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De Cultuurklapper Twenterand 2018 / 2019 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 met de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur: 
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E-mail: kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl
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Voorwoord
Voor u ligt de zevende 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 hooggewaardeerd.
Gemiddeld 3500 kinderen maken per schooljaar kennis met alle vormen van cultuureducatie. Hiermee is 
tevens continuïteit ontstaan in de samenwerking met het lokale culturele werkveld. Dit zien we terug in het 
lokale aanbod van onder meer de vier lokale Muziekverenigingen, Levend Vroomshoop, de 
Leemansmolen, Historisch museum Vriezenveen en het Veenmuseum. 

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.

Het basisaanbod uit de Cultuurklapper Twenterand wordt bekostigd met gezamenlijk geld van de gemeente 
Twenterand, de provincie Overijssel en de scholen uit de gemeente. De regie en coördinatie liggen in 
handen van de combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn.

Wij wensen uw leerlingen veel plezier met het gekozen aanbod!

Met vriendelijke groet,
gemeente Twenterand

Martha van Abbema
wethouder Cultuur
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Overzicht Aanbod Cultuurklapper Twenterand 2018-2019

Cultuureducatie Basisaanbod

Beeldend en multimedia
Groep Titel Aanbieder
1 & 2 Mijn schaduw Agnes Booijink
1 t/m 4 Grote oranje spetter Agnes Booijink
1 t/m 4 Het grote avontuur: maak een boek met de klas Saskia Pekelharing
1 t/m 8 Reactiebaan Grote Broer
3 & 4 ABC Fotoproject Agnes Booijink
3 t/m 6 Vreemde dieren Saskia Pekelharing
3 t/m 6 Speellab Grote Broer
3 t/m 8 Filmpje! Corine Aalvanger
3 t/m 8 Dag en nacht - Vincent van Gogh Marit de Wolf
4 t/m 8 Do it yourselfie Corine Aalvanger
5 t/m 8 De techniekfabriek Marit de Wolf
5 & 6 Zwart wit Agnes Booijink
5 t/m 8 Met klei boetseren en pottendraaien Caroline Kuiper
5 t/m 8 Vlog! Corine Aalvanger
5 t/m 7 Archeologie, maar dan anders Agnes Booijink
6 t/m 8 Cartoons ontwerpen Saskia Pekelharing
7 & 8 Workshop Graffiti Perfect Paintings
7 & 8 Take a selfie Agnes Booijink

Taal en multimedia
Groep Titel Aanbieder
1 & 2 Prentenboeken in de klas Bibliotheek Twenterand
1 t/m 3 Sprookjes van Grimm Zuleika Verhalenvertelster
1 t/m 3 Waar is mijn kudde? Juffrouw Zingeling
1 t/m 4 Als ik lach... Aha! voor creatief schrijven
4 t/m 6 Een tas vol verhalen Zuleika Verhalenvertelster
5 t/m 8 Eenzame bizon zoekt blije cactus Aha! voor creatief schrijven
6 t/m 8 Schrijven is schrappen Corine Aalvanger
6 t/m 8 Verhalen vertellen Zuleika Verhalenvertelster
6 t/m 8 De Grote Radio Show Popschool Twenterand
6 t/m 8 Songwriting Popschool Twenterand
7 & 8 Neus in de boter Held & Bloem

Erfgoed
Groep Titel Aanbieder
1 & 2 Koffer gevonden! Historisch Museum Vriezenveen
1 t/m 3 De Molenmuis De Leemansmolen
3 & 4 Mooie kleren Historisch Museum Vriezenveen
4 t/m 8 De Leemansmolen De Leemansmolen
5 & 6 Op stap met Jans & Da Historisch Museum Vriezenveen
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Erfgoed
5 & 6 De sage van de Groene Jager Midzomerfestival Den Ham
5 & 6 Leven, wonen en werken op het veen Veenmuseum
5 t/m 7 Ruilverkaveling - de grond onder mijn voeten Historisch Museum Vriezenveen
5 t/m 8 Verhalenpicknick bij de Sluis Levend Vroomshoop 
5 t/m 8 Sgraffito kunstwerk en Wederopbouw Levend Vroomshoop
6 t/m 8 Dubbelfoto Historisch Museum Vriezenveen
6 t/m 8 Oorlogsjaren Historisch Museum Vriezenveen
7 & 8 Winterkraaien - een vertelling Levend Vroomshoop
7 & 8 De kracht van OverLeven Marijke Talen & Angelique Dekker

Voorstelling
Groep Titel Aanbieder
1 & 2 Bob en Bella maken muziek Theaterprodukties Slagroom met Soesjes
3 & 4 De man met het stenen hart Theatergroep Garage TDI
5 & 6 Blauw Gras Theatergroep Wie Walvis
7 & 8 De Zaak Vlaskamp Groen en Van Lien VOF

Muziek
Groep Titel Aanbieder
3 & 4 Muziekmaken is Cool! Muziekvereniging Soli Deo Gloria
4 Interactieve muziekles Vriezenveense Harmonie
4 & 5 Muziekinstrumentencarrousel Muziekvereniging Juliana
5 & 6 Muziekinstrumentencarrousel Vroomshoopse Harmonie

 
      = ook te kiezen als extra 3e activiteit

Cultuureducatie Plusaanbod

Groep Titel Aanbieder
1 t/m 8 Muziek - Boomwackersconcert Muziekschool Otten
2 Muziek - Kuuk’nconcert Vriezenveense Harmonie
5 t/m 8 Muziek - Windkracht Vriezenveense Harmonie
3 t/m 8 Muziek - Zing met de X-factor & Ondek de blokfluit Muziekschool Pianoforte
5 t/m 8 Muziek - Streetbeats & Band in de klas Popschool Twenterand
Leerkrachten Muziek - Zingen met de klas Juffrouw Zingeling
Leerkrachten Taal - Van het witte vel naar het vrije vel Aha! voor creatief schrijven

Cultuureducatie deskundigheidsbevorderingsaanbod voor leerkrachten

Discipline Titel Aanbieder
Muziek Boomwackers voor leerkrachten Muziekschool Otten
Beeldend Spoedcursus creativiteit door illustrator Saskia Pekelharing
Erfgoed Leerlijn Erfgoededucatie Historisch Museum Zeeman & De Regt
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Voor directies en leerkrachten
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Voor directies en leerkrachten 
Voor je ligt de Cultuurklapper Twenterand 2018-2019. 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’. Met dit samengevoegde budget kunnen de 21 deelnemende basisscholen van 
Twenterand kosteloos gebruik maken van:
1. Aanbod van cultuureducatie activiteiten voor basisschoolkinderen onder schooltijd;
2. Deskundigheidsbevorderingsactiviteiten voor basisschoolleerkrachten.

De activiteiten in de Cultuurklapper zijn bedoeld voor kennismaking. Activiteiten die scholen met 
ondersteuning van de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds Cultuurparticipatie en het budget 
Cultuureducatie met Kwaliteit van Rijnbrink, zijn gericht op de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van 
doorgaande leerlijnen cultuureducatie. Zowel de kennismakingsactiviteiten via de Cultuurklapper als de 
leerlijnen versterken de duurzame en structurele samenwerking van de school met de lokale culturele 
omgeving. De combinatiefunctionaris speelt bij beiden een essentiële verbindende en coördinerende rol.

Zoals gebruikelijk wordt steeds een aantal disciplines per schooljaar voor de basisscholen bekostigd, het 
zogenaamde ‘basis aanbod’. Dit jaar zijn dat de disciplines: multimedia, beeldend, taal/literatuur en 
erfgoed. En natuurlijk ontbreken de schoolvoorstellingen niet. 
Ook is er weer aanbod van deskundigheidsbevorderingsworkshops voor leerkrachten. Naast het lokale 
aanbod wat aansluit bij de activiteiten voor de kinderen, mogen de leerkrachten van de basisscholen uit 
Twenterand zich opgeven voor het aanbod van de regionale deskundigheidsbevorderingscarrousel. 

Er is dit jaar ook weer aanbod beschreven wat scholen kunnen gebruiken maar wat voor eigen rekening is. 
Dat is het ‘plus aanbod’, en bestaat dit jaar voornamelijk uit muziek workshops.
 
Elke school kan zelf kiezen welke activiteiten per groep het best aansluiten bij het schoolprogramma van 
het schooljaar 2018-2019. Scholen kiezen twee activiteiten per groep uit het samengestelde aanbod uit 
deze Cultuurklapper. Voor een aantal groepen wordt dit jaar een extra derde lokale activiteit aangeboden. 
Alleen de geselecteerde lokale activiteiten komen voor de derde optie in aanmerking. Activiteiten zijn deels 
gebonden aan de plaatsen. Een groep is niet verplicht om gebruik te maken van de derde activiteit.

Kiezen uit het Cultuureducatie basis 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 vier disciplines. De disciplines zijn: beeldend/multimedia, taal/multimedia, 
erfgoed en theatervoorstellingen. 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.

