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Voorwoord 
 
Voor u ligt de zesde editie van de Cultuurklapper Twenterand. Door hard werken en een 
fantastische medewerking van het werkveld, is deze editie tot stand gekomen. Aan de hand 
van het aanbod kunnen kinderen uit het basisonderwijs tijdens schooltijd op een 
laagdrempelige manier kennismaken met verschillende vormen van cultuureducatie. 
 
Afgelopen jaren hebben 21 basisscholen gebruik gemaakt van het aanbod uit de 
Cultuurklapper. De lessen en activiteiten worden hoog gewaardeerd. 
In 5 jaar tijd hebben gemiddeld 3500 kinderen per schooljaar kennis gemaakt met alle 
vormen van cultuureducatie. Hiermee is tevens continuïteit ontstaan in de samenwerking met 
het lokale culturele werkveld. Dit zien we terug in de enorme belangstelling van scholen voor 
het lokale aanbod: In 2016 hebben 90 groepen muziekworkshops in de klas gedaan door de 
lokale muziekaanbieders Popschool Twenterand, Muziekschool Pianoforte en Muziekschool 
Otten. En in 2015 hebben 83 groepen een les bij het Historisch Museum Vriezenveen 
ingepast in hun schoolprogramma. 
 
Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, is een veelzijdige ontwikkeling 
belangrijk. Omdat niet iedereen vanzelfsprekend in aanraking komt met cultuureducatie, is 
de basisschool de aangewezen plek voor deze vorming. Via deze weg ontdekken de 
kinderen op een laagdrempelige manier de leuke en uitdagende kanten van de verschillende 
vormen van kunst, erfgoed en cultuur. Het aanbod waar de scholen zich voor kunnen 
inschrijven, wordt verzorgd door culturele organisaties die voor een groot gedeelte uit de 
gemeente Twenterand komen. 
 
De Cultuurklapper Twenterand maakt deel uit van het beleid van de gemeente Twenterand. 
Doordat cultuureducatiegeld voor 4 jaar op de gemeentebegroting staat, kunnen we gebruik 
maken van de matchingsregeling Cultuur aan de Basis van de provincie Overijssel. Eén van 
de doelen van de regeling is het creëren van doorgaande leerlijnen cultuur onder schooltijd. 
 
Door een goede samenwerking met culturele organisaties en leerkrachten uit het 
basisonderwijs, is een veelzijdig aanbod tot stand gekomen. Dit aanbod wordt gesubsidieerd 
door de gemeente Twenterand, de provincie Overijssel en de scholen uit de gemeente. De 
regie en coördinatie liggen in handen van de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur die 
werkzaam is in Twenterand. 
 
Wij wensen uw leerlingen veel plezier met het gekozen aanbod! 
 
Met vriendelijke groet, 
gemeente Twenterand 
 
 
 
Martha van Abbema 
wethouder Cultuur 
 
 
Mede mogelijk gemaakt door:  
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Overzicht Aanbod Cultuurklapper Twenterand 2017-2018 
 

Cultuur aanbod: Gesubsidieerd 
    
Poëzie  
Groep Relatie met Titel Aanbieder 

5 en 6  Taal, schrijven, 
presenteren 

In iedereen schuilt een dichter Bibliotheek en Aha! 

 
Dans 
Groep Relatie met Titel Aanbieder 

1 en 2 Wereldoriëntatie  Indianen   Fit en fun 
3 en 4  Spiegelen  Fit en fun 
5 t/m 8  Streetdance  Joshua Rada  
6 t/m 8 Erfgoed  Barricades Kaliber Kunstenschool 
   
Drama 
Groep Relatie met Titel Aanbieder 

3 t/m 8 Multimedia  Wandelen in je tekening De Toonwerkplaats 
6 t/m 8  Hoor je dat? Theatergroep Lukraak 
6 t/m 8 Erfgoed  Het verzet kraakt Kaliber Kunstenschool 
8  Hoe overleef ik de musical? Kaliber Kunstenschool 
 
Muziek  
Groep Titel Aanbieder 

1 en 2 Muziek en bewegen Nelleke Roozenbeek 
1 t/m 4 Muziek en bewegen Muziekschool Pianoforte 
1 t/m 4  Muzikant in de klas De Vriezenveense Harmonie 
1 t/m 8 Het Boomwackers concert Muziekschool Otten 
2 Het Kuuk’n concert De Vriezenveense Harmonie 
3 t/m 6 Instrumentencarrousel  De Harmonie Vroomshoop 
3 t/m 6 Muziek in de klas De Harmonie Vroomshoop 
3 t/m 8 Het levende drumstel Muziekschool Ootten 
3 t/m 8 Feel the Music Irma Hemmer 
3 t/m 8 Leer je klas in één les beter zingen! Irma Hemmer 
3 t/m 8 Hoorspel (taal en muziek komen samen) De Toonwerkplaats 
5 t/m 8 Band in de klas Popschool Twenterand 
5 t/m 8 Streetbeats Popschool Twenterand 
5 t/m 8 Windkracht! De Vriezenveense Harmonie 
6 t/m 8 Songwriting  Popschool Twenterand 
7-8 Proud to be a body beatel Irma Hemmer 
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Voorstelling 
Groep Voorstellingsvorm Titel Aanbieder 

1 en 2 Objectentheater  Olleke bolleke Valentijn productiehuis 
1 t/m 3 Interactief met live muziek Kikker is bedroefd Juffrouw Zingeling 
3 en 4 Vertelvoorstelling met live 

muziek 
Dobbe en de draak Lennaert Roos en de 

Drakenband 
5 en 6 Interactief met live muziek  Dichten is NIET eng Anja en Tanja 
5 t/m 8 Multimediaal theater Domovoj Maximus Garage TDI 
 
Erfgoed  
Groep Titel Aanbieder 

1 t/m 4 De Molenmuis Leemansmolen Vriezenveen 
4 t/m 6 Dialect in de klas Historisch  Museum Vriezenveen 
4 t/m 8 De Leemansmolen Leemansmolen Vriezenveen 
5 en 6 Op stap met Jans en Da Historisch  Museum Vriezenveen 
5 t/m 8 Leven, wonen, werken op het veen  Het Veenmuseum Westerhaar  
6 en 7 Ruilverkaveling Historisch  Museum Vriezenveen 
6 t/m 8 Dubbelfoto Historisch  Museum Vriezenveen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur Plusprogramma: Kosten voor eigen rekening 
 
 
Groep Vorm Discipline Aanbieder Titel Prijs 

1 t/m 4 
3 t/m 6 

Workshop in 
de klas beeldend  Vieke Bosveld -Drukwerktechnieken 

-Vilten Ca. €120,- 

1 en 2 
3 t/m 6 
6 t/m 8 

Workshop in 
de klas beeldend  Marjo Potma 

-Geheimschrift 
-Een oude potscherf 
-Kijken door venster.. 

Ca. €110,-/ 
€130,- 

1 t/m 3 
3 t/m 6 
6 t/m 8 

Workshop in 
de klas beeldend  Agnes Booijink 

-Schaapje, schaapje.. 
-Rupsje heeft genoeg 
-Vet Oud 

Ca. €125,-/ 
€150,- 

4 t/m 8 Workshop in 
de klas beeldend  Marit de Wolf Techniekfabriek Ca. €150,- 

5 t/m 8 Workshop in 
het atelier beeldend  Caroline Kuiper en 

Leo Broos  
Boetseren en 
pottendraaien Ca. €75,- 

5 t/m 8 Lessenreeks 
op school  muziek Irma Hemmer 10 flitsende 

muzieklessen Ca. €900,- 

 

Tips van de combinatiefunctionaris 
Æ Vanaf februari 2018 zal het schoolbrede natuureducatieve 

programma ‘Wies met de Patries’ beschikbaar zijn. Informatie volgt! 
Æ Alle groepen 8 hebben in december 2016 het boekje ontvangen  

‘Nooit Weer’, uitgegeven door de Stichting Stolpersteine Twenterand. 
Vergeet deze niet te gebruiken in de geschiedenisles over WO II.  

Æ In Nijverdal ligt het Oorlog en Vredemuseum Memory. Zij beschikken 
over een programma speciaal gemaakt voor leerlingen uit de 
basisgroepen 7 & 8. Kijk voor informatie en reservering op : 
www.memorymuseum.nl   

 
 



Voor directies en leerkrachten
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Voor directies en leerkrachten  
 
Voor je ligt de Cultuurklapper Twenterand 2017-2018.  
Ook voor dit schooljaar hebben de gemeente en de basisscholen samen uitgesproken dat zij 
goed cultuuronderwijs belangrijk vinden voor kinderen onder schooltijd en daar een bijdrage 
aan willen leveren. Dankzij dit commitment van gemeente en basisscholen, kan gemeente 
Twenterand aanspraak maken op matchingsgeld van de provincie Overijssel uit de regeling 
‘Cultuur aan de Basis’. In opdracht van de gemeente heeft combinatiefunctionaris onderwijs-
cultuur Kristina Odenhamn een gemeentebreed plan geschreven en aanvraag hiervoor 
gedaan. Dit plan heet “Cultuureducatieplan basisonderwijs Twenterand 2017-2020”. 
Met dit samengevoegde budget kunnen de 21 deelnemende basisscholen van Twenterand 
kosteloos gebruik maken van twee activiteiten per groep uit het samengestelde aanbod uit 
de Cultuurklapper 2017-2018. Ook worden uit dit budget deskundigheidsbevorderings-
workshops voor leerkrachten bekostigd. 
 
Zoals al sinds 2012 gebruikelijk is, wordt steeds een aantal disciplines per schooljaar voor de 
basisscholen bekostigd, het zogenaamde ‘gesubsidieerde aanbod’. Dit jaar zijn dat de 
podiumkunsten: dans, drama en muziek. Maar natuurlijk ontbreken de schoolvoorstellingen 
niet en kan een school ook kiezen uit aanbod van de lokale erfgoedinstellingen.  
Er is dit jaar ook weer aanbod beschreven wat scholen kunnen gebruiken maar wat voor 
eigen rekening is. Dat is het ‘plusprogramma’, en bestaat dit jaar voornamelijk uit beeldende 
workshops. 
  
Elke school kan zelf kiezen welke twee activiteiten per groep het best aansluiten bij het 
schoolprogramma van het schooljaar 2017-2018.  
 
Kiezen uit het gesubsidieerde Cultuur aanbod  
Voordat je gaat kiezen wil ik je vragen over het volgende na te denken: Wat betekenen 
cultuureducatie voor jou als leerkracht en voor de school waar jij werkt? Wat wil jij de 
kinderen bieden? Door beslissingen te nemen over hoe kunstzinnige oriëntatie een 
onderdeel van het lesprogramma kan zijn, investeer je in de school, in jezelf en (bovenal) in 
de leerlingen. 
Want vergeet niet: de basis voor de persoonlijke en creatieve ontwikkeling wordt gelegd in 
de jaren dat kinderen op de basisschool zitten.  
 
Het aanbod is verdeeld over zes disciplines. De disciplines zijn: één poëzieproject, 
theatervoorstellingen, dansworkshops, dramaworkshops, muziekworkshops en 
erfgoedactiviteiten. Elke groep kan zich voor twee activiteiten aanmelden van twee 
verschillende disciplines.  
Geef op het aanmeldformulier ook altijd een reserve-activiteit per groep aan, aangezien 
sommige activiteiten maar een bepaald aantal keer plaats kunnen vinden. Indeling gebeurt 
op volgorde van binnenkomst. 
LET OP: Als je je groep 5 en/of 6 aanmeldt voor het poëzieproject dan telt dit voor twee 
activiteiten, het is een totaalpakket. Dat betekent dat je voor die groep(en) als leerkracht 
deelneemt aan de deskundigheidsbevorderingsworkshop en dat de groep de workshop ‘in 
iedereen schuilt een dichter’ en de voorstelling ‘dichten is NIET eng’ ontvangt.  
 
Het is niet verplicht om twee activiteiten te kiezen. Denk goed na over de meerwaarde die 
het aan jouw groep geeft om voor een activiteit te kiezen. Past het aanbod bij de thema’s die 
aan bod komen? Kijk ook naar de locatie en eventuele datum wanneer de activiteit 
aangeboden wordt. 
Houdt er rekening mee dat de planning/indeling gemaakt wordt voor 21 scholen. Wijzigingen 
brengen logistieke en financiële gevolgen met zich mee. 
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Kiezen uit het Cultuur plusprogramma 
Ben je als groepsleerkracht op zoek naar een beeldende activiteit, dan vind je in de klapper 
enkele activiteiten binnen deze discipline. Ook voor dit aanbod loopt de aanmelding van de 
school via het aanmeldformulier. Wil je gebruik maken van het aanbod uit het plusprogramma, 
dan is dit voor eigen rekening van de school tegen de aangegeven prijs. 
 
