch hoort het bij het leven.
En dus is het belangrijk dat kinderen ook
over dit onderwerp leren, erover nadenken
en er over filosoferen. Daarnaast vertellen
graftrommels en monumenten ons heel veel
over onze cultuur en geschiedenis. Erfgoed Juf
en Elfduizend ontwikkelde daarom speciaal
voor groep 4 en 5 lessen over graftrommels en
monumenten in Veenhuizen.

Het lijkt misschien
een zwaar onderwerp en toch hoort
het bij het leven
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Contact
Margreet Versteeg
06 49 65 04 78
Margreetversteeg63@gmail.com

De lessen zijn verdeeld in vier
onderdelen:
1. Een kringgesprek door de leerkracht met
behulp van afbeeldingen op het digibord
over eigen ervaringen. Voorafgaand is een
brief in de klas bezorgd waarin de leerlingen zijn uitgenodigd een lichtje te plaatsen
op het graf van de betovergrootmoeder van
de briefschrijfster.
2. Een bezoek aan de begraafplaats waarbij
opdrachten gemaakt worden (onder begeleiding van de Erfgoedjuf en in tweetallen).
3. Een bezoek aan het atelier waar graftrommels gerestaureerd worden met demonstratie en uitleg.
4. Verwerkingsles op school (in de dagen erna
spreekt de leerkracht met de leerlingen
over hoe ze het bezoek gevonden hebben).

Door: Erfgoed Juf en Elfduizend
Groep: 4 en 5
Vakken: wereldoriëntatie, godsdienst,
rekenen en taal
Beschikbaar in de regio: Drenthe
(rond Veenhuizen)

Schaduwkunst
voor kleuters

Door: Held & Bloem Producties
Groep: 1 en 2
Vakken: creativiteit, spelen en verbeelding
Beschikbaar in de regio: Noordoost Nederland

Schaduwen spreken tot de verbeelding.
Schaduwen roepen vragen op en brengen
verwondering. Geweldig dus voor kleuters om
met schaduwen te werken. Speciaal voor hen
ontwikkelt Held & Bloem Producties op dit
moment een workshop.
Tijdens de workshop kunnen kinderen met
behulp van een installatie - een soort lichtbak
- zelfstandig experimenteren met schaduwen.
Na een klassikale instructie, aan de hand van
een schaduwverhaal, krijgt de lichtbak een
plek in de klas. De kinderen gaan in groepjes
van twee of drie aan het werk met de verschillende materialen en werkbladen.

Ook kunnen de kinderen hun eigen figuren
knippen en zo zelf verhalen verzinnen.

Bijzonderheden:
• Scholen die de workshop afnemen krijgen
de lichtbak inclusief materiaal en werkbladen en mogen deze houden.
• De workshop duurt ongeveer 45 minuten.
• De workshop is beschikbaar vanaf januari
2020.

De plek en afstand van de voorwerpen tot de
lichtbron zorgt voor nieuwe en steeds verschillende projecties. Zo is er een boom, waarvan
de ene helft klein is en de andere groot. Met de
installatie kunnen kinderen van beide helften
de schaduw van een boom maken. Of met drie
verschillende formaten auto’s kunnen ze een
echte file maken!

Contact
Joel de Zwaan
info@heldenbloem.nl
06 15 07 29 71
www.heldenbloem.nl
www.schaduwkunst.nl
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Dit is een uitgave van Compenta.
Mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Assen, juni 2019.
Compenta geeft uitvoering aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Drenthe en fungeert
als subsidieloket voor Drentse scholen in het primair onderwijs.
Compenta
Postbus 309
9400 AH Assen
E-mail: info@compenta.nl
www.compenta.nl
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Cultuuronderwijs in Drenthe krijgt steeds meer kwaliteit! Dit boekje biedt
een prikkelend overzicht van projecten die in Drenthe zijn ontwikkeld met
de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen kunnen het ter
inspiratie gebruiken om zelf invulling te geven aan hun cultuuronderwijs.
Van de Trommelslager in Hoogeveen tot erfgoed in Veenhuizen en van
spelen met een echt orkest in Schoonebeek tot rendierjagers in Diever!

Voor meer cultureel aanbod voor scholen,
zie www.cultuuractief.nl en www.cultuurmarktplaatsemmen.nl