 
 Den Ham 4 & 5 Instrumentencarrousel door muziekvereniging Juliana (in april/mei 2019)
  5 t/m 8 Erfgoedproject ‘De Groene Jager’ door st. Midzomer festival Den Ham (mei 2019)
  7 & 8 Bewustwordings- en erfgoedles ‘OverLeven’ door Marijke Talen & Angelique Dekker

 Vriezenveen 4 Algemene Muziekvormingsles door de Vriezenveense Harmonie (mei/juni 2019)
  5 & 6 Erfgoedles ‘Ruilverkaveling in Vriezenveen’ door Historisch Museum Vriezenveen
  7 & 8  Erfgoedles ‘Oorlogsjaren in Vriezenveen’ door Historisch Museum Vriezenveen

 Vroomshoop 5 & 6 Instrumentencarrousel door de Vroomshoopse Harmonie (maart/april 2019)
  5 t/m 8 Erfgoedles ‘Sgraffito kunstwerk en wederopbouw’ door Levend Vroomshoop 
  7 & 8  Erfgoedles ‘Winterkraaien’ met muziek door Levend Vroomshoop (voorjaar 2019)
  
 Westerhaar 3 & 4 Les ‘Muziek maken is cool’ door de muziekvereniging Soli Deo Gloria
  5 & 6 Erfgoedles ‘Leven, wonen, werken op het veen’ door het Veenmuseum 
  7 & 8 Bewustwordings- en erfgoedles ‘OverLeven’ door Marijke Talen & Angelique Dekker

Groepen kunnen aangeven of ze gebruik willen maken van een extra derde activiteit, te herkennen 
aan de smiley. Hieronder het overzicht van de extra activiteiten per groep en plaats:
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Het is niet verplicht om twee activiteiten of voor de extra derde activiteit 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/periode 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.

Heb je vragen of wensen met betrekking tot cultuureducatie op jouw school, neem dan contact op met 
combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn.

Kiezen uit het Cultuureducatie Plus aanbod
Ben je als groepsleerkracht op zoek naar een muziek 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.

Deskundigheidsbevorderingsworkshops
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. 

Naast deze ontmoetingsmomenten kan elke leerkracht zich opgeven voor één 
deskundigheidsbevorderingsworkshop. De disciplines die tijdens schooljaar 2018-2019 aan bod komen
zijn: muziek, beeldend en erfgoed. 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). 

TIP: 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.

   Deskundigheidsbevorderingsworkshopcarrousel 
   Dit jaar werken de gemeentes Twenterand, Hellendoorn, Raalte, Wierden, Hof van 
   Twente en Rijssen-Holten samen met een zogenaamde 
   deskundigheidsbevorderingsworkshopcarrousel. Zie de flyer. Je mag je voor 
   meerdere workshops aanmelden. Deelname is kosteloos voor de leerkrachten. 
   Veel workshops hebben een beperkt aantal plekken. Deelname wordt toegekend op 
   volgorde van binnenkomst. Één van de workshops vindt plaats in Twenterand. 
   Hiervoor kan je je aanmelden via de Klapper of via de website die op de flyer staat. 

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 6 juli 2018 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:
      Het afgesproken aantal leerlingen niet zonder overleg te wijzigen.
      Vervoer naar en van een externe locatie wordt door de school zelf geregeld en bekostigd.
      Te laat afzeggen kan financiële consequenties voor de school tot gevolg hebben.
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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
• 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;  

• 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; 

• Vanuit de school is iemand aanwezig om de aanbieder te ontvangen en wegwijs te maken. De aan 
 komsttijd 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; 

• Ontvangst met koffie en thee wordt zeer gewaardeerd.

Een voorstelling in het theater 
• 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;
 
• Ongevraagd heen en weer geloop tijdens de voorstelling leidt af. Dus zorg ervoor dat iedereen voor 
 af naar de wc is geweest;
 
• Let er op dat mobieltjes uit worden gezet. Foto’s maken mag bij de meeste voorstellingen, maar  
 altijd zonder flits;
 
• Er mag beslist niet gesnoept of gedronken worden in het theater;
 
• Vervoer naar en van een externe locatie wordt door de school zelf geregeld en bekostigd;
 
• 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
• 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;
 
• Als de aanbieder geen contact met de school opneemt, neem dan zelf van tevoren contact op met  
 de aanbieder om de tijden en afspraken te controleren;
 
• De bezoeken zijn geschikt voor groepen tot maximaal 25 leerlingen per bezoek. Dit vanwege de  
 beschikbare ruimte bij de erfgoedinstellingen, maar ook vanwege veiligheid; 
 
• 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.
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Cultuureducatie Basisaanbod
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Groepen
  3 4 5 6 7 8

Groepen
 4 5 6 7 8

Filmpje!

Do it yourselfie

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Corine Aalvanger

Corine Aalvanger

Beeldend / multimedia / taal

Beeldend / fotografie / taal

1,5 uur

1,5 uur

1 klas

1 klas

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Leerlingen zien dag-in-dag-uit tekenfilms en 
computerspelletjes op TV, tablets en internet. Zou het 
dan niet geweldig zijn om zelf ook zo’n filmpje te kunnen 
maken? 

Dat kan! Dat gaan de leerlingen leren tijdens deze 
workshop. We duiken in de geschiedenis van de film 
om te ontdekken hoe film is ontstaan. Aan de hand van 
voorbeelden kijken we naar de mogelijkheden van de 
stop-motion techniek: wat is het verschil tussen filmen 
en de stop-motion techniek, hoe werkt het precies, 
kennen de leerlingen zelf voorbeelden.

Als je met animatie aan de slag gaat opent zich er een 
wereld vol mogelijkheden. Het geeft je de mogelijkheid 
om vorm te geven aan fantasie, dromen en dingen die 
normaal gesproken niet kunnen. 

Leerlingen gaan in groepjes aan de slag, samen 
bedenken ze een verhaal (met behulp van een 
storyboard) en zoeken daarbij de benodigde materialen 
(bijv. klei). Met behulp van een decor, een camera en 
statief wordt het verhaal beeld voor beeld vastgelegd. 

Na afloop worden de filmpjes gemonteerd en getoond 
via het digitale schoolbord.

Overal kom je fotografie tegen. Maar wat is fotografie 
eigenlijk? 

Het betekent letterlijk: schrijven met licht. ‘Do it 
yourselfie’ gaat over het vertalen van ideeën naar een 
visueel resultaat. Uitgangspunt bij de workshop zijn 
portret, identiteit, tekst en illustratie. 

Via het digitale schoolbord krijgen de leerlingen een 
introductie over fotografie: hoe is fotografie ontstaan, 
welke beeldaspecten zijn er. Ook kijken we naar het 
werk van fotografen: Wat zie je eigenlijk, waar gaat het 
over en wat vind je ervan? Wat proberen de foto’s ons 
te vertellen? En hoe kunnen wij met foto’s ons eigen 
verhaal vertellen? Waar moet je dan op letten 
bijvoorbeeld? Wat maakt die ene foto bijzonder? 

Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag, 
beeldaspecten (compositie, standpunt, licht en tijd) 
spelen hierbij een belangrijke rol. Leerlingen 
fotograferen elkaar: hun favoriete plek om school of met 
een voorwerp. 

Tenslotte wordt de foto uitgeprint en tekenen/schrijven 
de leerlingen eigen gedachten, dromen en fantasie op 
en bij de foto.
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Groepen
  5 6 7 8

Groepen
 3 4

Vlog!

ABC project

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Corine Aalvanger

Agnes Booijink

Beeldend / multimedia / taal

Beeldend / fotografie / taal

1,5 uur

1,5 uur

1 klas

maximaal 30

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Vloggen is het maken van een videoblog, oftwel een 
vlog. Een vlog kan over van alles gaan, je kunt je 
camera overal mee naar toe nemen en van 
verschillende situaties en momenten een vlog maken.

Leerlingen vertellen een (persoonlijk) verhaal voor de 
camera in slechts 2 minuten. Het verhaal kan iets 
persoonlijks zijn maar ook gaan over een thema waar 
op school over wordt gewerkt. Op een korte en 
krachtige manier vertellen de leerlingen wat zij 
belangrijk, opvallend of bijzonder vinden.

We starten met een introductie over vloggen met 
voorbeelden van vloggers. De leerlingen gaan 
vervolgens in groepjes aan de slag met een onderwerp 
uit hun eigen leven of een thema dat speelt op school 
(vooraf in overleg met de school).

De leerlingen maken in groepjes een vlog, veel is er niet 
voor nodig: een camera, een verhaal en een groepje 
enthousiaste leerlingen in de rol van presentatoren. 
Er wordt een aantal keren geoefend en uiteindelijk 
wordt er één vlog gemaakt van 2 minuten. 

De resultaten worden op het digitale schoolbord 
besproken!

Na het bekijken van ABC van Eric Carle op het digibord, 
gaat ieder een eigen letter tekenen. 

We doen inspiratie op door foto’s van gefotografeerde 
letters te bekijken. Met diverse materialen leggen alle 
leerlingen een eigen letter. Deze worden daarna door 
hun zelf gefotografeerd. De foto’s krijgt de leerkracht 
van mij na de les. 

Reflectie van het werk door bespreking van de foto’s op 
het digibord.
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Groepen
  5 6 7

Groepen
 1 2 3 4

Archeologie, 
leer der oudheid

Grote oranje spetter

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Agnes Booijink

Agnes Booijink

Beeldend / erfgoed

Beeldend / taal / filosofie

1,5 uur

1,5 uur

maximaal 30

maximaal 30

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Door de bouw van nieuwe wijken stuiten graafmachines 
soms op iets ouds. Er komt dan een archeoloog om 
onderzoek te doen. Ze gaan voorzichtig graven en 
kunnen door de vondsten veel leren over onze 
voorouders. 