Deskundigheidsbevorderingsprogramma  
Afgelopen schooljaren is door vele leerkrachten al enthousiast gebruik gemaakt van het 
deskundigheidsbevorderingsaanbod cultuureducatie. Denk eraan dat de gemeente voor de 
deskundigheidsbevordering cultuureducatie speciaal budget krijgt van de provincie Overijssel. 
In het nieuwe “Cultuureducatieplan basisonderwijs Twenterand 2017-2020”, staat beschreven 
dat er structuur gemaakt gaat worden in het netwerk van de cultuurcontactpersonen van de 21 
deelnemende basisscholen. Dit betekent dat de combinatiefunctionaris drie keer per jaar met de 
vertegenwoordigers van de scholen samen komt. Deze momenten duren per keer circa 2 uur en 
zijn bedoeld voor kennisdeling, ervaringsuitwisseling en kennismaking. Dit kan zijn met de 
scholen onderling of aangevuld met een specialist uit het culturele werkveld. Tijdens deze 
momenten zal aandacht zijn voor deskundigheidsbevordering. De disciplines die tijdens 
schooljaar 2017-2018 aan bod komen voor deskundigheidsbevordering zijn: muziek en drama.  
Als naast de cultuurcontactpersonen, collega leerkrachten interesse hebben in het volgen van 
dit aanbod, zijn zij van harte welkom om zich aan te melden voor de bijeenkomst(en).  
 
Dit jaar staat tevens de deskundigheidsbevorderingsworkshop poëzie op het programma. Deze 
maakt onderdeel uit van een totaalpakket. Zie hiervoor de beschrijving bij de workshop ‘In 
iedereen schuilt een dichter’ en de voorstelling ‘Dichten is NIET eng’.   
 
LET OP: heeft jouw school een specifieke wens met betrekking tot een workshop 
deskundigheidsbevordering cultuureducatie, neem dan contact op met de  
combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur. Als het cultuureducatiebudget het toestaat, kan een 
deel van de kosten van de workshop deskundigheidsbevordering cultuureducatie daaruit 
betaald worden. 
 
Regie en coördinatie 
De regie en coördinatie van de activiteiten uit de klapper in het basisonderwijs ligt in handen 
van de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur, Kristina Odenhamn. Zij ontvangt uiterlijk vrijdag 
7 juli 2017 het per school ingevulde aanmeldingsformulier via de mail. De indeling/planning 
wordt gemaakt op volgorde van binnenkomst. Na de eerste inventarisatie wordt, indien nodig, 
vóór de zomervakantie contact gezocht met de school. Op basis van de verkregen informatie 
neemt combinatiefunctionaris Kristina contact op met de betrokken organisaties om definitieve 
afspraken te maken. Elke school ontvangt na de zomervakantie een definitieve bevestiging van 
het toegewezen aanbod.  
De school is verantwoordelijk voor het proces rondom de uitvoering, combinatiefunctionaris 
Kristina uit het Team “Wat Beweegt jou?” blijft het proces bewaken op de achtergrond (tenzij 
anders aangegeven) en is aanspreekbaar voor advies. 
LET OP: 
9 Het afgesproken aantal leerlingen niet zonder overleg te wijzigen. 
9 Vervoer naar en van een externe locatie wordt door de school zelf geregeld en bekostigd. 
9 Te laat afzeggen kan financiële consequenties voor de school tot gevolg hebben. 
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Subsidies voor goed cultuuronderwijs binnen het basisonderwijs 
Ook het Rijk onderschrijft de visie dat het basisonderwijs goed cultuuronderwijs moet 
aanbieden. Vandaar dat er vanaf 2017 via het Fonds Cultuurparticipatie geld beschikbaar is 
voor de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit en de subsidie Impuls Muziekonderwijs. 
Tijdens de ontmoetingsmomenten met de cultuurcontactpersonen van de 21 basisscholen en 
de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur zal toelichting en uitleg gegeven worden over de 
subsidies.  
 
Voor advies bij het schrijven van de aanvraag en ondersteuning bij onder meer het leggen 
van contacten met culturele aanbieders, kan je terecht bij combinatiefunctionaris onderwijs-
cultuur Kristina Odenhamn. 
 
De subsidies die komend schooljaar aangevraagd kunnen worden zijn: 
 
Naam subsidie  Aanvragen bij  Aanvragen door Aanvraag periode  
Cultuureducatie 
met Kwaliteit  

Rijnbrink (provinciaal) Of de school of een 
culturele aanbieder  

2 april 2018 tot  
1 juni 2018 

Impuls 
Muziekonderwijs 

Fonds Cultuurparticipatie 
(landelijk)  

De school 2 oktober 2017 tot  
1 april 2018 

 
Cultuureducatie met Kwaliteit 
De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het basisonderwijs richt zich 
op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal 
deelnemende scholen. 
Het doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het 
basisonderwijs door duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door 
samenwerking tussen basisscholen en culturele omgeving. 
In Overijssel is Rijnbrink verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit (CmK) in 21 gemeenten (alle gemeenten exclusief Zwolle, Deventer, Enschede 
en Hengelo). 
Het is in deze periode (2017 - 2020) mogelijk financiële ondersteuning aan te vragen voor 
drie soorten Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) projecten: 

x Scholen en aanbieders die eerder een Cultuureducatie met Kwaliteit leerlijn hebben 
ontwikkeld. Met als doel het borgen van het proces en de resultaten van huidige 
Cultuureducatie met Kwaliteit projecten. 

x Scholen die nog niet eerder een Cultuureducatie met Kwaliteit leerlijn hebben 
ontwikkeld met als doel het implementeren van reeds ontwikkelde leerlijnen en 
deskundigheidstrainingen. 

x Scholen die nog niet eerder een Cultuureducatie met Kwaliteit leerlijn hebben 
ontwikkeld. Met als doel het ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerlijnen en 
deskundigheidstrainingen. 

 
Impuls Muziekonderwijs 
Maar liefst 1000 scholen hebben inmiddels bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een 
aanvraag voor Impuls Muziekonderwijs ingediend en gehonoreerd gekregen. De scholen 
kiezen allemaal voor meer en beter muziekonderwijs. Onder meer bij Obs De Blokstoeke in 
Westerhaar en Cbs Rehoboth in Vriezenveen gaan ze van start. 
 
Op 2 oktober 2017 gaat de regeling Impuls Muziekonderwijs open voor een derde en tevens 
laatste ronde.  
De aanvraag moet gaan over de drie onderdelen 

9 structureel muziekonderwijs 
9 deskundigheidsbevordering 
9 verbinden binnen en buitenschools aanbod 



Spelregels
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Spelregels 
 
De Cultuurklapper bevat activiteiten van zowel lokale, regionale als landelijke aanbieders. 
Voorstellingen vinden veelal plaats in het theater, andere activiteiten op school of bv. in een 
museum. Om dit allemaal goed te laten verlopen zijn er een aantal spelregels. 
We vragen je nadrukkelijk om onderstaande spelregels goed door te lezen en ze te delen met 
de ouders/begeleiders die met de leerlingen meegaan naar of die betrokken zijn bij een 
activiteit.  
 
Voorbereiding 
Het is belangrijk dat leerlingen weten wat hen te wachten staat en wat er van hen wordt 
verwacht. Bij sommige activiteiten is voorbereidend lesmateriaal beschikbaar en gebruik anders 
de tekst uit de cultuurklapper ter voorbereiding op de activiteit. Bij onduidelijkheid kan altijd 
beroep worden gedaan op de combinatiefunctionaris. 
 
Een activiteit op school, in de klas, het speellokaal of een gymzaal 
x Het is voor beide partijen belangrijk dat jouw school als gastheer/-vrouw de aanbieder al 

van te voren heeft gesproken. Als de aanbieder geen contact met de school opneemt, 
neem dan zelf van te voren contact op om de inrichtingswensen of materiaal afspraken te 
controleren;  

x De ruimte dient vóór aankomst van de aanbieder ingericht te zijn met de tafels en de 
stoelen zodat dat het de uitvoer van de activiteit mogelijk maakt; 

x Vanuit de school is iemand aanwezig om de aanbieder te ontvangen en wegwijs te maken. 
De aankomsttijd hangt af van de nodige voorbereidingstijd. Na afloop is ook tijd nodig om 
op te ruimen. Zorg als school dat er iemand kan helpen als dat nodig is; 

x Ontvangst met koffie en thee wordt zeer gewaardeerd. 
 
Een voorstelling in het theater  
x Zorg dat je op tijd bent: wees 5 tot 10 minuten voor aanvang van een voorstelling aanwezig, 

en geen half uur waardoor kinderen veel te lang moeten wachten; 
x Ongevraagd heen en weer geloop tijdens de voorstelling leidt af. Dus zorg ervoor dat 

iedereen vooraf naar de wc is geweest; 
x Let er op dat mobieltjes uit worden gezet. Foto’s maken mag bij de meeste voorstellingen, 

maar altijd zonder flits; 
x Er mag beslist niet gesnoept of gedronken worden in het theater; 
x Vervoer naar en van een externe locatie wordt door de school zelf geregeld en bekostigd; 
x Begeleidende ouders zijn van harte welkom om de voorstelling bij te wonen. Mits er 

voldoende ruimte is. Zij mogen aan de zijkant van de rijen waar de groep zitten of direct 
achter de laatste rij met kinderen plaats nemen. Van hen wordt verwacht dat ze deelnemen 
aan de voorstelling net als de kinderen. 

 
Een bezoek aan een erfgoedinstelling 
x Zorg dat je op tijd bent: wees 5 minuten voor aanvang van de rondleiding aanwezig, en 

geen half uur waardoor kinderen veel te lang moeten wachten; 
x Als de aanbieder geen contact met de school opneemt, neem dan zelf van te voren contact 

op met de aanbieder om de tijden en afspraken te controleren; 
x De bezoeken zijn geschikt voor groepen tot maximaal 25 leerlingen per bezoek. Dit 

vanwege de beschikbare ruimte bij de erfgoedinstellingen, maar ook vanwege veiligheid;  
x Vervoer naar en van een externe locatie wordt door de school zelf geregeld en bekostigd. 

 
Het bewaken van de orde 
De leerkracht/begeleider is verantwoordelijk voor het bewaken van de orde tijdens de 
voorstelling/ activiteit. De leerkracht dient bij de activiteit te blijven en, zover dat mogelijk is, deel 
te nemen. 



Aanbod onderbouw  (gesubsidieerd)
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Dansproject ‘Zandstampers’ 
Fit & Fun 
 
Waar: Speellokaal of gymzaal 
Wanneer:  Dinsdag en of donderdag in de maanden november, januari, 

februari en maart. 
Hoe lang: Twee dansworkshops van 45 minuten, de laatste les wordt 

afgesloten met een voorstelling voor ouders 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
   
Sluit aan bij de leerdoelen, schoolvakken en/of thema’s 

Ritmegevoel ontwikkelen, leren bewegen op muziek, expressie en zich zelf 
presenteren. Wereldoriëntatie, indianen.  
 

Lesmateriaal 
Lesbrief wordt van tevoren digitaal opgestuurd. 
 
Kijk ook op:  

www.fitenfun.info 
 
Over het project 

Zandstampers is een dansworkshop waarbij de kinderen leren hun ritmegevoel 
te ontwikkelen doordat ze verschillende soorten muziek horen. Ze leren de 
diverse danslagen te ontdekken, bewegingen na te doen, zelf bewegingen te 
bedenken, zichzelf te presenteren, plezier te hebben aan het bewegen/dansen. 
En alles rondom het thema Indianen.  
Ze leren te dansen als een Zandstamper, Buffelzoeker, Luistervink of 
Totemjoekel. Rondom het kampvuur dansen ze de regendans. 
 
In overleg met Toos wordt een tijdstip voor de uitvoering gekozen. In principe is 
dit op de dag van de tweede les aan het eind van de schooldag. 
Toos begeleid de uitvoering. Voor de uitvoering neemt Toos als nodig kleding 
en schmink mee die de school kan lenen. 
 
Het doel van het project is plezier hebben 
met elkaar en in het dansen op muziek. 
De nadruk ligt niet op de voorstelling voor 
de ouders/verzorgers.  

. 

D
ans 

Groep 1 & 2 

Motto van Toos Benneker 
van Fit & Fun is: 
Middels dans en vrolijkheid 
kinderen sterker maken  
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Dansproject ‘Spiegelen’ 
Fit & Fun 
 
Waar: Speellokaal of gymzaal 
Wanneer:  Dinsdag en of donderdag in de maanden november, januari, 

februari en maart. 
Hoe lang: Twee dansworkshops van 45 minuten, de laatste les wordt 

afgesloten met een voorstelling voor ouders 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
   
Sluit aan bij de leerdoelen, schoolvakken en/of thema’s 

Ritmegevoel ontwikkelen, leren bewegen op muziek, expressie en zich zelf 
presenteren. Ze leren om hun fantasie om te zetten in beweging en dans. 
 

Lesmateriaal 
Lesbrief wordt van tevoren digitaal opgestuurd. 
 
Kijk ook op:  

www.fitenfun.info 
 
Over het project 

Kinderen leren muziekritmes om te zetten in dans waarbij ze hun hele lichaam 
gebruiken en waarbij ze elkaar spiegelen. Kinderen herkennen lichaamstaal en 
emoties en spiegelen elkaar bij het gebruik van lichaamstaal en  emoties 
tijdens de dans. 
Ze leren goed te kijken naar anderen. Ze leren bewegingen na te doen maar 
ook zelf bewegingen te bedenken. Er wordt gedanst op verschillende soorten 
muziek. 
 
In overleg met Toos wordt een tijdstip voor de uitvoering gekozen. In principe is 
dit op de dag van de tweede les aan het eind van de schooldag. 
Toos begeleid de uitvoering. Voor de uitvoering neemt Toos als nodig kleding 
en schmink mee die de school kan lenen. 
 