Agnes gaat met de klas kijken of er ook in Twenterand 
opgravingen zijn geweest. We kijken (op het digibord) 
naar voorbeelden van artefacten, oude kaarten, 
vindplaatsen en fossielen. 

De leerlingen gaan daarna met bijzondere, door Agnes 
meegebrachte, materialen een werkstuk maken. Groep 
5 & 6 maakt een fantasie dier. Groep 6 & 7 een 
historische kaart/vindplaats.

Op het huis van mijnheer Pruimelaar valt per ongeluk 
een oranje spetter. In plaats van het over te schilderen 
gebruikt hij het als uitgangspunt om van zijn huis een 
kunstwerk te maken. 

De les begint met het voorlezen van het verhaal over 
mijnheer Pruimelaar en de oranje spetter. Daarna gaan 
de kinderen zelf een droomhuis maken, tekenen of 
schilderen. 

We gebruiken daarvoor zeer diverse materialen. Deze 
brengt Agnes mee.
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Groepen
 1 2 

Groepen
 7 8

Mijn schaduw

Take a selfie

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Agnes Booijink

Agnes Booijink

Beeldend / fotografie

Beeldend / fotografie

1 uur

2 uur

maximaal 30

maximaal 30

Bij slecht weer neemt Agnes een 
fotolamp mee en vindt de 
activiteit binnen plaats.

Nodig: eigen smartphone, 
groepjes van 2 kinderen met 1 
smartphone

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

De leerlingen maken kennis met het fenomeen licht en 
schaduw.

Eerst doen we inspiratie op via het digibord. Daarna 
gaan we naar buiten om daar onze schaduw te bekijken 
en te tekenen. De beelden worden vastgelegd met een 
camera en we bekijken deze vervolgens in de klas op 
het digibord.

Een les over identiteit en sociale media.

De introductie is een gesprek over waarom we selfies 
maken. Wat zijn mooie portretten? Agnes leert de 
kinderen technische kneepjes voor het maken van een 
mooi portret. 

De leerlingen gaan in groepjes van twee met eigen 
telefoon van elkaar of van zichzelf foto’s maken. De 
foto’s worden via WhatsApp naar Agnes verzonden.

Met deze foto’s wordt aan het einde van de les een 
filmpje.
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Groepen
  5 6

Groepen
 5 6 7 8

Zwart wit

De techniekfabriek

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Agnes Booijink

Marit de Wolf

Beeldend / multimedia / 
erfgoed / fotografie

Beeldend / multimedia / taal

1 uur

1,5 uur

maximaal 30

maximaal 30

Geen

Lesbrief ter voorbereiding voor 
de leerkracht, wordt digitaal 
aangeleverd

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Positief versus negatief is belangrijk in de analoge 
fotografie. 

We nemen een kijkje in de wereld van de fotografie 
van de vorige eeuw door middel van een oude camera, 
negatieven, afdrukken en een doka. 

Beeldend gaan we aan de slag met het knippen van 
zwart papier, hiermee maken we een compositie.

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.
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Groepen
  3 4 5 6 7 8

Groepen
  7 8

Dag en Nacht
Vincent van Gogh

Workshop Graffiti

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Marit de Wolf

Perfect Painting

Beeldend / kunst

Beeldend

1,5 uur

2 uur

maximaal 30

20

Extra: in overleg met de school 
kunnen de kunstwerken 
geëxposeerd worden in de 
Peddemorsboerderij in 
Vriezenveen. Kies je voor deze 
workshop dan neemt Kristina 
Odenhamn contact met je op 
over deze mogelijkheid.

Extra: in overleg met de school 
kunnen de kunstwerken 
geëxposeerd worden in de 
Peddemorsboerderij in 
Vriezenveen. Kies je voor deze 
workshop dan neemt Kristina 
Odenhamn contact met je op 
over deze mogelijkheid.

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

De beroemde Nederlandse kunstenaar Vincent van 
Gogh, vormt het uitgangspunt van deze workshops (er 
kan gekozen worden tussen één van de twee 
beeldende lessen, of een combinatie van beide).

Dag: Bij deze les staan de schilderijen die Van Gogh 
maakte in Zuid-Frankrijk centraal. Felle kleuren, 
streepjestechniek, het maken van een compositie met 
voor- en achtergrond; het komt allemaal aan bod tijdens 
deze workshop. Met als resultaat: een ‘warm’ landschap 
in knalkleuren. 

Nacht: Tijdens deze les bestuderen we de schilderijen 
die Van Gogh maakte in de nacht. We leren over 
sterrenluchten in streepjestechniek en bekijken het 
schilderij van de slaapkamer van Van Gogh, met 
meubels die nét niet helemaal kloppen. Naar 
aanleiding hiervan maken de leerlingen een schilderij 
naar de waarneming: de stoel, zonnebloem en andere 
spullen van Vincent met een sterrenlucht als 
achtergrond. Het resultaat: een portret van de 
kunstenaar van Gogh, maar dan anders…

Alwin Koers is graffitikunstenaar. Hij leert je de kneepjes 
van het vak. 

De les begint met een introductie over graffiti en stijlen. 
Daarna gaan we in een half uur durende “tekenles” 
allemaal een eigen ontwerp maken. Vervolgens gaan 
we anderhalf uur verven met spuitbus. Dit gebeurt 
buiten. 

De gemaakte kunstwerken mogen mee naar huis.
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Groepen
  5 6 7 8

Groepen
1 2 3 4

Met klei boetseren en 
potten draaien

Het grote avontuur: 
‘Maak een boek met je klas’

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

In het atelier van Carolien Kuiper 
aan de Marleseweg in Den Ham

Klaslokaal

Caroline Kuiper en Leo Broos 

Saskia Pekelharing

Beeldend / handvaardigheid

Beeldend / boeken

1 uur

1 tot 1,5 uur

maximaal 30

1 klas

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

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 tweeën gedeeld. De 
ene helft krijgt een demonstratie pottendraaien, terwijl 
de andere helft een eigen fotolijstje van klei mag 
decoreren. Na een ruim half uur ruilen de groepen om. 

Na enige weken, nadat de klei gebakken zijn, krijgt de 
groepsleerkracht de uitnodiging om de fotolijstjes op te 
halen bij het atelier om uit kunnen delen aan de kinde-
ren in de klas.

Zelf een boek illustreren met de hele klas? 

Samen met kinderboeken-illustrator Saskia Pekelharing 
gaan de kinderen aan de slag met een verhaal. De 
katten zijn de vensterbank zat en besluiten op 
avontuur te gaan. Ieder kind maakt zijn eigen deel van 
het verhaal. Aan het einde van de les gaan alle 
getekende verhalen in een harmonica-boek op A4 
formaat.

Door de vormgeving van het boek, wordt het aan het 
einde van de les toch een geheel. De kinderen leren 
ondertussen teken-trucs en krijgen illustratietips. Zelfs 
de kinderen die niet veel tekenen vinden deze workshop 
leuk!

Het eindresultaat is een stevig boek dat in de klas 
tentoon gesteld kan worden. De kaften maakt Saskia 
zelf. Voor de Kinderboekenweek 2018 komt er een 
aangepaste kaft over vriendschap. In overleg kan het 
thema van het boek uiteraard aangepast.
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Groepen
  3 4 5 6

Groepen
  6 7 8

Vreemde dieren

Cartoons ontwerpen

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Saskia Pekelharing

Saskia Pekelharing

Beeldend 

Beeldend / tekenen

1 uur

1 uur

1 klas

1 klas

Extra: in overleg met de school 
kunnen de kunstwerken 
geëxposeerd worden in de 
Peddemorsboerderij in 
Vriezenveen. Kies je voor deze 
workshop dan neemt Kristina 
contact met je op over deze 
mogelijkheid.

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Samen met kinderboeken-illustrator Saskia Pekelharing 
gaan de kinderen een kunstwerk maken. De kinderen 
ontwerpen hun eigen hele rare dier middels een 
spelvorm.

Spelenderwijs leren ze ook nog tekentrucs over dieren 
tekenen. De kinderen werken met aquarelverf. Dat geeft 
weinig troep en prachtige resultaten. Met een stand-up 
systeem kunnen alle schilderijen aan het einde van de 
les rechtop staan.

De kinderen kunnen aan het einde van de dag trots een 
tentoonstelling inrichten.

Samen met illustrator van kinderboeken Saskia 
Pekelharing, gaan de kinderen een cartoon ontwerpen. 

Ze bedenken met eigen fantasie een grappig 
fantasiefiguur voor in een cartoon. Tijdens deze les 
krijgen de kinderen 5 geheimen geleerd die iedere 
cartoonist gebruikt. De kinderen leren onder andere 
gezichtsuitdrukkingen tekenen.

Prachtig eindresultaat: de cartoonfiguren kunnen 
namelijk rechtop staan! Door dat de cartoons helemaal 
zelf bedacht zijn, zijn de kinderen echt trots op de 
grappige resultaten. Ze zijn ook nog eens mooier dan 
ieder ooit zelf voor mogelijk had gehouden: de trucs 
werken namelijk echt!

“Juf, ik hou helemaal niet van tekenen, maar dit is echt 
leuk.”



Cultuurklapper Twenterand 2018 / 2019 20

Groepen
 1 2 3 4 5 6 7 8

Groepen
  3 4 5 6 7 8

Reactiebaan

Speellab

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Grote Broer Kunsteducatie

Grote Broer Kunsteducatie

Beeldend / kunst / 
experimenteren

Beeldend / techniek / creativiteit 

1 uur

1,5 uur

1 klas

1 klas

Er is een ruim lokaal nodig met 
tafels en stoelen. De leerlingen 
moeten de tafel aan de kant 
kunnen schuiven voor het maken 
van de reactiebaan. Er moet een 
digibord met geluid en computer 
aanwezig zijn voor het tonen van 
voorbeelden.

Een ruim lokaal met tafels, 
voldoende stroompunten en vijf 
verlengsnoeren die verspreid zijn 
door de ruimte. Het lokaal moet 
goed te ventileren zijn. Verder 
moet er een smart- of digiboard 
aanwezig zijn en toegang tot 
internet. Ook is er genoeg wit A4 
papier nodig.

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Hoe kan materiaal in beweging worden gezet? 
Wanneer blijft een object in balans en wanneer valt het 
om? Hoe kan je het hele lokaal gebruiken in de 
reactiebaan? Tijdens deze onderzoekende workshop 
bouwen de leerlingen al experimenterend een eigen 
reactiebaan met verschillende materialen.

De workshop start met een introductie over wat 
installatiekunst is. Klassikaal worden er een aantal 
materialen besproken en de manier waarop die gebruikt 
kunnen worden. Leerlingen gaan vervolgens in kleine 
groepjes aan de slag met experimenteren en het 
bouwen van hun eigen reactiebaan. Alle reactiebanen 
worden vervolgens gecombineerd en gefilmd. 
Klaar voor een kettingreactie in je klas?

Tijdens de workshop Speellab verkennen leerlingen 
allerlei nieuwe technieken. Wat dacht je van het maken 
van je eigen voorwerp met een 3D printer pen? Of met 
stroomgeleidende verf een lampje laten branden?

De workshop begint met een korte introductie over 
de 3D print techniek en over alle onderdelen van het 
Speellab. 

Vervolgens gaat elk groepje met een onderdeel 
starten en is er een roulatiesysteem. De leerlingen 
maken kennis met de mogelijkheden van 3D printen. 
Eén van die mogelijkheden is de 3D printer pen. Met 
deze pen kunnen driedimensionale figuren getekend 
worden, bijvoorbeeld dieren, auto’s of brillen. 

Verder laat de workshopdocent zien hoe een 3D printer 
precies werkt. We nemen het door ons 3D-geprinte 
constructiespeelgoed Plokko mee waar de leerlingen 
mee aan de slag kunnen. Afhankelijk van de leeftijd 
werken de leerlingen met stroomgeleidende verf, 
waarmee ze lampjes kunnen laten branden.

Een workshop waarin leerlingen ook werken aan de 21e 
eeuwse vaardigheden, zoals oplossingsgericht denken, 
want techniek doet niet altijd wat je wilt.
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Groepen
  6 7 8

Groepen
 4 5 6 7 8

Schrijven is schrappen

Je neus in de boter
Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Held & Bloem

Corine Aalvanger

Taal / beeldend / 
multimedia / erfgoed

Taal / poëzie / fotografie

2x 45 min (videoles) + 1x 90 min  
(gastles)

1,5 uur

30

1 klas

Lespakket, via mail, met 2 
videolessen (verborgen links op 
you tube)

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Woorden… Zinnen… Taal gebruiken om te beschrijven 
wat we denken en voelen. Er is al veel geschreven en 
daarom hebben we tijdens deze workshop geen nieuwe 
woorden en zinnen nodig om met de kracht van taal 
mooie nieuwe zinnen te laten ontstaan.

Een bekende zin: Schrijven is schrappen. We zoeken 
soms naar woorden om te beschrijven wat we denken 
of voelen. Maar vaak zijn de woorden er al. En kunnen 
we tussen de zinnen door nieuwe zinnen ontdekken.

In deze workshop gebruiken we bestaande teksten. We 
kijken naar werk van Black-Out poetry kunstenaars. 
Vervolgens gaan we zelf aan de slag met tekst. We 
gaan deze tekst goed doorlezen en halen er nieuwe 
zinnen uit. We gaan schrappen. En maken zo ons eigen 
nieuwe gedicht uit een bestaande tekst.

Bij deze mooie nieuwe tekst gaan we vervolgens een 
foto maken. Of een mooie tekening. En deze voegen we 
tenslotte samen tot ons eigen nieuwe kunstwerk!

‘Je neus in de boter’ is een mini-leerlijn bestaande uit 
een 3-delige lessenserie over spreekwoorden.

Eerst zijn er 2 vlog-lessen waarin de kinderen aan het 
werk worden gezet om oude meesters (Rembrandt, Jan 
Steen, Pieter Brughel) te bestuderen en spreekwoorden 
te ontdekken. Deze 2 eigentijdse lessen zijn 
lesstof-vervangend voor geschiedenis en taal. De finale 
is een gastles, waarbij de leerlingen hun eigen 
poster maken met een knipoog naar het verleden. In de 
greenscreen fotostudio, gekleed in ouderwetse kleding 
en klompen beelden de kinderen de spreekwoorden uit 
die zij ontdekt hebben. 

De foto’s en de tekeningen resulteren in een unieke A2 
poster waarin niemand voor spek en bonen meedoet.

Telt voor 2 activiteiten



Cultuurklapper Twenterand 2018 / 2019 22

Groepen
 1 2 3 4

Groepen
 5 6 7 8

Als ik lach ...

Eenzame bizon zoekt 
blije cactus

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Aha! Voor creatief schrijven vol 
verrassingen

Aha! Voor creatief schrijven vol 
verrassingen

Taal / creatief schrijven / 
wereldoriëntatie

Taal / poëzie / wereldoriëntatie

1,5 uur

1 uur

1 klas

1 klas

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Als je aan lachen denkt, moet je al bijna lachen! Daar 
maken we samen een verrassend klassengedicht over. 
Of een eigen tekentekst. 

Als je gedichten en verhalen kan verzinnen ben je 
oppermachtig, je tovert iets tevoorschijn uit het niets! 
Kinderen begrijpen die magie heel goed. 

Je bent een verdwaald dier op de steppe of in de jungle 
en je zoekt gezelschap. Hoe doe je dat dan? 

Vrolijke workshop Creatief Schrijven over jezelf 
voorstellen en contact leggen. En dan: met z’n allen 
voorlezen en smullen van elkaars vondsten. 

Schrijven? Maar dat doen we toch al? Juist daarom 
is creatief schrijven een geweldige toevoeging en 
verdieping. Binnen de doelen van het taalonderwijs 
schep je met gemak speelruimte waarmee je 
razendsnel het taalgebruik en 
uitdrukkingsvaardigheden van de leerlingen verrijkt. 
Leerlingen ervaren dat ze veel meer te zeggen 
hebben dan ze wisten. 

Ontdek samen met je klas hoe woorden kunnen 
huppelen, zinnen kunnen toveren, een gedicht kan 
fluisteren, een verhaal verrukkelen!

Krijgt u als de docent de smaak te pakken? Op 
aanvraag geven we een teambijeenkomst voor 
leerkrachten van de onderbouw (zie pagina 39). 
Hierna kunt u zelf volop aan de slag kunt met het 
maken van verhalen en gedichten met jonge kinde-
ren. U ontvangt bovendien een reader boordevol tips, 
aanstekelijke voorbeelden en werkvormen. 
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Groepen
 1 2 3

Groepen
 6 7 8

Waar is mijn kudde?

De Grote Radioshow

Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Speellokaal

Juffrouw Zingeling

Taal / muziek / filosofie

50 minuten

maximaal 25 tot 30

In te plannen op maandag-, 
dinsdag- of donderdagochtend

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Het boek ‘Waar is mijn kudde?’ van Lane Smith, met 
de Nederlandse bewerking van Koos Meinderts, geeft 
ruimte voor eigen beleving. Is dit jongetje verdwaald? 
Opzoek naar waar hij thuis hoort? Of is hij een 
wereldreiziger? Ontdekt hij wie er nog meer leeft in de 
wereld en komt hij thuis met de meest fantastische 
verhalen? 

We lezen het boek dat, dat eigenlijk een gedicht is. En 
we gaan zelf natuurlijk ook op reis. Al zingend en 
bewegend onderzoeken we of wij niet ook bij de geiten 
of de olifanten horen.

Tijdens ‘De-Grote-Radioshow’ toveren wij jullie 
klaslokaal om tot een studio en gaan we met de klas 
een radio-uitzending maken:
• verhalen worden verteld
• liedjes zijn te horen
• geluidseffecten worden toegevoegd
• het journaal wordt voorgelezen
• er kan zelfs een reclame-blok worden gemaakt

De klas wordt verdeeld in groepjes om alles goed voor 
te bereiden. Zo wordt aan het eind van de les de 
radio-uitzending in één keer opgenomen. 