Het doel van het project is plezier hebben 
met elkaar en in het dansen op muziek. 
De nadruk ligt niet op de voorstelling voor 
de ouders/verzorgers.  

. 

D
ans 

Motto van Toos Benneker 
van Fit & Fun is: 
Middels dans en vrolijkheid 
kinderen sterker maken  

Groep 3 & 4 
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Wandelen in je eigen tekening 
De Toonwerkplaats 
 
Waar: In de klas en extra ruimte voor greenscreen opstelling (+/- 5x6 m) 
Wanneer:  Gehele schooljaar 
Hoe lang: 60 minuten   
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 35 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Toneelspelen, expressie, fantasie, beeldend, film, multi-media 
 

Lesmateriaal 
Digitale lesbrief downloaden van: http://www.detoonwerkplaats.nl/lesbrief-
wandelen-in-je-eigen-tekening/  

 
Filmpje: https://vimeo.com/156705676 

 
Over de workshop 

Met behulp van de Tele-Tekening-Machine van de Toonwerkplaats komen 
leerlingen virtueel terecht in hun eigen tekening! 
 
De kinderen maken een tekening, daarna worden ze voor een “greenscreen” 
gefilmd terwijl ze spelen dat ze in hun tekening zijn. Deze twee beelden worden 
gecombineerd zodat het net lijkt alsof de kinderen door hun eigen tekening 
wandelen, rennen, zwemmen, zweven. 
 
Als je eenmaal gezien hebt wat de mogelijkheden zijn, dan slaat je fantasie op 
hol! En dat is nou net de bedoeling! 
 
Het resultaat is een compilatie van alle filmpjes die de kinderen hebben 
opgenomen. Deze wordt achteraf toegestuurd. 

 

Dram
a / 

m
ultim

edia 

Groep 3 & 4  
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Muziek en Bewegen – diverse thema’s  
Nelleke Roozenbeek 
 
Waar: Speellokaal of gymzaal 
Wanneer:  Gehele schooljaar, zie bij de beschrijvingen  
Hoe lang: 50 minuten 
Maximaal aantal leerlingen: 20 (in overleg) 
Benodigdheden: Geluidsinstallatie 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, instrumenten, zingen, bewegen, luisteren 
 

Over de workshop 
Afhankelijk van de periode dat Nelleke in de klas komt, heeft de les een thema. 
Hieronder de mogelijkheden: 
 
Sinterklaasperiode 2017: 
Muziekgeraas rond Sinterklaas is een interactieve workshop vol ritme, 
beweging en muziek rond het thema Sinterklaas. Er wordt gebruik gemaakt van 
diverse instrumentjes. 
 
Januari en februari 2018: 
Ssst! De tijger slaapt. Een muzikale workshop vol interactie over het 
prentenboek van het jaar 2018 van Britta Teckentrup (staat centraal tijdens de 
Nationale Voorleesdagen). 
 
Gehele schooljaar: 
Muziek in Twenterand is een interactieve workshop waarin de kinderen 
spelenderwijs kennismaken met diverse instrumenten, zoals blokfluit, gitaar, 
dwarsfluit en viool. Het is een workshop waarin luisteren, meespelen en 
bewegen volop aan bod komen.  
 
Gehele schooljaar: 
In de maneschijn is een interactieve muzikale workshop n.a.v. het bekende 
gelijknamige lied. Bij elke zin van dit lied wordt een werkvorm aangeboden. 
Hierbij worden diverse instrumenten gebruikt.  

 
 

M
uziek 

Groep 1 & 2 
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Muziek en Bewegen  
Muziekschool Pianoforte 
 
Waar: Speellokaal  
Wanneer:  september t/m november 2017  
Hoe lang: 2 x 50 minuten 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, zingen, gymnastiek, samenwerken, luisteren, creativiteit 
 

Kijk ook op:  
www.muziekschoolpianoforte.nl 
 

Over de workshops 
We gaan lekker zingen, spelen en bewegen. Soms bewegen we zoals we zelf 
willen, vrij op de muziek. Een andere keer doen we een dans met elkaar, 
bijvoorbeeld in een kring. 
Ook proberen we  kleine instrumenten uit en onderzoeken we ritme en maat. 
Natuurlijk komen alle muzikale tegenstellingen voorbij, denk aan hard en zacht, 
snel en langzaam, kort en lang. En we leren een schat aan nieuwe liedjes. Dit 
alles spelenderwijs, in het gezelligste uurtje van de week! 

 

 
 

M
uziek 

Groep 1 t/m 4 
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Het Boomwackers Concert 
Muziekschool Otten 
 
Waar: Ruim klaslokaal of speellokaal  
Wanneer:  Gehele jaar 
Hoe lang: 1 uur 
Maximaal aantal leerlingen: 28 (let op: als meer leerlingen in de groep dan 

graag doorgeven i.v.m. meenemen voldoende 
boomwhackers!) 

 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, rekenen/wiskunde, bewegingsonderwijs 
 
Lesmateriaal 

Wordt door ons meegenomen 
 
Kijk ook op:  

www.muziekschoolotten.nl 
 

Over de workshop 
Tijdens deze workshop leert de klas muziek maken met de Boomwhackers.  
Van bekende deuntjes tot complete liedjes. Een lekker actieve workshop die 
kinderen zich nog lang zullen heugen. De Boomwhackers zijn ontzettend gave 
instrumenten waarmee iedereen muziek kan maken, ongeacht je muzikale 
kennis!  
 
Deze workshop kan zowel in de klas als voor leerkrachten gebruikt worden. We 
leren docenten graag hoe ze met deze schitterende instrumenten les kunnen 
geven.  
 
Het Boomwhacker Concert laat je ontdekken dat iedereen muziek kan maken. 

M
uziek 

Groep 1 t/m 4 
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M
uziek 

Groep  1 t/m 4 

Muzikant in de klas 
De Vriezenveense Harmonie 
 
Voor de scholen in: Vriezenveen 
Waar: In de klas 
Wanneer:  1e keer in het najaar/winter; 2e keer in juni 
Hoe lang:  Groepen 1 en 2: 2 x 30 minuten 
  Groepen 3 en 4: 2 x 45 minuten 
Voorwaarde:  Minimale afname door 2 groepen per school 

noodzakelijk 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muziekinstrumenten.  
Zou aan kunnen sluiten bij Sinterklaas of Kerst indien de school dat wenst. 
 

Lesmateriaal 
Levert de Vriezenveense Harmonie tijdig aan de docenten via email 

 
Over het project 

Wel eens een dwarsfluit of trompet van dichtbij gezien of gehoord? Of in je 
eigen klas op bezoek gehad? De muzikanten van de Vriezenveense 
Harmonie komen heel graag 2x per jaar bij jou in de klas om met live muziek 
je muziekles nog echter te maken. 
 
Het project bestaat uit 2 lessen per groep.  
In de eerste les geeft de leerkracht een vooraf aangeleverde muziek (thema 
in overleg) en worden de muziekvoorbeelden live uitgevoerd door een 
vrijwilliger van de vereniging. 
De tweede keer komt er een docent van de Vriezenveense Harmonie die 
(met instrument!) jouw hele muziekles overneemt! 
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Kuuk’n concert 
De Vriezenveense Harmonie 
 
Voor de scholen in: Vriezenveen 
Waar: Voorbereiding: op school door eigen leerkracht   
 Concert: Ontmoetingskerk Vriezenveen 
Wanneer:  Voorbereidingsles voor leerkrachten: begin januari 2018 
 Voorbereiden in de klas door leerkracht: januari 2018 
 Concert: 16 februari 2018 
Hoe lang: voorbereiden in de klas door eigen leerkracht + 50 

minuten concert 
Maximaal aantal leerlingen per groep: 30 
Maximaal aantal groepen 2 die mee kunnen doen: 4 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muziekinstrumenten maken en spelen, samen muziek maken  
 

Lesmateriaal 
Wordt begin januari 2018 door de Vriezenveense Harmonie geleverd  

 
Voorbereidingsles voor leerkrachten 

Er is eenmaal een bijeenkomst begin januari 2018 met de leerkrachtenen om 
het concert voor te bereiden   

 
Over het project 

Optreden met een echt orkest? Dat kan in het Kuuk’nconcert, een doe-
meeconcert voor leerlingen van groep 2.  
 
De leerlingen oefenen met de eigen leerkracht 2 liedjes en maken een eigen 
muziekinstrument. Samen met een orkest van de Vriezenveense Harmonie 
wordt alles in een echt concert uitgevoerd voor publiek. 
 
Voorafgaand aan het concert is er een instructiemoment met alle betrokken 
leerkrachten van de betrokken scholen.  
 
Het Kuuk’nconcert is voor meerdere groepen 2 van verschillende scholen op 
hetzelfde moment. Er is echter beperkt plaats, dus vol=vol. 

M
uziek 

Groep 2 
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Het Levende Drumstel 
Muziekschool Otten 
 
Waar: Ruim klaslokaal of speellokaal  
Wanneer:  Gehele jaar 
Hoe lang: 1 uur 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, rekenen/wiskunde, bewegingsonderwijs 
 
Lesmateriaal 

Wordt door ons meegenomen 
 
Kijk ook op:  

www.muziekschoolotten.nl 
 

Over de workshop 
Weet je dat je altijd een drumstel bij je hebt? Weet je dat je altijd muziek kunt 
maken? Dat drumstel, dat ben jij! Je kunt jouw lichaam gebruiken als 
instrument, ontzettend veel geluiden kun je daarmee maken. Gaat jouw klas 
ontdekken wat je er allemaal mee kunt? In 1 uur tijd gaan we de verschillende 
geluiden ontdekken, leren we allerlei ritmes en combineren we dit allemaal tot 
een heel gaaf muziekstuk.  
 
Het levende drumstel is een hele actieve workshop waarbij muziek en 
uitgebreide beweging gecombineerd worden. Voor de verschillende leerjaren 
worden aangepaste workshops gebruikt waarbij aangesloten wordt op het 
niveau en de ontwikkeling van de kinderen.   
 

M
uziek 

Groep 3 & 4 
 

Als leerkrachten ontdekken op 
welke wijze je bodypercussie 
kunt inzetten? Plan dan een 
workshop voor leerkrachten in. 
 

http://www.muziekschoolotten.nl/
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M
uziek / 
taal 

Groep  3 & 4 

Vertelstenen zijn stenen 
met een plaatje erop, 
waarmee je makkelijk 
zelf verhalen maakt. 

Hoorspel 
De Toonwerkplaats 
 
Waar:  In de klas, in de kring 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: 50 minuten  
Maximaal aantal leerlingen: 35 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, literatuur, verhalen schrijven en vertellen 
 

Over de activiteit 
Een workshop waar muziek en verhaal elkaar treffen!  
De leerlingen krijgen les over hoorspelen en maken vervolgens met behulp van 
een vertelsteen zelf een verhaal. Met verschillende muziekinstrumenten nemen 
ze de geluiden bij dat verhaal op. 
 
Het resultaat wordt opgenomen en als Mp3 naar jullie toegestuurd! 
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Muziekcarrousel 
De Harmonie Vroomshoop 
 
Voor de scholen in: Vroomshoop 
Waar: In Activiteitencentrum Het Punt 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang:  1 uur 
Voorwaarde :  Een carrousel kan plaatsvinden bij een minimale opgave door   

3 groepen (mag ook van verschillende scholen)  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muzikaliteit, muziekinstrumenten 
 

Over de activiteit 
Tijdens de muziekcarrousel zullen er maar liefst 4 docenten van 
muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop aanwezig zijn. Zij zullen de 
leerlingen meenemen in de wereld van het muziek maken.  
In een carrousel vorm (iedere 15 min. zal er worden gewisseld) krijgen de 
leerlingen diverse instrumenten te zien en mogen zij deze ook zelf proberen. 
Aan het eind van de muziekcarrousel heeft de leerling meer kennis van de 
diverse muziekinstrumenten binnen De Harmonie Vroomshoop en is op die 
manier zijn/ haar muzikale kennis weer een stukje uitgebreid. 
 
Door de interactieve manier zullen de leerlingen meer interesse krijgen voor de 
instrumenten en het muziek maken.  
Uit ervaring weten we dat het uur voorbij vliegt! 

M
uziek  

Groep  3 & 4 
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Leer je klas in één les beter zingen! 
Irma Hemmer 
 
Waar: Speellokaal of gymlokaal 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: 1 uur 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, zang en naar elkaar luisteren. 
 

Lesmateriaal 
Wordt voor gezorgd. 

 
Benodigdheden 

Goed klinkend digibord of audio-speler.  
 
Kijk ook op:  

www.irmahemmer.nl   
 

Over de workshop 
“Zingen doe je met je Oren!”  want je oren ‘sturen’ je stem… 
Goed leren zingen begint in de onderbouw. 
 
Tijdens de workshop wordt spelenderwijs aandacht besteed aan zangtechniek, 
zuiverheid, voordracht en articulatie. 

 

 

 

M
uziek  

Groep 3 & 4 
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Feel The Music! 
Irma Hemmer 
 
Waar: Speellokaal of gymlokaal 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: 1 uur 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muzikaliteit, bewegen op muziek, muziek luisteren en voelen. 
 

Lesmateriaal 
Wordt voor gezorgd. 

 
Benodigdheden 

Goed klinkend digibord of audio-speler.  
 