Het is dan bijna klaar, binnen een week wordt er een 
mp3 teruggestuurd waarin de radio-uitzending helemaal 
afgemonteerd is.

Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Klaslokaal

Popschool Twenterand

Taal / multimedia / muziek

5 kwartier

maximaal 30

Geen

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden
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Groepen
  6 7 8

Groepen
 4 5 6

Songwriting

Een tas vol verhalen
Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Klaslokaal

Verhalenvertelster Zuleika

Taal / erfgoed 

45 minuten

maximaal 30

Geen

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Jullie klaslokaal wordt een poëtisch, muzikaal en 
creatief laboratorium. De klas wordt in groepen 
verdeeld. Samen wordt er gewerkt aan:
• Een pakkend refrein
• Originele coupletten
• Muzikale ondersteuning door een aantal 
 leerlingen

Het eindresultaat is een bijzonder en uniek eigen 
klasse-lied dat 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).

In deze voorstelling heeft de verhalenverteller een 
boodschappentas bij zich gevuld met diverse attributen, 
die op een tafel komen te staan. Bij elk attribuut hoort 
een verhaal. Dat kan een grappig, historisch of een 
spannend verhaal zijn. 

In overleg met elkaar kiezen de kinderen drie attributen 
uit en de verhalenverteller vertelt de verhalen die daarbij 
horen. 

Tussendoor wordt er met de kinderen nog een leuke 
verteloefening gedaan.

Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Klaslokaal

Popschool Twenterand

Taal / poëzie / multimedia / 
muziek

5 kwartier

maximaal 30

Van te voren wordt de klas 
gevraagd enkele 
voorbereidingen te treffen 
voordat de muziekdocent in de 
klas komt

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden
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Groepen
 1 2 3

Groepen
 6 7 8

Sprookjes van Grimm

Workshop Verhalen vertellen 
Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Verhalenvertelster Zuleika

Verhalenvertelster Zuleika

Taal / presenteren 

Taal / sprookjes

1,5 tot 2 uur

45 minuten

maximaal 30

maximaal 30

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

In deze vertelvoorstelling vertelt de verhalenverteller 
kinderen op een interactieve manier een aantal 
sprookjes van Grimm. 

Daarnaast toetst ze door middel van een quiz hun 
kennis over sprookjes.

Tijdens de vertelworkshop maken leerlingen kennis met 
het fenomeen vertellen. Een belangrijk doel is hun te 
enthousiasmeren om zelf te vertellen. 

Na een korte inleiding gaan ze aan de slag met 
oefeningen waardoor ze de beginselen van het vertellen 
ervaren. Daarna krijgen ze als voorbeeld een verhaal 
te horen. Vervolgens gaan ze aan het werk in groepjes 
(max. 5 per groepje) met een eindopdracht. Ze 
krijgen per groepje een zin waarmee ze samen een kort 
verhaaltje moeten schrijven. Ze spreken af wie uit het 
groepje het verhaal vertelt, de anderen beelden het uit. 

Als afsluiting presenteren de groepjes om de beurt hun 
verhalen voor de klas.
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Groepen
 1 2 

Prentenboeken in de klas 
in voorbereiding op 

theatervoorstelling Het Punt 
Komend schooljaar staan er twee prachtige 
familievoorstellingen op het programma van Het Punt. 

Deze voorstellingen zijn bewerkingen van bekende 
prentenboeken. De voorstellingen vinden buiten 
schooltijd plaats, op zaterdagen. Maar als leerkracht 
kan je de kinderen interesseren en voorbereiden op een 
mogelijk bezoek aan de voorstellingen. 

Meld je aan via de klapper en bibliotheek Twenterand 
voorziet jouw kleutergroep van passende 
prentenboeken in de periode in aanloop naar de beide 
voorstellingen:
• Op zaterdag 20 oktober 2018 vindt de 
 voorstelling ‘Dikkie Dik & ik’ plaats. De bekende
 rode kater is jarig! En natuurlijk komt hij graag
 zijn partijtje vieren in Twenterand. 
 Jij komt toch ook?

• Op zaterdag 6 april 2019 speelt Theatergroep
 Meneer Monster ‘De Gruffelo’ naar het bekende
 prentenboek. Een spannende fysieke slapstick
 voorstelling. Een beleving voor jong en oud.

Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Klaslokaal

Bibliotheek Twenterand in 
samenwerking met programma 
commissie van Het Punt

Taal / prentenboeken over 
voorstelling

Eigen inzet

Alle kleuters

Meld je interesse voor dit 
aanbod in de 3e keuze tabel op 
het aanmeldformulier

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden
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Groepen
  6 7 8

Groepen
 6 7 8

Oorlogsjaren in Vriezenveen 

Dubbel foto 
Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Historisch museum Vriezenveen 

Historisch museum Vriezenveen 
en centrum Vriezenveen

Historisch museum Vriezenveen 

Historisch museum Vriezenveen

Erfgoed

Erfgoed

circa 75 minuten

3 lessen, waarvan 2 in de klas 
en een 1,5 uur durende wande-
ling als 2e les

maximaal 25

maximaal 25

Wanneer: April 2018 tot en met 
juni 2019, bezoek in overleg. 
Deze activiteit kan bij slecht weer 
ook binnen.

Lestas wordt in overleg 
opgehaald bij museum. Borg 
voor de tas bedraagt € 25,-

3e keus voor groepen 7 & 8 in 
Vriezenveen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Leerlingen ontdekken dat geschiedenis zich niet in de 
leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar dat 
het verleden ook tastbaar en herkenbaar in de eigen 
omgeving te vinden is. De lessen zijn zo gemaakt dat ze 
gedurende het gehele schooljaar zijn in te plannen. 
U kunt de lessen ook onderdeel laten zijn van een 
projectweek rond 4 en 5 mei.

In dit project wordt gewerkt met een lestas, welke 
bestaat uit een handleiding met 3 lessen (activeren 
voorkennis, naar het museum, reflectieles), 5 
dossiermappen en opdrachtkaarten (Strijd, Verzet, 
Hongerwinter, Bevrijding, Herdenken) voor de 
leerlingen. De vijf onderwerpen zijn gerelateerd aan de 
Tweede Wereldoorlog en de leerlingen onderzoeken 
in groepjes de onderwerpen. Ze vertellen aan elkaar 
tijdens de wandeling in les 2 wat ze te weten zijn 
gekomen over de oorlogsjaren in Vriezenveen. 

Aandacht is er speciaal voor personen van wie hun lot 
verbonden is aan de Tweede Wereldoorlog.

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.
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Groepen
  5 6

Groepen
 5 6 7

Op stap met Jans en Da 

De grond onder mijn voeten 
‘Ruilverkaveling’

Het project geeft - aan de hand van twee 
leeftijdgenootjes - een beeld van het dagelijks leven 
rond 1900 in Twenterand. 

Hierbij komt kleding, wonen, werken, huishouden, 
voeding, vervoer, school en spel aan bod. Eventueel 
kan aandacht besteed worden aan de Vriezenveense  
en Twentse 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.

In Vriezenveen vond één van de eerste en meest 
indrukwekkende ruilverkavelingen plaats. In 2011 is dit 
door de overheid aangewezen als een van de gebieden 
uit de wederopbouwperiode van nationaal 
cultuurhistorisch belang. ‘Een icoon om (van) te houden’ 
en belangrijk om de waarde van dit gebied over te 
dragen aan een nieuwe generatie. Het onderwerp 
verdient een vaste plek in het onderwijs van 
Vriezenveen. 

Dit onderwijsprogramma maakt de 
ruilverkaveling beter zichtbaar. Leerlingen maken 
kennis met het begrip ruilverkaveling en zij leren de 
sporen hiervan in hun eigen omgeving waarnemen, 
herkennen, verklaren en waarderen. 

Het 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.

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

In het klaslokaal en in het 
Historisch Museum Vriezenveen

In het klaslokaal en in het 
Historisch Museum Vriezenveen

Historisch museum Vriezenveen

Historisch museum Vriezenveen

Erfgoed

Erfgoed

Eén of twee lessen in de klas en 
één bij het Historisch Museum

Twee lessen in de klas en één bij 
het Historisch Museum

maximaal 25

maximaal 25

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

Het lesmateriaal kan op een 
afgesproken tijd worden 
opgehaald. Deze bevat alle 
materialen die nodig zijn. 

3e keus voor groepen 5&6 in 
Vriezenveen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden
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Groepen
  3 4

Groepen
 1 2

Mooie kleren 

Koffer gevonden! 

In de lessenreeks ‘Mooie kleren’ maken de leerlingen 
kennis met kleding die ongeveer honderd jaar geleden 
in Twenterand gedragen werd. 

In de eerste les onderzoeken de leerlingen hun eigen 
kleding door zichzelf te tekenen of te schilderen. 
Vervolgens vergelijken de leerlingen hun eigen kleding 
met die van klasgenoten. Zijn er grote verschillen in de 
kleedstijl? Hoe zou dat komen? En mogen de leerlingen 
zelf hun kleding kiezen? Vervolgens gaan de 
leerlingen terug in de tijd: wat voor kleding droegen 
kinderen en volwassenen vroeger. Aan de hand van een 
puzzel van een oude klassenfoto ontdekken de leer
lingen dat kinderen vroeger hele andere kleren droegen 
en dat die kleding erbij bijna iedereen hetzelfde uitzag. 
De tweede les is een bezoek aan het museum. De 
kennis van de leerlingen over kleding van vroeger wordt 
vergroot. In het museum analyseren ze oude 
kledingstukken, spelen ze een memoryspel met foto’s 
van oude kleding, mogen enkele leerlingen zich 
verkleden en kleden andere leerlingen poppen aan met 
kleding van vroeger. Hierdoor wordt het 
inlevingsvermogen vergroot. 

Als afsluitende opdracht ontwerpen de leerlingen hun 
eigen kledingstuk en showen zij die tijdens een 
spetterende modeshow.

In het project ‘Koffer gevonden!’ vinden de leerlingen op 
een dag een mysterieuze koffer in de klas. De 
leerkracht heeft geen idee wie de koffer heeft verloren. 
Aan de hand van de voorwerpen in de koffer proberen 
de leerlingen te achterhalen wie de eigenaar van de kof-
fer is. De koffer blijkt van een museummedewerker van 
het Historisch museum in Vriezenveen te zijn. Samen 
met de leerlingen wordt de koffer naar het museum 
teruggebracht. 

De museummedewerker is blij dat hij zijn koffer weer 
terug heeft, maar doordat hij zijn koffer kwijt was, loop 
hij erg achter met zijn werk. Daarom vraagt hij de 
leerlingen of zij hem hierbij willen helpen en 
ontdekken ze dat een museum een plek is waar oude 
spullen van vroeger bewaard worden. Deze kennis 
verdiepen de leerlingen verder door een school en 
woonkamer van vroeger in het museum te bekijken. Als 
verwerking richten de leerlingen op school een eigen 
museum met eigen voorwerpen in. 

Afsluitend nodigen de leerlingen hun ouders uit om in 
hun museum te komen kijken en krijgen de ouders een 
rondleiding van de leerlingen.

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

In het klaslokaal en in het 
Historisch Museum Vriezenveen

In het klaslokaal en in het 
Historisch Museum Vriezenveen

Historisch museum Vriezenveen

Historisch museum Vriezenveen

Erfgoed / mode

Erfgoed

Twee lessen in de klas en één bij 
het Historisch Museum

Twee lessen in de klas en één bij 
het Historisch Museum

maximaal 25

maximaal 25

Het lesmateriaal kan op een 
afgesproken tijd worden 
opgehaald. Deze bevat alle 
materialen die nodig zijn. 

Het lesmateriaal kan op een 
afgesproken tijd worden 
opgehaald. Deze bevat alle 
materialen die nodig zijn. 

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden
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Groepen
  5 6 7 8

Groepen
 7 8

Sgraffitokunstwerk en 
wederopbouw Vroomshoop

Winterkraaien, een vertelling 

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Levend Vroomshoop

Levend Vroomshoop

Erfgoed

Erfgoed

1 uur

1 uur

1 klas

1 klas

3e keus voor groepen 5 tot en 
met 8 in Vroomshoop

3e keus voor groepen 7 en 8 in 
Vroomshoop

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Bij de opening van de Brede School Vroomshoop 
(oktober / november 2018) wordt ter ere van het 
plaatsen van de Sgraffito een tentoonstelling in Het 
Punt georganiseerd. 

In de tentoonstelling wordt de betekenis van dit 
kunstwerk en de Wederopbouw na 5 april 1945 verteld 
in beeld en tekst. 

Thea Kroese of Hans Nieboer ontvangen de groepen 
leerlingen in de tentoonstelling en vertellen daarbij over 
de lokale geschiedenis van de periode na de Tweede 
Wereldoorlog.

Een verteluurtje voor de Vroomshoopse 
basisschoolkinderen. 
Een droomverhaal over de tijd en geschiedenis van de 
Winterkraaien, over het veenverleden. Ondersteund 
door beelden en begeleid door muziek. 

Thea Kroese neemt de groep mee in een sterk 
“befantaseerde” versie van een verhaal uit de 
Winterkraaien, een kindvriendelijke weergave. Een uur 
vol geschiedenis. 
Na dat uur hebben ze iets gehoord en gezien (via het 
digibord) van ons verleden, onze vroegere omgeving, 
onze taal.
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Groepen
  5 6 7 8

Groepen
 7 8

Verhalenpicknick bij 
De Sluis

De kracht van OverLeven
Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Schoolklas

Marijke Talen, Angelique Dekker

Erfgoed / bewustwording 

2 uur

maximaal 30

3e keus voor groepen 7 en 8 in 
Den Ham en Westerhaar

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Heel graag zou Levend Vroomshoop de 
schoolgaande jeugd betrekken bij het Sluismonument, 
de oorsprong van Vroomshoop. Daarvan weten ze 
nauwelijks iets. Daarom deze ‘Verhalenpicknick’. 

De klas komt naar De Sluis. In een kring met elk een 
knapzak met lekker eten en drinken, luisteren we 
samen naar een verhaal. Het verhaal van de oorsprong 
van Vroomshoop. Alles was nog kaal, geen huizen, 
geen scholen, niets helemaal niets. Maar er was turf, 
en die moest weggebracht en dus moest er een kanaal 
komen. En van het één kwam het ander ….

Vooraf ontvangt de school tips over de mee te brengen 
lunchpakketjes. Hier dragen kinderen en ouders zelf 
zorg voor. De verteller laat wel een ouderwets blauw 
drinkkannetje zien en andere historische attributen.
Alleen doorgang bij goed weer.

Het is helaas actueler dan ooit: pesten, buitensluiten, 
vooroordelen. Fotograaf Marijke Talen en schrijfster 
Angelique Dekker leggen aan de hand van het boek 
OverLeven, de link tussen verleden en heden. 

De kinderen maken kennis met de verhalen van de 
Joodse overlevenden van WOII uit het boek. Daarnaast 
gaan ze aan de slag met vragen als: heb ik 
vooroordelen, wat zou ik doen als ...

Ook praten we over wat Joodse overlevende Siegfried 
van Maagdenburg bedoelt met: ik 8 jou, jij 8 mij. 
Dit gebeurt door middel van gesprekken, 
beeldmateriaal, muziek, filmpjes en opdrachten. 
Eveneens geven Joodse overlevenden via korte 
filmpjes een boodschap door aan de kinderen.

Doel van de presentatie: kinderen bewust maken van 
het belang iedereen in zijn waarde te laten.

Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Klaslokaal

Levend Vroomshoop

Erfgoed

1,5 uur

1 klas

In het bijzonder bedoeld voor 
basisschoolgroepen uit 
Vroomshoop

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden
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Groepen
  5 6

Groepen
 4 5 6 7 8

Leven, wonen, werken 
op het veen 

De Leemansmolen
Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Bij de Leemansmolen en in het 
klaslokaal

Veenmuseum

Molenaars Leemansmolen

Veenmuseum

Erfgoed / techniek

Erfgoed

Molenbezoek: 1 tot 1,5 uur + in 
de klas: behandelen lesmateriaal

1 uur

maximaal 25

maximaal 30

De leskist kan op een 
afgesproken tijd worden 
opgehaald.

3e keus voor groepen 5 en 6 in 
Westerhaar

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

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.

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. 
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Groepen
 1 2 3

Groepen
 5 6

De Molenmuis

De sage van 
‘De Groene Jager’ Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Voorbereiding op het evenement 
in het klaslokaal

Midzomerfestival Den Ham

Erfgoed / tradities

circa1 uur

1 klas

3e keus voor groepen 5 en 6 in 
Den Ham

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

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.

Op 22 juni 2019 vindt  tijdens het Midzomerfestival 
Den Ham een muziekevenement plaats met als 
onderwerp ‘De ‘Groene Jager. Het is de sage over de 
roofridder van kasteel Eerde, Jonker Arent en zijn 
geliefde Gisela. 

De kinderen van de basisscholen worden tijdens de 
laatste weken van mei op de hoogte gesteld over deze 
sage doordat wij een boekje met het verhaal uitdelen. 
Daarbij worden ze gevraagd een creatief beeldend 
werkstuk te maken . 

De schoolkoren kunnen deel nemen aan het 
muziekstuk. Informatie voor de scholen volgt in het 
voorjaar van 2019.

Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Bij de Leemansmolen en in het 
klaslokaal

Molenaars Leemansmolen

Erfgoed / taal

Molenbezoek: 1 uur + in de klas: 
voorlezen prentenboek

maximaal 25

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. 

De leskist kan op een 
afgesproken tijd worden 
opgehaald.

Duur

Aantal leerlingen

Bijzonderheden
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Groepen
 1 2 

Groepen
 3 4

Bob en Bella maken muziek!

De man met het stenen hart 

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Speellokaal of centrale ruimte op 
een school

Theater Het Punt Vroomshoop 
en / of zaal CCK2 Vriezenveen

Slagroom met soesjes! 
Theaterproducties

Theatergroep Garage TDI

Voorstelling

Voorstelling

1 uur

50 minuten

Met lesbrief

Met lesbrief

Duur

Duur

Zing mee met de liedjes en maak zelf ook muziek.

Bob is een vrolijke muzikant, die veel instrumenten kan 
bespelen. Hij heeft een lied geschreven speciaal voor 
Bella, maar Bella is te laat. Bob begint alvast met de 
kinderen een aantal liedjes te zingen. Dan komt clown 
Bella ineens tevoorschijn en zorgt voor veel grappige 
momenten. Natuurlijk mogen de kinderen zelf ook nog 
even een instrument bespelen. Samen met de kinderen 
maken ze er een mooi feest van!