Kijk ook op:  

www.irmahemmer.nl  
 

Over de workshop 
Muziek moet je voelen. Van je kruin tot in je tenen.  
Hoe doe je dat? Door Leren & Lachen: samen zingen, dansen en spelen. 
 
Dat Irma Hemmer zowel Popmuziek als Klassieke muziek tot ‘leven’ brengt, 
blijkt uit de vraag van veel leerlingen: “Juffrouw, gaan we Mozart weer 
doen?!”…. Zelfs klassieke muziek is cool als je het in een hip jasje steekt. 
 
Door middel van beweging leren de leerlingen muziek te verbeelden met hun 
lichaam:…wat-je-hoort-is-wat-je-ziet-is-wat-je-hoort-is-wat-je-ziet-is-wat….   
Deze Klank-Beeld koppeling werkt bijzonder effectief!  
Door deze concretisering wordt muziek plotseling  voelbaar begrijpelijk; de 
bakermat voor muzikaliteit.  
 
Zoals Irma dat zelf zo mooi zegt:  
“Muziek gaat over gevoel.  En wat ik mijn leerlingen leer, is dat gevoel te 
voelen…” 
 

M
uziek  

Groep 3 & 4 
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Muziek op school  
De Harmonie Vroomshoop 
 
Voor de scholen in: Vroomshoop 
Waar: In de klas 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang:  45 minuten 
Maximaal aantal leerlingen: 30 voor de klas in de les 
Maximaal aantal leerlingen voor de 6 vervolglessen: 10 per groep 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muzikaliteit, creativiteit, concentratie 
 

Lesmateriaal 
Wordt voor gezorgd 

 
Over het project 

Muziek heeft een positieve invloed op het concentratievermogen en het creatief 
vermogen van kinderen. Daarom is het van belang dat kinderen op jonge 
leeftijd te maken krijgen met muziek en het maken daarvan. Muziekvereniging 
De Harmonie Vroomshoop wil graag een steentje bijdragen aan dit 
maatschappelijk belang. Daarom zal de vereniging graag willen doorgaan met 
het project ‘Muziek op school’. Het project bestaat uit 2 onderdelen. 
 
Beschrijving project: 
1. één introductieles muziek voor de hele klas over blaasinstrumenten door 

de dirigent en een muzikant van vereniging. 
2. 6 muzieklessen op bugel (blaasinstrument waarop makkelijk de 

basisbeginselen van het muziek maken kunnen worden aangeleerd). 6 
keer ca. 45 minuten op donderdagmiddag direct na schooltijd. Afsluitend 
vindt een concertje (in Het Punt) plaats van circa 30 minuten. 
Voor de vervolglessen is een minimale opgave van 4 leerlingen 
noodzakelijk, dit mag gecombineerd zijn uit de verschillende groepen. 
De lessen bestaan uit maximaal 10 leerlingen per groep. 
In overleg met de school wordt een lokaal afgesproken waarin de 
muzieklessen kunnen plaatsvinden. Ook wordt de school gevraagd voor 
een tijdelijke opslag voor de instrumenten (max. 10 bugels) te zorgen. 

M
uziek  

Groep  4 
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Voorstelling 

Groep 1 & 2 

Olleke Bolleke 
Een wereld vol kleur 
Valentijn Productiehuis 
 
Waar: Theaterzaal of speellokaal (afhankelijk van aantal aanmeldingen)  
Wanneer:  datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt 
Hoe lang: 45 minuten 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kleuren, herhaling, emoties, oriëntatie op jezelf en de wereld 
 
Lesmateriaal: 

Kijk op:  http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/166/olleke-
bolleke/schoolvoorstelling/files/lesbrief   

 
Over de voorstelling 

Olleke Bolleke remi solleke…  
Olleke Bolleke KNOL!!! 
 
Au…Hee, kleine witte kubus, wie ben jij?? Olleke! Kom, ik zal je alle kleuren 
laten zien. Wil je weten hoe het is om geel te zijn, lekker vrolijk en vlug?! Weet 
je wel dat rood heel stoer en sterk is? Wat vind je van blauw? Mooie kleur 
hè?… Die kan heel streng zijn! Paars dan?… Dat is pas bijzonder… Maar er 
is nog veel meer. Ik zal een wereld vol kleur voor je maken. 
 
Olleke Bolleke gaat over jezelf mogen zijn. Het is een beeldende 
objectenvoorstelling die ondersteund wordt door sfeervolle pianomuziek. De 
voorstelling bestaat uit associatieve verhaaltjes die aansluiten bij de wereld 
van peuters en kleuters. De vormgeving is eenvoudig en bestaat uit 
schuimrubber kubussen. Met fantasie kun je hiermee alles maken wat je wilt. 
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Kikker is bedroefd (naar het boek van Max Velthuis) 
Juffrouw Zingeling 
 
Waar: Speellokaal  
Wanneer:  Januari, maart, april, mei, juni en juli 2018 
Hoe lang: 45 – 50 minuten 
Maximaal aantal leerlingen per voorstelling: 28-30; bij meer graag even overleg 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Emoties, voorlezen, taal en muziek   
 
Over de interactieve voorstelling 

Die arme Kikker!  Hij voelt zich zo bedroefd en treurig. Kunnen wij hem 
opvrolijken? Kunnen wij net als Rat kunsten laten zien? Of een prachtig 
muziekstuk laten horen? Gaande weg ontvouwd het verhaal zich steeds verder 
voor onze ogen.   
 
In het speellokaal lees ik het verhaal voor. Onderwijl gaan we zelf met het 
verhaal aan de slag. We zingen het speciale Kikkerlied, passend bij het boek. 
We gaan bewegen, proberen te balanceren en misschien kunnen de kinderen 
nog wel meer prachtige kunsten vertonen.    
 
We beleven het boek. Kortom een voorstelling met verschillende (muzikale) 
domeinen waarbij de kinderen actief worden meegenomen in het verhaal van 
Max Velthuis. 
 

Voorstelling 

Groep 1 t/m 3 

Wil je voorafgaand aan de voorstelling 
boeken van Max Velthuis in de klas? 
Geef dat aan, dan zorgen wij voor een 
afspraak met de bibliotheek. 
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Dobbe en de Draak  
Een prentenboek komt tot leven! 
Lennart Roos en de Drakenband 
 
Waar: Theaterzaal van Activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop 
Wanneer:  datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt 
Hoe lang: 50 minuten 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Taal, muziek, lezen, oriëntatie op jezelf en de wereld   
 
Lesmateriaal: 

Kijk op: http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/155/dobbe-en-de-
draak/schoolvoorstelling/files/lesbrief  

 
Over de voorstelling 

Platland wordt al jarenlang geplaagd door een draak die ‘s avonds huizen 
plundert. Vooral boeken verdwijnen tijdens die rooftochten, waarmee ook het 
lezen is verleerd of vergeten. Als tenslotte de Koninklijke Bibliotheek in het 
kasteel het ook moet ontgelden, komt koning Willem eindelijk in actie. Hij doet 
een oproep aan het volk om de draak te verslaan en belooft zijn dochter Jade 
als bruid. Met dat vooruitzicht gaat ridder Koenraad op weg. Hij heeft alleen 
geen idee waar die draak zich schuilhoudt. Gelukkig komt hij Dobbe tegen die 
de sleutel heeft tot de oplossing. 
 
Op zijn authentieke onnavolgbare manier vertelt, zingt en kleurt Lennaert Roos 
de personages in waarbij hij muzikaal wordt begeleid door zijn Drakenband. 
De prachtige illustraties als projectie en de liedjes die je meevoeren van 
Platland tot Verweggistan en terug maken deze productie tot een lust voor oren 
en ogen. 
 

Voorstelling  

Groep 3 & 4 
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 De Molenmuis 
Vrijwillige molenaars Leemansmolen 
 
Waar: In de klas (door de leerkracht) en op de Leemansmolen. 
Wanneer:  Vrijdagochtenden in september, oktober 2017, april, mei, juni 2018 
Hoe lang: Molenbezoek: 1 tot 1,5 uur + in de klas: voorlezen prentenboek en 

behandelen lesmateriaal.  
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 25 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis van de eigen leefomgeving, lezen en taal, wonen en werken. 
 
Lesmateriaal 

Leskist en lesmap worden maximaal 2 (school)weken voorafgaand aan het 
molenbezoek beschikbaar gesteld. Het lesmateriaal is tevens beschikbaar voor 
het digitale schoolbord. 

 
Kijk ook op:  

www.leemansmolen.nl/leuk-en-leerzaam 
 
Over het project 

De Molenmuis is een mooie combinatie tussen erfgoededucatie en 
taalverwerving. De kleuters krijgen een beeld van hoe het er vroeger aan toe 
ging in een korenmolen en leren spelenderwijs nieuwe woorden en begrippen.  
 
Aan de hand van de leskist en het (digitale) prentenboek De Molenmuis van 
Tjibbe Veldkamp leren de kinderen in de klas de molenmuis kennen en bij een 
rondleiding in de Leemansmolen beleven de leerlingen de avonturen van deze 
ondeugende muis. Kinderen zien hoe een molen werkt en waarvoor de molen 
vroeger werd gebruikt. 
 

De Leemansmolen, de Bibliotheek Twenterand en Kunst & 
Cultuur Overijssel (KCO) hebben in 2013 het project op 
maat gemaakt voor de scholen in Twenterand.  

 

Groep 1 t/m 3  

LET OP: Het project De 
Molenmuis is zo ontwikkeld dat 
scholen dit materiaal in de plaats 
van een bestaande module 
(zoals Piramide) kunnen 
inpassen in hun aanpak.  

   
 

Erfgoed 
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De Leemansmolen 
Vrijwillige molenaars Leemansmolen 
 
Waar: In de klas (door de leerkracht) en op de Leemansmolen 
Wanneer:  Vrijdagochtenden in september, oktober 2017, april, mei, juni 2018  
Hoe lang: Molenbezoek: 1 tot 1,5 uur + in de klas: behandelen lesmateriaal 
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 25  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis, aardrijkskunde, wonen en werken en techniek. Erfgoed 
educatieve projecten zijn zeer geschikt om vakoverstijgend in te zetten.  

 
Lesmateriaal 

Leskist en lesmap worden maximaal 2 (school)weken voorafgaand aan het 
molenbezoek beschikbaar gesteld. Het lesmateriaal is tevens beschikbaar voor 
het digitale schoolbord. 

 
Kijk ook op:  

www.leemansmolen.nl/leuk-en-leerzaam 
 
Over het project 

Erfgoededucatie gaat over sporen uit het verleden die de moeite waard zijn om 
aan volgende generaties door te geven. Dit project gaat over de windmolen als 
-destijds- onmisbaar werktuig in een dorp. Zonder molen geen brood! 
 
De leerlingen leren over het beroep van molenaar vroeger en nu. Ook de 
werking (techniek) van de molen komt aan bod. Ze leren dat (de wieken van) 
molens vroeger een belangrijk communicatiemiddel waren. 
 
Met behulp van de leskist bereiden de leerlingen zich goed voor op de excursie 
aan de molen. De leskist is gevuld met molensteentjes, graansoorten, 
zeilmakersgoed, molenboeken, technisch speelgoed, DVD’s en een lesmap met 
lessuggesties. 
 
Tijdens het molenbezoek vullen de leerlingen een vragenlijst uit de leskist in, 
waarmee later in de klas het molenbezoek kan worden geëvalueerd. 
Op de molen helpen de leerlingen de molenaars bij hun werkzaamheden en bij 
voldoende wind wordt graan gemalen.  

 

Erfgoed 

Groep 4  
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Dialect in de klas  
Historisch Museum Vriezenveen 
 
Waar: In het klaslokaal  
Wanneer:  Februari en maart 2018 
Hoe lang: 1 uur  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis, Vriezenveense taal, vroeger en nu, lokaal cultureel erfgoed, 
dialecten 

 
Lesmateriaal 

Wordt meegenomen voor tijdens de les 
 

Kijk ook op:  
www.museumvriezenveen.nl 

 
Over het project 

Het Vriezenveense dialect is een taal op zich. Het is leuk en leerzaam om 
kinderen kennis te laten maken met de taal van de omgeving waarin ze 
opgroeien. Wat is het verschil tussen een kopje, een köpke of een köppie?  
 
Een educatiemedewerker van het museum komt bij u in de klas en laat 
leerlingen op een leuke manier in aanraking komen met het dialect.  
 
Maart is de dialectmaand maar dit programma is ook in februari te volgen.   
 

Erfgoed 

Groep 4  



Aanbod bovenbouw (gesubsidieerd)

C u l t u u r  i n  T w e n t e r a n d
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In iedereen schuilt een dichter 
Bibliotheek Twenterand & 

Alied van de Meer en Heleen Bosma van Aha!  
 