Met behulp van keyboard, gitaar, trekzak, panfluit en 
djembé komen allerlei bekende kinderliedjes langs. 
Tijdens het zingen en lachen mag er ook gedanst 
worden. 

Bij dit muzikale feestje hoort natuurlijk een traktatie, dus 
de kinderen krijgen na afloop een leuke verrassing mee 
naar huis. 

Deze vertelvoorstelling gaat over empathie, 
communicatie, emoties en omgang met elkaar. Het is 
een vertelling met poppen uitgevoerd in een miniatuur 
coulissendecor geïnspireerd op middeleeuwse 
schilderijen.

Hans woont met zijn moeder, de koe en de geit in een 
schamele hut in het bos. Ze zijn arm, maar gelukkig en 
tevreden. Daar komt verandering in als de geit, de koe 
en zijn moeder sterven. Hans wordt zo verdrietig dat hij 
alleen nog maar kan huilen. ‘Had ik maar een hart van 
steen’ verzucht Hans. Een mannetje verschijnt. Hij biedt 
Hans een hart van steen aan, in ruil voor zijn tranen. 
Gretig gaat Hans hierop in. En floeps! Daar heeft hij een 
stenen hart. Het voelt wel een beetje koud en zwaar, 
maar hij hoeft niet meer te huilen. Gevoelloos trekt 
Hans de wijde wereld in. Hij wordt rijk, trouwt met een 
prinses, wordt beroemd en bewonderd, maar gelukkig 
wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en laat de 
prinses in tranen achter. Het kan hem niet schelen, haar 
tranen laten hem koud. Hij heeft immers een stenen 
hart!

Gelukkig loopt alles toch goed af, zoals het hoort in 
het sprookje, en wordt bewezen dat de liefde zelfs het  
hardste hart kan breken.
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Groepen
  5 6

Groepen
 7 8

Blauw Gras

De Zaak Vlaskamp

‘Blauw Gras’ is een vrolijke voorstelling boordevol 
bluegrass muziek over de angst voor het vreemde en 
de nieuwsgierigheid naar het onbekende.

Op een boerderij waar blauw gras wordt gemaakt 
wonen opa, moeder, zoon Woody en dochter Sue. 
Iedere dag speelt opa op zijn banjo en zingt de familie 
met elkaar over het leven. Allemaal hebben ze grote 
dromen, maar veel gebeurt er niet op het platteland.
 
Op een dag wordt de familie opgeschrikt door de komst 
van een vreemd huisje dat plots op het erf staat. De 
schoorsteen rookt en er klinkt muziek. En die muziek 
lijkt in niks op de bluegrass die zij altijd met elkaar 
spelen. 

Wat zich ontspint is een spel van de familie 
tegenover het huis en zijn bewoner. Wie woont daar? 
Wat moet dat!? Weg ermee!! Wat een rot herrie! De 
vreemdeling moet weten dat hij niet welkom is met zijn 
gekke geluiden en gewoontes en er wordt alles aan 
gedaan om hem het leven op deze plek onmogelijk te 
maken.

Theatervoorstelling ‘De zaak Vlaskamp’ is uniek door 
zijn vorm. Het publiek mag verdachten ondervragen en 
naar huis sturen. Hierdoor is iedere voorstelling anders. 

De zaak Vlaskamp gaat over oordelen en hoe we daar 
toe komen. Een voorstelling vol improvisatie, aansteke-
lijke personages en hilarische scènes.

Twee rechercheurs die fout op fout stapelen, krijgen een 
bijzondere zaak in handen. Ze moeten onderzoek doen 
naar de moord op de puissant rijke voetballer Gregory 
Vlaskamp. Vlaskamp is vermoord tijdens een feestje in 
zijn huis. Er waren gasten en personeel aanwezig. Wie 
heeft het gedaan en wat was het motief? 

Langzaam maar zeker wordt de zaak steeds 
ingewikkelder. De rechercheurs kunnen zich geen fout 
meer permitteren. Dit is hun laatste kans.

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Theater Het Punt Vroomshoop 
en / of zaal CCK2 Vriezenveen

Theater Het Punt Vroomshoop 
en / of zaal CCK2 Vriezenveen

Theatergroep Wie Walvis

Groen & van Lien VOF

Voorstelling

Voorstelling

50 minuten

Circa 1 uur

Duur

Duur

Met lesbrief

Met lesbrief
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Groepen
  3 4

Groepen
 4

Muziek maken is cool!

Interactieve muziekles!
Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Speellokaal

Vriezenveense Harmonie

Muziekvereniging Soli Deo Gloria 

Muziek

Muziek

20 minuten in de maand juni

1 uur

maximaal 30

15 tot 20

3e keus voor groep 4 in 
Vriezenveen

3e keus voor groepen 3 en 4 in 
Westerhaar

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Muziek maken is cool! Op een speelse wijze gaan wij 
kennis maken met muziek. 

Door middel van leuke spelletjes gaan we verschillende 
instrumenten ontdekken, we gaan een ritme leren 
spelen op een echte trommel en misschien durf je het 
wel aan om op een trompet, bugel of saxofoon te 
blazen? En wat doet nu eigenlijk zo’n meneer of 
mevrouw die voor een orkest staat? Hoe kan het dat 
iedereen weet wat ze moeten spelen op alle 
verschillende instrumenten zodat een orkest mooi sa-
men klinkt? 

Dit gaan wij allemaal op een leuke manier leren!

De AMV docent van de Vriezenveense Harmonie komt 
een korte en leuke interactieve les geven over muziek! 

Zij zal kort iets vertellen over instrumenten, maar al snel 
gaat de klas een lied leren. Met instrumenten die de 
docent ook meeneemt heb je in 20 minuten al een 
kleine voorstelling!



Cultuurklapper Twenterand 2018 / 2019 37

Groepen
  5 6

Groepen
  4 5

Instrumenten carrousel

Instrumenten carrousel

Tijdens de carrousel zullen er maar liefst vier 
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 minuten 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. 

Tijdens de carrousel zullen er maar liefst vier docenten 
van muziekvereniging Juliana aanwezig zijn. Zij zullen 
de leerlingen meenemen in de wereld van het muziek 
maken. 

In een carrousel vorm (iedere 15 minuten  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 
muziekvereniging Juliana 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. 

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Het Punt Vroomshoop

’t Muziekgebouw Den Ham

Vroomshoopse Harmonie

Muziekvereniging Juliana

Muziek

Muziek

1 uur

1 uur

maximaal 30

maximaal 30

3e keus voor groep 5 en 6 in 
Vroomshoop

3e keus voor groep 4 en 5 in 
Den Ham 

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Bijzonderheden

Bijzonderheden
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Cultuureducatie Plusaanbod
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Leerkrachten
  

Leerkrachten
  

Van het witte vel naar 
het vrije veld

Zingen met de klas, hoe 
leer ik een lied aan

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Klaslokaal

Klaslokaal

Aha! Voor creatief schrijven vol 
verrassingen: Heleen Bosma en 
Alied van der Meer

Juffrouw Zingeling

Taal / creatief schrijven

Muziek / zang

4 x 2 uur

1,5 tot 2 uur

maximaal 15

maximaal 15

4 x € 325,- exclusief

€ 150,- exclusief

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers

Kosten

Kosten

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Herken je dit? Vol goeie moed start je met een opdracht 
creatief schrijven uit de taalmethode. Sommige kinderen 
zitten te staren naar een kaal wit vel. Kauwen op een 
potlood. Willen wel maar weten niet hoe. 

Dat is begrijpelijk. Vaak slaat de methode stappen over. 
Stappen die noodzakelijk zijn om een kind op een vrije 
manier aan het schrijven te krijgen. Wij ontwikkelden de 
afgelopen jaren een basispakket van vier 
teambijeenkomsten waarin alle stappen van het 
creatieve schrijfproces aan bod komen en je als 
leerkracht al doende met handige werkvormen 
vertrouwd raakt. 

Het is een gouden greep gebleken. Met onze 
oefeningen geef je de kinderen als leerkracht tegelijk 
vrijheid en houvast. Ze merken dat ze allemaal stuk 
voor stuk iets te vertellen hebben. Leren zich uitdrukken 
en ervaren dat taal en schrijven leuk en plezierig kan 
zijn. Een fundamenteel bezit. Voor je hele leven. 

In ongeveer 1,5 a 2 uur gaan we veel zingen en vooral 
verschillende manieren uitproberen om een lied aan te 
leren. 

Voor- en nazingen wordt veel gebruikt, maar er valt nog 
veel meer met een lied te doen. En al die 
manieren samen kun je ook weer voor een nieuwe 
muziekles gebruiken! Iedereen is verschillend, dus hoe 
meer verschillende manieren van een lied aanleren je 
kan gebruiken, hoe groter de kans is dat de klas mee 
kan zingen. 