Waar: In de klas en op nader af te stemmen locatie  
Wanneer:  Oktober en november 2017 
Hoe lang: Deskundigheidsbevordering = 2 uur, workshop in de klas = 1½  uur 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of 
thema’s 

Taal, poëzie, gedichtenwedstrijd, 
kunstzinnige oriëntatie, creatief 
schrijven, fantasie 

 
Over het project 

Dit is een totaal project, en bestaat uit 
vier onderdelen: 
x De voorstelling “Dichten is NIET eng” door Anja & Tanja (zie blz 52) 

 
x Deskundigheidsbevorderingsworkshop gedichten schrijven voor leerkrachten 

Wat maakt een gedicht eigenlijk tot een gedicht? En is het ingewikkeld om 
een gedicht te maken? (Nee, helemaal niet). In de workshop krijg je tips over 
gedichten maken in de klas en we gaan zelf aan de slag. Een heerlijk vrije 
aanvulling op je taalonderwijs. Vind jij jezelf niet creatief met taal? Dan 
ontdek je dat je misschien wel veel creatiever bent dan je dacht.  
Na afloop van deze workshop: 
- Heb jij voortaan handvatten voor het maken van gedichten met kinderen 
- Heb je zelf ervaren hoe leuk schrijven kan zijn! 
 

x Creatief gedichten schrijven in de klas voor de kinderen  
In de periode na deze docententraining komen Alied van de Meer of Heleen 
Bosma van Aha! bij je in de klas om een echte dichtles te geven. Als docent 
kun je zo heerlijk de kunst afkijken en zie je tot welke prachtige teksten de 
kinderen in staat zijn. 
 

x Meedoen aan de gedichtendagwedstrijd 25 januari 2018 van bibliotheek 
Twenterand 
 

 
  
 
 

Poëzie 

Groep 5 & 6  
 

Doe jij met jouw groep 5 of 6 op  
25 januari 2018 weer mee aan de 
gedichtendag? Dan is dit jouw kans 
om in oktober en november van 2017 
poëzie een mooie plek te geven in 
jouw lesprogramma in voorbereiding 
op het schrijven van de gedichten en 
het insturen rond 10 december 2017. 
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Dans  

Streetdance 
Joshua Rada van Kaliber Kunstenschool 
 
Waar: Speellokaal of gymzaal 
Wanneer:  Gehele schooljaar  
Hoe lang: 1 uur 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
   
Sluit aan bij de leerdoelen, schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, bewegingsonderwijs, talentontwikkeling, oriëntatie op 
jezelf en de wereld 
  

Over de workshop  
Hip en stoer kunnen dansen zoals in clips of So You Think You Can Dance. 
Wie wil dat niet? Tijdens deze lessen worden enkele fijne kneepjes van deze 
dansstijl behandeld. 
 
Deze workshop is ook heel geschikt als voorbereiding op bijvoorbeeld een 
maandsluiting, schoolfeest, playbackshow of talentenjacht. 
 

Dansen = daar waar cultuuronderwijs 
bewegingsonderwijs ontmoet! 

 
Leerlingen dansen in makkelijk zittende 
kleding en op sportschoenen 

Groep 5 t/m 8 

Dans  
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Dansworkshop ‘Barricades’ 
Kaliber Kunstenschool 

 
Waar: Speellokaal of gymzaal 
Wanneer:  April of mei 2018  
Hoe lang: 1 uur 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
Benodigdheden: Gettoblaster 
   
Sluit aan bij de leerdoelen, schoolvakken en/of thema’s 

Waarden en normen, geschiedenis: Tweede Wereldoorlog, jezelf presenteren, 
dans, bewegen op muziek, reflecteren. 
  

Lesmateriaal 
Lesbrief wordt van tevoren digitaal opgestuurd. 

 
Over de workshop  

Leerlingen gaan de barricades op met een krachtige stakingsdans op muziek 
uit de musical. In een stoere en expressieve dans trekken zij ten strijde tegen 
onrecht en kwaad. De nadruk binnen de choreografie ligt op saamhorigheid en 
synchrone, repeterende bewegingen.  
De rode draad in deze dansworkshop is de fysieke uiting van protest en verzet. 
 
Voor slechts € 50,- kan er van de  
mogelijkheid gebruik gemaakt  
worden om aansluitend aan de  
les een presentatie, onder  
leiding van de workshopleider,  
te geven aan de ouders/verzorgers. 

Dans / 
erfgoed 

Workshop behorend bij theaterspektakel 
Het Verzet Kraakt 

In september 2017 wordt het 
theaterspektakel Het Verzet Kraakt 
gespeeld in Almelo. Het verhaal over de 
grootste bankroof allertijden. Voorafgaand 
vinden in de 6 gemeenten, waar een deel 
van de geschiedenis plaats vond, 
exposities plaats in de musea. Ook in 
Twenterand speelt een deel van het 
verhaal zich af. Kaliber Kunstenschool is 
educatief partner in het project en 
ontwikkelde onder meer deze workshop.   

Groep 6 t/m 8 
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Wandelen in je eigen tekening 
De Toonwerkplaats 
 
Waar: In de klas en extra ruimte voor greenscreen opstelling (+/- 5x6 m) 
Wanneer:  Gehele schooljaar 
Hoe lang: 60 minuten   
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 35 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Toneelspelen, expressie, fantasie, beeldend, film, multi-media 
 

Lesmateriaal 
Digitale lesbrief downloaden van: http://www.detoonwerkplaats.nl/lesbrief-
wandelen-in-je-eigen-tekening/  

 
Filmpje: https://vimeo.com/156705676 

 
Over de workshop 

Met behulp van de Tele-Tekening-Machine van de Toonwerkplaats komen 
leerlingen virtueel terecht in hun eigen tekening! 
 
De kinderen maken een tekening, daarna worden ze voor een “greenscreen” 
gefilmd terwijl ze spelen dat ze in hun tekening zijn. Deze twee beelden worden 
gecombineerd zodat het net lijkt alsof de kinderen door hun eigen tekening 
wandelen, rennen, zwemmen, zweven. 
 
Als je eenmaal gezien hebt wat de mogelijkheden zijn, dan slaat je fantasie op 
hol! En dat is nou net de bedoeling! 
 
Het resultaat is een compilatie van alle filmpjes die de kinderen hebben 
opgenomen. Deze wordt achteraf toegestuurd. 

 

Dram
a / 

m
ultim

edia 

Groep 5 t/m 8  
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Hoor jij dat ook? 
Theatergroep Lukraak 
 
Waar: In de klas 
Wanneer:  Vanaf half oktober 2017, in overleg 
Hoe lang: één handvaardigheid les door de leerkracht zelf voorafgaand aan 

de opnamedag. Opnamedag duurt 60 tot 90 minuten   
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Drama, expressie, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, handvaardigheid 
 

Lesmateriaal 
School ontvangt vooraf een lesbrief met uitleg en voorbeelden 

 
Over het project 

Een hoorspel is een vorm van drama, waarbij uitsluitend gebruik wordt 
gemaakt van geluid. De meeste hoorspelen worden dan ook voor het 
medium radio gemaakt. Vandaar dat het hoorspel ook wel radiodrama of  
radiotoneel genoemd wordt. 
  
Voor toneel spelen heb je een verhaal nodig een zogenaamd script. Maar 
omdat je bij een hoorspel de acteurs niet kan zien, zijn de geluiden naast de 
gesprekken van de acteurs heel erg belangrijk in het script.  
  
Deze bijzondere dramales door theatergroep Lukraak begint met een 
handvaardigheidsles in de klas door de leerkracht zelf. De leerlingen maken de 
instrumenten/objecten waarmee de geluiden in het hoorspel gemaakt kunnen 
worden. 
In de lesbrief wordt verteld welke geluiden voorkomen in het script van het 
hoorspel, maar zonder dat al het verhaal verklapt wordt. 
In de lesbrief staan voorbeelden hoe de kinderen geluiden zouden kunnen 
maken, maar eigen ideeën van de leerkracht en kinderen zijn altijd welkom. 
 
Daarna komen de dramadocenten van Lukraak in de klas en oefenen het script 
met de kinderen, samen met de geluiden die de kinderen hebben voorbereid. 
 
Uiteindelijk wordt het hele hoorspel opgevoerd en opgenomen. 

 

D
ram

a 

Groep 6 t/m 8  
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Dramaworkshop ‘Het Verzet Kraakt’ 
Kaliber Kunstenschool 
 
Waar: In de klas 
Wanneer:  April of mei 2018 
Hoe lang: 5 kwartier   
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 30 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, waarden en normen, 
geschiedenis: Tweede Wereldoorlog, presenteren en reflecteren 
 

Lesmateriaal 
School ontvangt vooraf een digitale lesbrief 

 
Over de workshop 

Een kleinkind van één van de overvallers komt in de klas en vertelt vanuit het 
perspectief van de grootvader het spannende, waargebeurde oorlogsverhaal 
van de grote bankroof. Vervolgens kruipen de leerlingen samen met de 
verteller, tevens dramadocent, zelf in de rol van de diverse personages die 
voorkomen in het verhaal. 
Thema’s als de keuze tussen goed 
& kwaad, moed & angst komen in 
spelopdrachten aan bod. Tot slot  
wordt er tijd genomen voor reflectie. 
 
Voor slechts € 50,- kan er van de  
mogelijkheid gebruik gemaakt  
worden om aansluitend aan de  
les een presentatie, onder  
leiding van de workshopleider,  
te geven aan de ouders/verzorgers. 

 

Dram
a / 

erfgoed 

Groep 6 t/m 8  

Workshop behorend bij theaterspektakel 
Het Verzet Kraakt 

In september 2017 wordt het 
theaterspektakel Het Verzet Kraakt 
gespeeld in Almelo. Het verhaal over de 
grootste bankroof allertijden. Voorafgaand 
vinden in de 6 gemeenten, waar een deel 
van de geschiedenis plaats vond, 
exposities plaats in de musea. Ook in 
Twenterand speelt een deel van het 
verhaal zich af. Kaliber Kunstenschool is 
educatief partner in het project en 
ontwikkelde onder meer deze workshop.   



Cultuurklapper Twenterand 2017-2018  39 
 

 

 

 

  
Hoe overleef ik … de musical? 
Kaliber Kunstenschool 
 
Waar: In de klas, op een podium of in het speellokaal 
Wanneer:  April, mei, juni, juli 2018 
Hoe lang: 2 uur 
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 30 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, dans en drama en muziek, presenteren en 
reflecteren 
 

Kijk ook op:  
www.kaliberkunstenschool.nl 
 

Over de workshop 
‘Help, ik moet toneelspelen in de musical van groep 8, hoe doe ik dat?’ 
 
Wij bieden de helpende hand. Samen met de kinderen gaat onze 
dramadocent aan de slag met spelzaken als: hoe speel je een personage 
nog overtuigender? Of hoe kun je naast mooi te zingen ook nog emotie 
leggen in een lied. En wat dacht je van verstaanbaarheid en articulatie. Ook 
hier weten we wel raad mee.  
 
De workshop zoals hier beschreven, richt zich op het theateraspect van de 
musical. Het is ook mogelijk een vergelijkbare workshop voor coaching op 
het gebied van zang en/of dans af te nemen. 

 
 

Dram
a / 

m
usical 

Groep 8  
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Muziekcarrousel 
De Harmonie Vroomshoop 
 
Voor de scholen in: Vroomshoop 
Waar: In Activiteitencentrum Het Punt 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang:  1 uur 
Voorwaarde :  Een carrousel kan plaatsvinden bij een minimale opgave door   

 3 groepen (mag ook van verschillende scholen)  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muzikaliteit, muziekinstrumenten 
 

Over de activiteit 
Tijdens de muziekcarrousel zullen er maar liefst 4 docenten van 
muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop aanwezig zijn. Zij zullen de 
leerlingen meenemen in de wereld van het muziek maken.  
In een carrousel vorm (iedere 15 min. zal er worden gewisseld) krijgen de 
leerlingen diverse instrumenten te zien en mogen zij deze ook zelf proberen. 
Aan het eind van de muziekcarrousel heeft de leerling meer kennis van de 
diverse muziekinstrumenten binnen De Harmonie Vroomshoop en is op die 
manier zijn/ haar muzikale kennis weer een stukje uitgebreid. 
 
Door de interactieve manier zullen de leerlingen meer interesse krijgen voor de 
instrumenten en het muziek maken.  
Uit ervaring weten we dat het uur voorbij vliegt! 

M
uziek  

Groep  5 & 6 
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Muziek op school  
De Harmonie Vroomshoop 
 
Voor de scholen in: Vroomshoop 
Waar: In de klas 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang:  45 minuten 
Maximaal aantal leerlingen: 30 voor de klas in de les 
Maximaal aantal leerlingen voor de 6 vervolglessen: 10 per groep 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muzikaliteit, creativiteit, concentratie 
 

Lesmateriaal 
Wordt voor gezorgd 

 
Over het project 

Muziek heeft een positieve invloed op het concentratievermogen en het creatief 
vermogen van kinderen. Daarom is het van belang dat kinderen op jonge 
leeftijd te maken krijgen met muziek en het maken daarvan. Muziekvereniging 
De Harmonie Vroomshoop wil graag een steentje bijdragen aan dit 
maatschappelijk belang. Daarom zal de vereniging graag willen doorgaan met 
het project ‘Muziek op school’. Het project bestaat uit 2 onderdelen. 
 
Beschrijving project: 
1. één introductieles muziek voor de hele klas over blaasinstrumenten door 

de dirigent en een muzikant van vereniging. 
2. 6 muzieklessen op bugel (blaasinstrument waarop makkelijk de 

basisbeginselen van het muziek maken kunnen worden aangeleerd). 6 
keer ca. 45 minuten op donderdagmiddag direct na schooltijd. Afsluitend 
vindt een concertje (in Het Punt) plaats van circa 30 minuten. 
Voor de vervolglessen is een minimale opgave van 4 leerlingen 
noodzakelijk, dit mag gecombineerd zijn uit de verschillende groepen. 
De lessen bestaan uit maximaal 10 leerlingen per groep. 
In overleg met de school wordt een lokaal afgesproken waarin de 
muzieklessen kunnen plaatsvinden. Ook wordt de school gevraagd voor 
een tijdelijke opslag voor de instrumenten (max. 10 bugels) te zorgen. 

M
uziek  

Groep  5 & 6 
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Het Boomwackers Concert 
Muziekschool Otten 
 
Waar: Ruim klaslokaal of speellokaal  
Wanneer:  Gehele jaar 
Hoe lang: 1 uur 
Maximaal aantal leerlingen:  28 (let op: als meer leerlingen in de groep dan 

graag doorgeven i.v.m. meenemen voldoende 
boomwhackers!) 

 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, rekenen/wiskunde, bewegingsonderwijs 
 
Lesmateriaal 

Wordt door ons meegenomen 
 
Kijk ook op:  

www.muziekschoolotten.nl 
 

Over de workshop 
Tijdens deze workshop leert de klas muziek maken met de Boomwhackers.  
Van bekende deuntjes tot complete liedjes. Een lekker actieve workshop die 
kinderen zich nog lang zullen heugen. De Boomwhackers zijn ontzettend gave 
instrumenten waarmee iedereen muziek kan maken, ongeacht je muzikale 
kennis!  
 
Deze workshop kan zowel in de klas als voor leerkrachten gebruikt worden. We 
leren docenten graag hoe ze met deze schitterende instrumenten les kunnen 
geven.  
 
Het Boomwhacker Concert laat je ontdekken dat iedereen muziek kan maken. 

M
uziek 

Groep 5 t/m 8 
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Het Levende Drumstel 
Muziekschool Otten 
 
Waar: Ruim klaslokaal of speellokaal  
Wanneer:  Gehele jaar 
Hoe lang: 1 uur 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, rekenen/wiskunde, bewegingsonderwijs 
 
Lesmateriaal 

Wordt door ons meegenomen 
 
Kijk ook op:  

www.muziekschoolotten.nl 
 

Over de workshop 
Weet je dat je altijd een drumstel bij je hebt? Weet je dat je altijd muziek kunt 
maken? Dat drumstel, dat ben jij! Je kunt jouw lichaam gebruiken als 
instrument, ontzettend veel geluiden kun je daarmee maken. Gaat jouw klas 
ontdekken wat je er allemaal mee kunt? In 1 uur tijd gaan we de verschillende 
geluiden ontdekken, leren we allerlei ritmes en combineren we dit allemaal tot 
een heel gaaf muziekstuk.  
 
Het levende drumstel is een hele actieve workshop waarbij muziek en 
uitgebreide beweging gecombineerd worden. Voor de verschillende leerjaren 
worden aangepaste workshops gebruikt waarbij aangesloten wordt op het 
niveau en de ontwikkeling van de kinderen.   
 

M
uziek 

Groep 5 t/m 8 
 

Als leerkrachten ontdekken op 
welke wijze je bodypercussie 
kunt inzetten? Plan dan een 
workshop voor leerkrachten in. 
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Hoorspel 
De Toonwerkplaats 
 
Waar:  In de klas, in de kring 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: 50 minuten  
Maximaal aantal leerlingen: 35 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, literatuur, verhalen schrijven en vertellen 
 

Over de activiteit 
Een workshop waar muziek en verhaal elkaar treffen!  
De leerlingen krijgen les over hoorspelen en maken vervolgens met behulp van 
een vertelsteen zelf een verhaal. Met verschillende muziekinstrumenten nemen 
ze de geluiden bij dat verhaal op. 
 
Het resultaat wordt opgenomen en als Mp3 naar jullie toegestuurd! 

M
uziek / 
taal 

Groep  5 t/m 8 

Vertelstenen zijn stenen 
met een plaatje erop, 
waarmee je makkelijk 
zelf verhalen maakt. 
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Leer je klas in één les beter zingen! 
Irma Hemmer 
 
Waar: Speellokaal of gymlokaal 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: 1 uur 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, zang en naar elkaar luisteren. 
 

Lesmateriaal 
Wordt voor gezorgd. 

 
Benodigdheden 

Goed klinkend digibord of audio-speler.  
 
Kijk ook op:  

www.irmahemmer.nl  
 

Over de workshop 
“Zingen doe je met je Oren!”  want je oren ‘sturen’ je stem… 
Goed leren zingen begint in de onderbouw. 
 
Tijdens de workshop wordt spelenderwijs aandacht besteed aan zangtechniek, 
zuiverheid, voordracht en articulatie. 

 

 

 

M
uziek  

Groep 5 t/m 8 
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Feel The Music! 
Irma Hemmer 
 
Waar: Speellokaal of gymlokaal 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: 1 uur 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, muzikaliteit, bewegen op muziek, muziek luisteren en voelen. 
 

Lesmateriaal 
Wordt voor gezorgd. 

 
Benodigdheden 

Goed klinkend digibord of audio-speler.  
 
Kijk ook op:  

www.irmahemmer.nl  
 

Over de workshop 
Muziek moet je voelen. Van je kruin tot in je tenen.  
Hoe doe je dat? Door Leren & Lachen: samen zingen, dansen en spelen. 
 
Dat Irma Hemmer zowel Popmuziek als Klassieke muziek tot ‘leven’ brengt, 
blijkt uit de vraag van veel leerlingen: “Juffrouw, gaan we Mozart weer 
doen?!”…. Zelfs klassieke muziek is cool als je het in een hip jasje steekt. 
 
Door middel van beweging leren de leerlingen muziek te verbeelden met hun 
lichaam:…wat-je-hoort-is-wat-je-ziet-is-wat-je-hoort-is-wat-je-ziet-is-wat….   
Deze Klank-Beeld koppeling werkt bijzonder effectief!  
Door deze concretisering wordt muziek plotseling  voelbaar begrijpelijk; de 
bakermat voor muzikaliteit.  
 
Zoals Irma dat zelf zo mooi zegt:  
“Muziek gaat over gevoel.  En wat ik mijn leerlingen leer, is dat gevoel te 
voelen…” 
 

M
uziek  

Groep 5 t/m 8 
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Workshop Streetbeats 
Popschool Twenterand (Joost Visser) 
 
Waar: Ruim klaslokaal, aula of speellokaal  
Wanneer:  Gehele jaar 
Hoe lang: 5 kwartier 
Maximaal aantal leerlingen: 30 tot 40 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, samenwerken, luisteren, muziek maken 
 
Lesmateriaal 

Niet nodig 
 
Kijk ook op:  

www.joost-visser.nl  
www.popschooltwenterand.nl 
 

Over de workshop 
STREETBEATS betekent ritmes spelen met verschillende rare instrumenten 
zoals olievaten, speciekuipen en andere materialen van de bouw. De workshop 
is een spektakel waarin een indrukwekkend ensemble gevormd, dat al snel een 
vette groove neer kan zetten. Het eindresultaat is een stoere compositie die 
ook erg geschikt is voor presentaties. 
 
De workshop is een echte ‘doe’-activiteit. De leerlingen zijn 5 kwartier erg 
intensief bezig. En toch is deze workshop ook geschikt voor kinderen met een 
kleine spanningsboog. 
 

M
uziek 

Groep 5 t/m 8 
 

Het samen spelen van ritmes (met 
instrumenten of door body-percussie) 
kan heel goed ingezet worden tussen 
de lessen door, om even het hoofd leeg 
te krijgen, om een bepaalde spanning 
te doorbreken. Gewoon even 5 minuten 
tussendoor of als een volledige 
muziekles. De Popschool kan hier 
leerkrachten bij helpen.  
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Workshop Band-in-de-klas 
Popschool Twenterand (Joost Visser) 
 
Waar: Ruim klaslokaal, aula of speellokaal  
Wanneer:  Gehele jaar 
Hoe lang: 5 kwartier met de muziektrainer en een voorbereidende les door de 

leerkracht 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, samenwerken, luisteren, muziek maken 
 
Lesmateriaal 

Een werkblad (met uitleg) wordt een maand voor de workshop verstuurd. 
 
Kijk ook op:  

www.joost-visser.nl  
www.popschooltwenterand.nl 
 

Over de workshop 
BAND-IN-DE-KLAS tovert de klas om  
tot een echte pop-band. De klas wordt  
verdeeld in 4 groepen. 

Groep 1 speelt op kleine keyboards 
Groep 2 zorgt voor de harmonieën door middel van boomwhackers 
Groep 3 gebruikt mini-gitaartjes voor de vrolijke noot (ukelele) 
Groep 4 klapt & zingt de longen uit het lijf 

Het eindresultaat is een stoere compositie die ook erg geschikt is voor 
presentaties. 
 
De workshop is een echte ‘doe’-activiteit. De leerlingen zijn 5 kwartier erg 
intensief bezig.  

M
uziek 

Groep 5 t/m 8 
 

Méér muziek in de klas:  
Wil je meer? Kies dan voor 
vervolgsessies. Deze workshop kan 
als jaarlijkse verdieping worden 
uitgevoerd. Of informeer naar de 
mogelijkheden van een serie-op-
maat: bijvoorbeeld deze workshop 
verdeeld over 4 weken op een rij. 
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Windkracht! 
De Vriezenveense Harmonie 
 
Voor de scholen in: Vriezenveen 
Waar: Op school. 3 lokalen. Afsluitend concertje: speellokaal 
Wanneer:  In april en mei 2018  
Hoe lang:  2 uur 
Maximaal aantal leerlingen: 30  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek luisteren, muziek spelen, muziek ervaren, muziekinstrumenten 
 

Lesmateriaal 
Wordt door de Vriezenveense Harmonie tijdig aangeleverd bij leerkracht. 

 
Over de workshop 

Maak kennis met de instrumenten en docenten van de Vriezenveense 
Harmonie in deze bijzondere workshop. De muzikanten vertellen over hun 
instrumenten en laten horen wat je allemaal met een instrument kunt doen. Dus 
zien, horen, en vooral DOEN! 
 
Samen met de 3 docenten (hout, koper, slagwerk) studeren de leerlingen een 
muziekrap en een muziekstuk in.  
Aan het einde van de middag wordt er opgetreden voor ouders en/of andere 
belangstellenden. 

M
uziek  

Groep 5 t/m 8  
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Workshop Songwriting 
Popschool Twenterand (Joost Visser) 
 
Waar: Ruim klaslokaal, aula of speellokaal  
Wanneer:  Gehele jaar 
Hoe lang: 5 kwartier met de muziektrainer en een voorbereidende les door de 

leerkracht 
Maximaal aantal leerlingen: 30 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, samenwerken, luisteren, muziek maken 
 
Lesmateriaal 

Een werkblad (met uitleg) wordt een maand voor de workshop verstuurd. 
 
Kijk ook op:  

www.joost-visser.nl  
www.popschooltwenterand.nl 
 

Over de workshop 
SONGWRITING maakt uw klaslokaal tot een muzikaal en creatief laboratorium. 
De klas wordt in groepen verdeeld. Samen wordt er gewerkt aan: 

x Een pakkend refrein 
x Originele coupletten 
x Muzikale ondersteuning door een aantal leerlingen 

Het eindresultaat is een bijzonder en uniek eigen klasse-lied die ook erg 
geschikt is voor presentaties. 
 
Afhankelijk van de klas wordt de muzikale ondersteuning live gedaan, of met 
de computer (via het digibord). Maar altijd wordt dit gedaan door een aantal 
leerlingen (samen met de workshopleider). 
 
De workshop is een echte ‘doe’-activiteit. De leerlingen zijn 5 kwartier erg 
intensief bezig.  

M
uziek 

Groep 6 t/m 8 
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Proud to be a Body-Beatel! 
Irma Hemmer 
 
Waar: Speellokaal of gymlokaal 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: tweemaal 1 uur 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Muziek, zang, muzieknoten lezen en naar elkaar luisteren. 
 

Lesmateriaal 
Wordt voor gezorgd. 

 
Benodigdheden 

Goed klinkend digibord of audio-speler.  
 
Kijk ook op:  

www.irmahemmer.nl  
 

Over de workshop 
Wil je in een mum van tijd het notenschrift onder de knie krijgen? 
Dat kan in slechts 2 lessen!  
Met behulp van BODY-BEAT wordt het notenschrift aan beweging en 
stemgebruik gekoppeld, waardoor het een leven lang blijft ‘hangen’. 
 
Met deze eigenzinnige muzikale aanpak en onder de motto’s  ‘Leren & Lachen’ 
en ‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan’ reist Irma Hemmer door heel 
Nederland.   
 

M
uziek  

Groep 7 & 8  

http://www.irmahemmer.nl/
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Dichten is NIET eng! 
Een interactieve, muzikale, poëtische voorstelling 
door Anja & Tanja 
 
Waar: Theaterzaal van Activiteitencentrum het Punt in Vroomshoop en/of van 

CCK2 in Vriezenveen 
Wanneer:  tussen 6 en 15 oktober 2017 
Hoe lang: 60 minuten (inclusief nagesprek met de dichters) 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Taal, poëzie, literatuur, theatervoorstelling bijwonen 
 
Lesmateriaal: 

Vooraf ontvangt de groep een associatie-opdracht ter voorbereiding op de 
voorstelling. Bij de voorstelling hoort ook een werkboekje. 
 