Dit is een echte DOE-workshop!  
In overleg kan de workshop toegespitst worden op een 
bepaalde bouw.
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Groepen
  3 4 5 6 7 8

Groepen
  5 6 7 8

Ontdek de blokfluit

Zingen met de X-Factor

Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Klaslokaal

Muziekschool Pianoforte

Muziek 

45 minuten

Blokfluit: max.10/Zingen: max.30

€ 60,- per workshop

Er zijn blokfluiten nodig. Deze 
worden door de docent 
meegenomen

Duur

Aantal leerlingen

Kosten

Bijzonderheden

In deze cursus leren de leerlingen de beginselen van 
het notenschrift aan de hand van de blokfluit.  

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen al een 
kort liedje spelen en de eerste noten lezen!

Leer handige trucs om beter te zingen en performen en 
boek flinke vooruitgang in slechts enkele stappen!

Zangdocent Leon is professioneel zanger en frontman 
van een grote band en deelt met jou zijn internationale 
podiumervaring.

Groepen
  5 6 7 8

Streetbeats
Informatie

Waar

Aanbieder

Sluit aan bij

Speellokaal 

Popschool Twenterand

Muziek 

5 kwartier 

30 tot 40

1 workshop per dag: € 150,- 
2 workshops per dag: € 250,-
3 workshops per dag: € 350,-

Geen

Duur

Aantal leerlingen

Kosten

Bijzonderheden

Streetbeats betekent ritmes spelen met 
verschillende rare instrumenten zoals olievaten, 
speciekuipen en andere materialen van de bouw. 

De workshop is een spektakel waarin een indrukwek-
kend ensemble gevormd, dat al snel een vette groove 
neer kan zetten. Het eindresultaat is een stoere 
compositie die ook erg geschikt is voor presentaties.

Vraag Joost Visser van Popschool Twenterand naar het 
schoolbrede Streetbeats project. Een dagproject voor 
de hele school met een spetterend drumfinale door alle 
leerlingen. 
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Groepen
  5 6 7 8

Groepen
 1 2 3 4 5 6 7 8

Band in de Klas

Boomwackersconcert

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Speellokaal 

Klaslokaal 

Popschool Twenterand

Muziekschool Otten

Muziek 

Muziek 

5 kwartier 

1 uur 

maximaal 30

maximaal 28

1 workshop per dag: € 150,- 
2 workshops per dag: € 250,-
3 workshops per dag: € 350,-

€ 80,- per workshop, meerprijs 
van € 2,50 per extra leerling

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Kosten

Kosten

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Met deze workshop wordt de klas omgetoverd 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 en zingt de longen uit het lijf

Het eindresultaat is een stoere compositie die ook erg 
geschikt is voor presentaties.

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.

‘Streetbeats’ (zie pagina 40) en ‘Band in de klas’ zijn 
workshops die kunnen worden besteld als enkele 
sessie, maar vervolgsessies zijn ook mogelijk. 

Hierdoor kunnen deze workshop ook als jaarlijkse 
verdieping worden uitgevoerd. 

‘Band in de klas’ kan als een serie-op-maat worden 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld 4 weken op een rij. 
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Groepen
  2

Groepen
 5 6 7 8

Kuuk’n concert

Windkracht!

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

Voorbereiding: op school door 
eigen leerkracht / Concert: in 
overleg

Op school, 3 lokalen. 
Afsluitend concertje: speellokaal

Vriezenveense Harmonie

Vriezenveense Harmonie

Muziek 

Muziek 

50 minuten + voorbereidende 
activiteit in de klas door eigen 
leerkracht

2 uur 

I.v.m. ruimte niet meer dan 4 
groepen a 30 leerlingen

maximaal 30

€ 87,50 per groep

€ 295,- per groep

Geen

Geen

Duur

Duur

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen

Kosten

Kosten

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Optreden met een echt orkest? Dat kan in het Kuuk ’n 
concert, 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.

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.
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Cultuureducatie 
Deskundigheidsaanbod 

voor leerkrachten
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Leerkrachten
  

Leerkrachten
 

Boomwhackers 
voor leerkrachten

Spoedcursus creativiteit 
door illustrator

Informatie

Informatie

Waar

Waar

Wanneer

Wanneer

Aanbieder

Aanbieder

Sluit aan bij

Sluit aan bij

In overleg

Odéon, Schout Doddestr. 46b

November 2018

20 maart 2019 vanaf 19.45 uur

Muziekschool Otten

Saskia Pekelharing

Muziek

Beeldend / creatief proces

2 uur

1,5 uur

maximaal 28

maximaal 20

Doorgang bij voldoende 
aanmelding

Voor leerkrachten Twenterand, 
Rijssen-Holten, Raalte, Wierden, 
Hellendoorn en Hof van Twente 

Duur

Duur

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Als docent ook aan de slag met boomwhackers in de 
klas? Doe dan mee aan deze 
deskundigheidsbevordringsworkshop. 

Een supermooie mogelijkheid om als team of 
individuele leerkracht meer te leren over de 
boomwhackers en ze te integreren binnen jouw 
lesprogramma. 

Om goed aan te sluiten op jullie situatie krijg je van te 
voren een korte vragenlijst die wij graag retour 
ontvangen. Zo kan de workshop dus op maat worden 
gemaakt en afgestemd op jullie behoefte.

We halen allemaal wel creatieve les-ideeën van 
Pinterest. Maar hoe weet je nou of je leerlingen echt 
21ste-eeuwse creatieve vaardigheden hebben geleerd? 
Hoe geef je een creatieve les die de meeste kinderen 
leuk vinden? En kan dat op een manier dat het jou als 
docent minder in plaats van meer tijd kost? 

Tijdens deze spoedcursus neemt Saskia Pekelharing je 
mee in het creatieve proces.
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Leerkrachten
 

Leerlijn Erfgoededucatie
Informatie

Waar

Wanneer

Aanbieder

Sluit aan bij

Historisch museum Vriezenveen

April of mei 2019

Onderwijskundigen Marieke 
Zeeman en Annemarie de Regt

Erfgoed 

2 uur

maximaal 20

In het bijzonder bedoeld voor 
leerkrachten basisscholen in 
Vriezenveen 

Duur

Aantal deelnemers

Bijzonderheden

Vanaf 2017 werken Historisch museum Vriezenveen en 
bureau Zeeman en De Regt samen met pilot school 
St. Antonius aan een leerlijn erfgoededucatie speciaal 
voor alle basisscholen.

Deze deskundigheidsworkshop is in eerste instantie 
bedoeld voor vertegenwoordigers van de basisscholen 
uit Vriezenveen, maar de workshop is toegankelijk voor 
alle basisschoolleerkrachten.

Tijdens de middag of avond nemen we een duik in de 
cultuurhistorie van Vriezenveen. De 
onderwijskundigen Marieke Zeeman en Annemieke 
de Regt laten je kennismaken met de opzet en inhoud 
van de Leerlijn Vriezenveen. We delen ervaringen van 
basisschool St. Antonius met de uitgevoerde lessen van 
de leerlijn. 

Ook zal de plaats van erfgoededucatie in het 
onderwijsprogramma aan bod komen.

Natuurlijk kan je als leerkracht tijdens deze workshop 
zelf oefenen met erfgoededucatie-opdrachten uit de 
lessen. 
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Aanmeldprocedure
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Uitleg aanmelden Cultuurklapper Twenterand 2018-2019
 
 Elke school ontvangt het aanmeldformulier digitaal.  

 Vul het aanmeldformulier per school in en mail uiterlijk vrijdag 6 juli 2018 het ingevulde  
 aanmeldformulier naar kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl 

 Geef aan wie de contactpersoon is voor jouw school. 

 Vul de groepsindeling voor het schooljaar 2018 / 2019 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 / komen te zitten. Voeg zo nodig regels toe.

 Noteer de vaststaande data of dagdelen die bezet zijn voor andere activiteiten (denk aan: 
 schoolreis, studiedag, vaste gymtijden).

 Voor elke (combinatie)groep mogen twee activiteiten van twee verschillende disciplines uit het 
 Cultuureducatie aanbod gekozen worden. 

 Geef ook altijd een reservekeuze aan. Sommige activiteiten kunnen namelijk maar een bepaald
 aantal keer plaatsvinden.

 Sommige groepen mogen kosteloos een 3e activiteit ontvangen. Geef aan of de groep hier gebruik
 van wil maken door middel van een ‘ja’ of een ‘nee’ in de kolom.

 Geef door van welke deskundigheidsbevorderingsactiviteit de school gebruik willen maken, door de
 namen van de deelnemende leerkrachten te noteren.

 Geef aan welke groep(en) van welke activiteiten uit het plusprogramma gebruik wil(len) maken.   
 Deze activiteiten zijn voor eigen rekening van de school.

 Er is ruimte voor vragen of opmerkingen op het aanmeldformulier (denk aan voorkeur voor een
 bepaalde periode voor een bepaald aanbod).

 
 Stuur het aanmeldformulier ingevuld retour uiterlijk vrijdag 6 juli 2018 naar 
 kodenhamn@zorgsaamtwenterand.nl 

 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 De combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur Kristina Odenhamn neemt, als nodig, vóór de 
 zomervakantie contact op met de school om vragen met betrekking tot de aangegeven 
 wensen / keuzes door te lopen. 

 Na de zomervakantie ontvangt de school een bevestiging welk aanbod definitief is toegewezen in
 een zo compleet mogelijk jaaroverzicht.

 

Veel plezier met uitkiezen!