Over de dichtvoorstelling 
Dichten is NIET eng is een interactieve muzikale poëtische voorstelling, 
waarin het wat typische duo Anja van Rijm en Tanja ter Dicht van het instituut 
voor rijmerij en dichterdicht, met hulp van de kinderen van groep 5 en 6 
onderzoeken hoe je een gedicht maakt en voordraagt. Anja en Tanja laten  
zien dat in elk kind een dichter schuilt!  
Met de woorden uit de associatie-opdracht maakt het duo, met hulp van de 
leerlingen, ter plekke een gedicht, eventueel zelfs op muziek.  
 
Anja van Rijm wordt gespeeld door  Moes Wagenaar, oud stadsdichter van 
Enschede en Filosoof.  
Tanja van Rijm wordt gespeeld door Regine Hilhorst, oud stadsdichter van 
Enschede en artistiek leider van Theatergroep De Nieuwe Koning. 
Muziek wordt verzorgd door Tim de Man. 
 
 
 
 
 

Voorstelling  

Groep 5 & 6 

Zie blz 33 voor de 
bijbehorende workshop 

‘In iedereen schuilt 
een dichter’ 
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Voorstelling  

Groep 5 t/m 8 

Domovoj Maximus 
Over virtuele wereld en mediawijsheid 
Stichting Garage TDI 

 
Waar: Theaterzaal van Activiteitencentrum het Punt in Vroomshoop 
Wanneer:  datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt 
Hoe lang: 50 minuten 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Mediawijsheid, emoties, oriëntatie op jezelf en de wereld, computer spelletjes, 
echte wereld versus virtuele wereld, fantasie 

 
Lesmateriaal: 

Kijk op:  http://www.sttprodukties.nl/voorstelling/142/domovoj-
maximus/schoolvoorstelling/files/lesbrief    

 
Over de multimediale voorstelling 

Al sinds het allereerste bestaan van sprookjes wordt de wereld geteisterd door 
kabouters, ze zitten letterlijk overal. En let op! Sinds kort zijn de kabouters 
gedigitaliseerd. Ze terroriseren het internet, hebben toegang tot wachtwoorden, 
bankgeheimen, social media en bedrijfsgegevens. Onder leiding van de wrede 
kaboutertiran Domovoj Maximus vormen kabouters een bedreiging voor onze 
digitale wereldorde. Niets of niemand is nog veilig. 
 
H.J. van de KBDB (Harm Jan van der Heikamp van de 
KabouterBestrijdingsDienst Beilen) bindt de strijd aan en verdwijnt zelf in de 
Cyberspace. Zonder de hulp van zijn collega Joleen komt hij er nooit meer uit. 
Joleen heeft de kennis en vaardigheden van het publiek nodig om H.J. te 
redden. Deze IP (Interactive Performance) maakt gebruik van AR (Augmented 
Reality), AI-bots (Artificial Intelligent Robots) en OG’s (Online Games), en zet 
het GP (Geëerd Publiek) tot nadenken over hun eigen IG (Internet Gebruik) en 
hun EPW (Eigen Plaats in de Wereld). 
 
Een sprookje over mediawijsheid en de angst voor zelfbedachte vijanden. 
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De Leemansmolen 
Vrijwillige molenaars Leemansmolen 
 
Waar: In de klas (door de leerkracht) en op de Leemansmolen 
Wanneer:  Vrijdagochtenden in september, oktober 2017, april, mei, juni 2018  
Hoe lang: Molenbezoek: 1 tot 1,5 uur + in de klas: behandelen lesmateriaal 
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 25  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis, aardrijkskunde, wonen en werken en techniek. Erfgoed 
educatieve projecten zijn zeer geschikt om vakoverstijgend in te zetten.  

 
Lesmateriaal 

Leskist en lesmap worden maximaal 2 (school)weken voorafgaand aan het 
molenbezoek beschikbaar gesteld. Het lesmateriaal is tevens beschikbaar voor 
het digitale schoolbord. 

 
Kijk ook op:  

www.leemansmolen.nl/leuk-en-leerzaam 
 
Over het project 

Erfgoededucatie gaat over sporen uit het verleden die de moeite waard zijn om 
aan volgende generaties door te geven. Dit project gaat over de windmolen als 
-destijds- onmisbaar werktuig in een dorp. Zonder molen geen brood! 
 
De leerlingen leren over het beroep van molenaar vroeger en nu. Ook de 
werking (techniek) van de molen komt aan bod. Ze leren dat (de wieken van) 
molens vroeger een belangrijk communicatiemiddel waren. 
 
Met behulp van de leskist bereiden de leerlingen zich goed voor op de excursie 
aan de molen. De leskist is gevuld met molensteentjes, graansoorten, 
zeilmakersgoed, molenboeken, technisch speelgoed, DVD’s en een lesmap met 
lessuggesties. 
 
Tijdens het molenbezoek vullen de leerlingen een vragenlijst uit de leskist in, 
waarmee later in de klas het molenbezoek kan worden geëvalueerd. 
Op de molen helpen de leerlingen de molenaars bij hun werkzaamheden en bij 
voldoende wind wordt graan gemalen.  

 

Erfgoed 

Groep 5 t/m 8 
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Leven, wonen, werken op het veen  
Veenmuseum 
 
Waar: Veenmuseum, de Paterswal te Westerhaar-Vriezenveensewijk 
Wanneer:  In overleg 
Hoe lang: 1 uur  
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 30 
 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis van de eigen leefomgeving, wonen en werken 
 
Kijk ook op:  

www.veenmuseum.nl  
 

Over het bezoek 
Kom met de klas naar dit uniek gelegen, kleinschalige buitenmuseum en maak 
kennis met het leven, wonen en werken in de tijd van de vervening van Noord-
Twente (± 1850 tot ± 1950). 
Het museum is gelegen aan de Paterswal te Westerhaar-Vriezenveensewijk.  
 
In één van de originele veentreintjes of te voet verkennen de kinderen het 
terrein. De route komt langs de ingerichte veenhutten, de typerende oude 
Vriezenveense boerderij en het winkeltje, annex gelagkamer (waar vroeger de 
lonen werden uitbetaald en ten dele in vloeibare vorm werden omgezet…) .  
 
In de ontvangst- en centrale expositieruimte wordt het verhaal van veen en 
turfsteken beeldend verteld aan de hand van een op een maquette kunstig 
nagebouwd veenterrein, vele foto’s en voorwerpen. 
 

Erfgoed 

Groep 5 t/m 8  

http://www.veenmuseum.nl/
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Erfgoed 

Groep 5 & 6  

Dialect in de klas  
Historisch Museum Vriezenveen 
 
Waar: In het klaslokaal  
Wanneer:  Februari en maart 2018 
Hoe lang: 1 uur  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis, Vriezenveense taal, vroeger en nu, lokaal cultureel erfgoed, 
dialecten 

 
Lesmateriaal 

Wordt meegenomen voor tijdens de les 
 

Kijk ook op:  
www.museumvriezenveen.nl 

 
Over het project 

Het Vriezenveense dialect is een taal op zich. Het is leuk en leerzaam om 
kinderen kennis te laten maken met de taal van de omgeving waarin ze 
opgroeien. Wat is het verschil tussen een kopje, een köpke of een köppie?  
 
Een educatiemedewerker van het museum komt bij u in de klas en laat leerlingen 
op een leuke manier in aanraking komen met het dialect.  
 
Maart is de dialectmaand maar dit programma is ook in februari te volgen.   
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Op stap met Jans en Da (rond 1900) 
Historisch Museum Vriezenveen 
 
Waar: In het klaslokaal en in het Historisch Museum Vriezenveen 
Wanneer:  Gehele schooljaar, bezoek op een dinsdag of donderdag 
Hoe lang: één of twee lessen in de klas en één bij het Historisch Museum  
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 25  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis, het leven van kinderen rond 1900, vroeger en nu, lokaal erfgoed, 
Vriezenveense taal, heemkunde, museumbezoek 

 
Lesmateriaal 

De leskoffer met DVD kan op een afgesproken tijd worden opgehaald. Deze 
bevat alle materialen die nodig zijn.  
 

Kijk ook op:  
www.museumvriezenveen.nl 

 
Over het project 

Het project geeft – aan de hand van twee leeftijdgenootjes - een beeld van het 
dagelijks leven rond 1900 in Vriezenveen en omgeving. 
Hierbij komt kleding, wonen, werken, huishouden, voeding, vervoer, school en 
spel aan bod. Eventueel kan aandacht besteed worden aan de Vriezenveense 
taal en aan heemkunde. 
Op school worden de lessen door de leerkracht gegeven.  
 
Na de inleidende les (of lessen) in klas, bezoekt de klas het Historisch Museum 
Vriezenveen en kunnen de kinderen aan de hand van opdrachten zelf ervaren 
hoe het leven rond 1900 er uit zag. 
 

Erfgoed 

Groep 5 & 6  
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Dubbel foto 
Historisch Museum Vriezenveen 
 
Waar: Bij het Historisch Museum Vriezenveen  
Wanneer:  April t/m juni 2018 
Hoe lang: 2 uur  
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 25  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis, het dorp Vriezenveen vroeger en nu, lokaal cultureel erfgoed 
 
Lesmateriaal 

Wordt uitgedeeld tijdens de les 
 

Kijk ook op:  
www.museumvriezenveen.nl 

 
Over het project 

Ook nieuwsgierig hoe Vriezenveen er vroeger uit zag? Dan is dit een leuk project 
voor uw groep.  
Wij gaan de locaties op foto’s van vroeger vergelijken met de huidige locaties. 
Dit kan buiten, zodat er een rondje centrum gemaakt kan worden, maar bij 
minder goed weer kan het ook binnen, in het Historisch Museum gespeeld 
worden.   
 

Erfgoed 

Groep 6, 7 & 8  
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Ruilverkaveling  
Historisch Museum Vriezenveen 
 
Waar: In het klaslokaal en in het Historisch Museum Vriezenveen 
Wanneer:  Gehele schooljaar, bezoek op een dinsdag of donderdag 
Hoe lang: één of twee lessen in de klas en één bij het Historisch Museum  
Maximaal aantal leerlingen per bezoek: 25  
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Geschiedenis, ruilverkaveling, wederopbouwperiode, vroeger en nu, lokaal 
cultureel erfgoed, museumbezoek 

 
Lesmateriaal 

Wordt voorafgaand aan het bezoek aan het museum beschikbaar gesteld 
 

Kijk ook op:  
www.museumvriezenveen.nl 

 
Over het project 

In Vriezenveen vond een van de eerste en meest indrukwekkende 
ruilverkavelingen plaats. In 2011 is het ruilverkavelinggebied in Vriezenveen door 
de overheid aangewezen als een van de gebieden uit de wederopbouwperiode 
van nationaal cultuur-historisch belang. ‘Een icoon om (van) te houden’ en 
belangrijk om de waarde van dit gebied over te dragen aan een nieuwe generatie 
in Vriezenveen. Het onderwerp verdient een vaste plek in het onderwijs van 
Vriezenveen.  
 
Dit onderwijs programma maakt de ruilverkaveling beter zichtbaar. Leerlingen 
maken kennis met het begrip ruilverkaveling en zij leren de sporen hiervan in hun 
eigen omgeving warnemen, herkenn, verklaren en waarderen. 
Programma bestaat uit een drie-lessen-opzet. Er hoort een docentenhandleiding 
bij met achtergrondinformatie over het onderwerp en aanwijzingen voor het 
uitvoeren van de lessen. In de lessen leren leerlingen op een actieve wijze de 
cultuurhistorische waarden van hun eigen omgeving. Een bezoek aan het 
Historisch Museum Vriezenveen is onderdeel van het programma. In het 
museum komen leerlingen in aanraking met authentieke documenten, verhalen 
en voorwerpen omtrent de ruilverkaveling. 
   
 

Erfgoed 

Groep 6 & 7  



Plusprogramma (voor eigen rekening)

C u l t u u r  i n  T w e n t e r a n d
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Plus aanbod 
Beeldend

 

Workshop Vilten 
Vieke Bosveld 
 
Waar: Klaslokaal  
Wanneer:  Hele schooljaar 
Hoe lang: 2 uur 
Prijs:  € 4,- per leerling 
Maximaal aantal leerlingen: 20 
 
Over de workshop 

Kunstenares Claudy Jongstra maakt 
kunstwerken van vilt. Met haar 
textielkunstwerken bekleedt ze 
bankgebouwen en ziekenhuizen.  
Ze werkt internationaal samen met 
beroemde architecten.  
Het bijzondere aan haar werk is dat ze 
wol gebruikt van haar eigen schapen en 
de wol kleurt met planten uit eigen tuin. 
In haar werk geeft ze oude technieken 
als spinnen, kaarden, weven en vilten 
een nieuwe dimensie. 
 
Tijdens de workshop gaan we haar werk 
bekijken en leer je de basistechniek van 
het (nat) vilten. Bij het vilten werken we 
met schapenwol in allerlei kleuren. 
We maken een sleutelhanger en/of 
armbandje. 

Drukwerktechnieken 
Vieke Bosveld 
 
Waar: Klaslokaal  
Wanneer:  Hele schooljaar 
Hoe lang: 1 ½  uur 
Prijs:  € 4,- per leerling 
Maximaal aantal leerlingen: 25 
 
Over de workshop 

Drukken is een vermenigvuldigings-
procedé. De druktechniek werd in de 
vijftiende eeuw in Europa uitgevonden 
en gebruikt in de boekdrukkunst voor 
het vermenigvuldigen van geschriften.  
Een eenvoudige vorm van drukken is 
‘stempelen’. 
 
Houtsnede, houtgravure, linosnede, 
stempelen, lithografie en etsen zijn 
drukwerktechnieken die gebruikt worden 
voor grafische beeldende kunst. 
 
Tijdens de workshop maken de 
leerlingen een stempel door een 
tekening te maken op foamrubber en 
drukken deze af op A4 papier. 
 

Groep 3 t/m 6  
 

Groep 1 t/m 4  
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Voor al deze workshops geldt: 
Waar: Klaslokaal  
Wanneer:   Hele schooljaar 
Voorwaarde: Minimale afname twee 
dezelfde workshops op een dag 
 
Kijk ook op: www.marjopotma.nl 
 

Plus aanbod 
B

eeldend 
Groep 3 t/m 6 

 

Een oude potscherf 
Marjo Potma 
 
Hoe lang: 90 minuten 
Prijs:  € 110,- 
 
Over de workshop 

Aan de hand van enkele voorwerpen  
plaatsen we archeologische vondsten in 
de tijd. We bespreken het begrip tijd. 
Leerlingen krijgen een gevonden oude 
scherf om als echte archeologen de 
daarbij ontbrekende vorm te ontdekken 
en een replica te maken in klei. 
 
 
 
 
 

Kijken door het venster 
van de tijd 
Marjo Potma 
 
Hoe lang: 100 minuten 
Prijs:  € 130,- 
 
Over de workshop 

Leerlingen maken samen een groot 
ruimtelijk landschap van hun eigen 
omgeving zoals het nu is of zoals het 
vroeger was. In het landschap plaatsen 
we vensters. Door de vensters kijken we 
in het landschap naar een andere tijd. 
. 

 

Geheimschrift 
Marjo Potma 
 
Hoe lang: 90 minuten 
Prijs:  € 110,-  
 
Over de workshop 

We bespreken hoe ouder culturen 
elkaar vroeger verhalen en 
boodschappen doorgaven: 
rotstekeningen, spijkerschrift. We 
maken een brug naar het schrift en de 
beeldtaal van nu. De kinderen beelden 
hun eigen verhaal uit in hun eigen 
geheimtaal, waarbij de vormgeving 
voorop staat. 

Groep 6 t/m 8  
 

Groep 1 & 2  
 

http://www.marjopotma.nl/
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Groep 4 t/m 8  
 

 
 
 
Voor al deze workshops geldt: 
Waar: Klaslokaal  
Wanneer:  Hele schooljaar 
Maximaal aantal leerlingen: 25 / 30 
 
Benodigheden: digibord 
Alle materialen voor deze les brengt 
Agnes op de dag zelf mee 
 
Kijk ook op: www.agnesbooijink.nl  
 

Plus aanbod 
B

eeldend 

Groep 1 t/m 3 
 

Schaapje, schaapje… 
Agnes Booijink 
 
Hoe lang: 90 minuten 
Prijs:  € 125,- 
 
Over de workshop 
De kinderen maken kennis met wol van 
een schaap en de huiden van andere 
dieren. Hoe maak je van wol een draad? 
Na het voorlezen van het prentenboek 
Schaapje, schaapje wat heb je mooie wol 
maken we een fantasiedier. Deze kleden 
we aan met draadjes die we krijgen door 
het uithalen van kleine lapjes weefsel. 

 
 
 
 
 

Rupsje heeft genoeg 
Agnes Booijink 
 
Hoe lang: 120 minuten 
Prijs:  € 150,- 
 
Over de workshop 
De zijderups maakt een cocon om daarin 
tot een vlinder te ontpoppen. De cocon is 
gemaakt van een dunne zijde draad. De 
mens wikkelt deze draad af en gebruikt 
het voor maken van stof voor kleding. 
In deze les gaan we een vlinder weven, 
dit doen we op een raam op karton. 
Inspiratie doen we op door te kijken naar 
de kleurenpracht van verschillende 
vlinders. 

. 
 

Vet Oud 
Agnes Booijink 
 
Hoe lang: 120 minuten met pauze 
Prijs:  € 150,-  
 
Over de workshop 
Foto’s helpen je herinneren aan een 
gebeurtenis en vertellen een verhaal. 
Een meegebracht foto van thuis inspireert 
tot een verhaal en een eigen werk. Met 
diverse materialen (hout, verf, draad, stof) 
maak jij van een copy van je dierbare foto 
een kunstwerk dat nog duidelijker maakt 
waarom het beeld voor jou zo belangrijk 
is. 

 

Groep 3 t/m 6  
 

http://www.agnesbooijink.nl/
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De Techniekfabriek 
Marit de Wolf 
 
Waar: Klaslokaal met digibord 
Wanneer:  Gehele schooljaar op dinsdagen en donderdagen 
Hoe lang: 1 ½  uur 
Prijs:  € 135,- per groep (minimaal 2 groepen per school, bij 3 groepen op 

1 dag korting: €380,- ipv €405,-) materiaalkosten 15,- per groep, 
reiskosten 0,19 ct per km 

 
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Tekentechnieken, taal/literatuur, illustreren  
 

Lesmateriaal 
Lesbrief met gedicht ter voorbereiding voor de leerkracht, wordt digitaal 
aangeleverd 

 
Kijk ook op:  

www.dewolfillustraties.nl  
 
Over de workshop 

Poezen van inkt, bomen van verf, vogels van krijt, een weg van papier... als je 
een illustratie maakt zijn alle technieken mogelijk!  
Die tekentechnieken gaan we onderzoeken tijdens deze spannende workshop. 
De klas wordt een echte werkplaats waarin kinderen aan de slag gaan met 
tekst en beeld. Hierbij worden verschillende materialen met een groot gebaar 
uitgeprobeerd en daarbij wordt het experiment zeker niet geschuwd.  
Het resultaat: een bijzonder techniekenonderzoek in de vorm van een 
gezamenlijk prentenboek. 

Plus aanbod 
Beeldend 

Groep 4 t/m 8 
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Met klei boetseren en pottendraaien 
Caroline Kuiper en Leo Broos 
 
Waar: In het atelier van Caroline Kuiper aan de Marleseweg in Den Ham  
Wanneer:  In overleg 
Hoe lang: Ca. 60 minuten 
Maximaal aantal leerlingen per workshop: 25  
Kosten:  € 75,- (iets meer voor groepen met meer dan 25 leerlingen) 
   
Sluit aan bij de schoolvakken en/of thema’s 

Kunstzinnige oriëntatie, handvaardigheid, vormgeving en kennismaking met het 
beroep van kunstenaar en pottenbakker / -draaier. 

 
Belangrijk om te weten 

De leerkracht dient zelf de gebakken tegels op het afgesproken tijdstip op te 
halen bij het atelier van Caroline  

 
Kijk ook op:  

www.carolinekuiper.nl & http://lbroos.home.xs4all.nl   
 

Over de workshop tijdens het atelier bezoek 
Met klei kan je op vele verschillende manieren werken. In het atelier van 
Carolien laten zij en pottendraaier Leo Broos een aantal technieken zien. 
 
Bij binnenkomst wordt de groep in 2-en gedeeld. De ene helft krijgt een 
demonstratie pottendraaien, terwijl de andere helft een eigen kleitegel mag 
decoreren. Na een ruim half uur ruilen de groepen om. 
 
Na enige weken, nadat de tegels gebakken zijn, krijgt de groepsleerkracht de 
uitnodiging om de tegels op te halen bij het atelier om uit kunnen delen aan de 
kinderen in de klas.  
De groep kan er voor kiezen om de tegels samen te leggen en het zo tot een 
groot tegelkunstwerk te maken ter decoratie in bijvoorbeeld de klas of op 
school. 
 

 

Plus aanbod 
Beeldend 

Groep 5 t/m 8 
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10 flitsende muzieklessen 
Irma Hemmer 
 
Waar: Speellokaal of gymlokaal 
Wanneer:  In overleg  
Hoe lang: 10 maal 45 minuten 
Kosten: € 900,- incl. reiskosten en excl. BTW 
   
Kijk ook op:  

www.irmahemmer.nl  
 

Over de lessenreeks 
“Als ik nou eens muziekdocent of muzikant wil worden, wat moet ik dan doen 
en kunnen...?”  
- Dan moet in ieder geval zichtbaar (én hoorbaar) zijn / worden dat je talent 
hebt! 
“Maar hoe weet ik nou of ik talent heb…?” 
- Daar kom je zingenderwijs, swingenderwijs en spelenderwijs achter samen 
met je muziekdocent (Irma Hemmer) en jouw meester / juf. Zij helpen jou je 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het credo luidt:  Leeft je uit, leef je in..  
dan haal je erUIT wat erIN zit! 
 
In een serie van 10 flitsende muzieklessen werken we aan: 
Zingen. Zangtechniek, zuiverheid, expressie, articulatie :  ZINGEN DOE JE 
MET JE OREN 
Luisteren en bewegen. Zowel popmuziek als klassieke muziek komen via 
beweging tot ‘leven’  waardoor muzikale zeggingskracht voelbaar begrijpelijk 
wordt:  LAAT ZIEN wat je HOORT 
Instrumentaal spel. Met het toetsenbord als hulpmiddel ontwikkel je gevoel 
voor melodie:  ‘TOETS’ JE TOON 
Notatie. De lengte / duur van de noten wordt met Body (beweging) & Soul 
(stem) beleefd  waardoor het notenschrift in een mum van tijd een leven lang 
blijft ‘hangen’:  PROUD TO BE A BODY-BEATEL 

 
 

Plus aanbod 
M

uziek 

Groep 5 t/m 8  

http://www.irmahemmer.nl/


Aanmeldprocedure

C u l t u u r  i n  T w e n t e r a n d
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Uitleg aanmelden Cultuurklapper Twenterand 2017-2018 

 
Æ Elke school ontvangt het aanmeldformulier ook digitaal  
 
Æ Vul het aanmeldformulier per school in en mail uiterlijk vrijdag 7 juli 2017 het 
ingevulde aanmeldformulier naar kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl  
 
Æ Geef aan wie de contactpersoon is voor jouw school  
 
Æ Vul de groepsindeling  voor het schooljaar 2017-2018 in. Graag één regel per 
(combinatie)groep gebruiken, zodat het zichtbaar is hoeveel groepen de school in 
totaal heeft en hoeveel kinderen in elke groep zitten. Voeg zo nodig regels toe 
 
Æ Noteer de vaststaande data of dagdelen die bezet zijn voor andere activiteiten 
(denk aan: schoolreis, studiedag, vaste gymtijden) 
 
Æ Voor elke (combinatie)groep mogen twee activiteiten van twee verschillende 
disciplines uit het gesubsidieerde Cultuur aanbod gekozen worden.  
Er zijn zes disciplines  
 
Æ Geef ook altijd een reservekeuze aan. Sommige activiteiten kunnen namelijk maar 
een bepaald aantal keer plaats vinden 
 
Æ Geef aan welke groep(en) van welke activiteiten uit het plusprogramma gebruik 
willen maken. Deze activiteiten zijn voor eigen rekening van de school 
 
Æ Er is ruimte voor vragen of opmerkingen op het aanmeldformulier (denk aan 
voorkeur voor een bepaalde periode voor een bepaald aanbod) 
 
Æ Stuur het aanmeldformulier ingevuld retour uiterlijk vrijdag 7 juli 2017 naar 
kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl  
 
Æ De combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn neemt, als nodig, 
vóór de zomervakantie contact op met de scholen om vragen met betrekking tot de 
aangegeven wensen/keuzes door te lopen  
 
Æ Na de zomervakantie ontvangen jullie een bevestiging welk aanbod definitief is 
toegewezen in een zo compleet mogelijk jaaroverzicht 
 
 
 
 

mailto:kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl
mailto:kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl
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Aanmeldformulier  Cultuurklapper  Twenterand  2017-2018 
 

Æ De uiterlijke reactie datum is vrijdag 7 juli 2017 via 
kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl 

 
Algemene gegevens school 
 
 
Naam school  

Adres  

Postcode en plaats  

Contactpersoon  

Functie contactpersoon  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bereikbaar op welke dagen  

 
Indeling van de groepen in het schooljaar 2017-2018 
 
 
Groep  Aantal leerlingen Naam leerkracht(en)  Dagdelen of data die al bezet zijn 
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De aanmelding cultuuractiviteiten van onze school per groep 
 
  
Groep  1e activiteit 2e activiteit Reserve  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
De aanmelding plusprogramma cultuur van onze school per groep 
 
 
Groep  Plus activiteit(en)  

  

  

  

 
Opmerkingen of vragen: 
 
 
 

 

 



C u l t u u r  i n  T w e n t e r a n d

De Cultuurklapper Twenterand 2017-2018 kwam tot stand met dank aan:

Het team ‘Wat beweegt jou?’ in de gemeente Twenterand is verantwoordelijk voor  
het tot stand komen van de cultuurklapper Twenterand.

Voor vragen of bij meer informatie kan je contact opnemen via:
Combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur: Kristina Odenhamn
Telefoon: (0546) 481 456 /  06 40189215
E-mail: kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl


