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Cultuuronderwijs in Coronatijd

Lonneke van Leth Dans
Foto: Vincent de Kooker

Uitdagingen en kansen voor cultuuraanbieders
De coronacrisis bracht veel uitdagingen en ellende. Maar diezelfde uitdagingen
brachten ook kansen. Ook voor aanbieders van cultuureducatie voor het
basisonderwijs. Voor hen blijft, ook na het openen van de scholen, de uitdaging: hoe
bied je je diensten aan met alle geldende maatregelen? Wij vroegen drie instanties
naar hun uitdagingen, kansen en verwachtingen.
Door: Christine Dirkse

Hanna Piksen - Het Nieuwe instituut
‘Wij geven ‘omleidingen’ voor scholen en andere deelnemers,

Facebook van je weten en hoe ze dat weten, maar ook hoe je

waarbij leerlingen door omleiders worden meegenomen

ze zelf kunt bespelen. Zo zien leerlingen hoe een kunstenaar

door een tentoonstelling. Niet met een vast verhaal, maar

in z’n eentje op een lege straat kan rondlopen en Google

vormgegeven door de omleiders zelf. De omleiders – allemaal

kan laten denken dat daar een lange file staat, en hoe

ontwerpers met een andere expertise, van kunstenaar tot

een activiste vaak getoond wordt op Instagram door haar

danser – geven hun eigen persoonlijke blik mee aan de

boodschap te verpakken in een make-upvideo. De School

omleiding. Ontwerpen en ontdekken staat altijd centraal.’

Scroll valt erg goed bij zowel leerlingen als docenten, en

‘Wij bemiddelen in schoolvoorstellingen voor po, vo en mbo.

en kunt veel meer directe interactie met ze hebben. Er

ook de omleiders die de School Scroll hebben ontwikkeld en

We doen geen losse workshops, maar wel een aanvullende

zijn ook voorstellingen die we volledig digitaal aanbieden;

uitvoeren vinden het erg leuk om te doen.’

combinatie van een mooie ervaring (een theatervoorstelling)

een dansvoorstelling bijvoorbeeld. Maar dan komt na het

en een workshop om het zelf te doen.’

kijken van die voorstelling wel één van de spelers in de klas

Welke uitdagingen ontstonden er voor jullie door de
coronamaatregelen?

JEROEN JESSE - IMPRESSARIAAT UIT DE KUNST

‘Het Nieuwe Instituut is een museum. Wij moesten dus direct

Welke positieve effecten verwacht je van deze situatie

dicht. De grote vraag was wat we toch nog konden doen

voor de lange termijn?

Welke uitdagingen ontstonden er voor jullie door de

meer maatwerk te leveren. Het is niet meer zo dat we een

zonder scholen of andere bezoekers fysiek in ons museum te

‘Wij vonden het achteraf heel positief om te zien hoe snel

coronamaatregelen?

aantal mogelijkheden bieden en scholen daarop in kunnen

krijgen.’

we kunnen schakelen en hoeveel creativiteit we in ons team

‘We gaven eerder vaak voorstellingen in de aula of gymzaal

tekenen: we moeten steeds in overleg met de school kijken

hebben. Het gaf echt een boost om te zien hoe we zo snel

van een school voor meerdere klassen, of zelfs in theaters

wat er wat hun betreft mogelijk is, en daar dan maatwerk

Welke aanpassingen hebben jullie doorgevoerd?

van een probleem naar toffe ideeën konden gaan. Ook de

voor meerdere scholen tegelijk. Sinds de coronacrisis willen

bij leveren.’

‘We zijn direct gaan brainstormen over de vraag: wat kan

tijd en ruimte die we hadden om na te denken, vonden

scholen liever activiteiten ín de klas. Daarvoor moesten we

er wel? Onze omleiders hebben allemaal een creatieve

we heel positief. Ideeën die we in die tijd bedacht hebben,

onze voorstellingen aanpassen: korter en soms met minder

Welke positieve effecten verwacht je van deze situatie

achtergrond, en dat werd bij die brainstorm goed duidelijk.

blijven bruikbaar. De School Scroll blijft zeker, die hoeven we

artiesten, zodat we in de klas genoeg ruimte hadden én

voor de lange termijn?

Met elkaar hadden we veel creatieve ideeën. Bijvoorbeeld:

niet om te zetten naar een live variant; juist omdat het over

afstand konden houden. Bovendien gingen de artiesten of

‘De inzet van de livestream voor de ‘omlijsting’ van een

we gaven elke zondag een gratis ‘Sunday Stroll’, waarin een

internet gaat is het heel kloppend om dat via internet aan

makers na voorstellingen vaak in gesprek met leerlingen.

voorstelling, biedt denk ik voor de lange termijn ook nieuwe

omleider in een uur tijd de bezoekers meenam door een

te bieden. De School Scroll buit de mogelijkheden van online

Maar als artiesten al meerdere klassen langs moeten gaan,

mogelijkheden. Zo kun je een voorstelling geven voor 300

tentoonstelling. De eerste zondag van de coronacrisis hadden

echt uit.’

is daar niet altijd tijd voor. Bovendien wil je niet teveel

leerlingen en daarna in kleine groepjes een nagesprek

we die Sunday Stroll al omgezet naar een ‘Sunday Scroll’: een

mensen tegelijk naar één school laten gaan. Bij workshops

hebben met artiesten of de makers. De omlijsting wordt

webwandeling, waarbij de bezoekers en omleider samen iets

moet je ook goed nadenken over de inrichting, zodat er

daarmee vaak wel betaalbaarder, wat voor scholen fijn is.

op internet gingen onderzoeken.’

voldoende afstand gehouden kan worden. Fysiek contact

Bovendien hebben we in deze tijd van veel voorstellingen

met de kinderen mocht opeens niet meer.’

goede registraties gemaakt. Ook daar kunnen we mee

om een dansworkshop te geven. Zo proberen we steeds

blijven werken, bijvoorbeeld door een klas een registratie

‘Samen kwamen we op het idee om dat door te zetten
naar het onderwijs in een ‘School Scroll’. Twee omleiders

Welke aanpassingen hebben jullie doorgevoerd?

digitaal te laten kijken en dan alleen met twee artiesten

komen de klas ‘binnen’ via het digibord en nemen de klas

‘We vinden het belangrijk om de kwaliteit goed te houden.

erheen te gaan voor een workshop. Dat scheelt voor heel

mee op een digitale reis. Geen reis langs aspecten van de

De makkelijke weg is om een video te sturen van een

veel artiesten reistijd. Bovendien denk ik dat we meer

tentoonstellingen van het Nieuwe Instituut, maar een reis

voorstelling. Maar we vinden juist de interactie rondom de

vraaggestuurd blijven werken, dat we meer per school kijken

over het internet. Het onderwerp: Manipuleren kan je leren.

voorstelling zo belangrijk. Daarom hebben we sommige

wat er wenselijk en haalbaar is bij een bepaald budget.

Want dat internet ons manipuleert wisten we al, maar wij

voorstellingen ingekort, zodat we ze in de klas kunnen doen.

Ook de kleinschalige voorstellingen in de klas blijven denk

kunnen internet ook zelf manipuleren. In de School Scroll

Artiesten gaan dan meerdere klassen bij langs. En dat is

ik, omdat artiesten het directe contact met de kinderen, er

ontdekken leerlingen hoeveel internetgiganten als Google en

eigenlijk wel leuk, want je zit dan veel dichter bij de kinderen

‘dichtbij’ zijn, erg waardevol en leuk vinden.’
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“Juf,
waarom
zoeken we
eigenlijk
eieren met
Pasen?”
www.weetwatjeviert.nl

SIL LOETERS - KUNSTEDUCATIE NEDERLAND
‘Wij bieden projecten op gebied van kunst en cultuur in

groep 1/2 kan veel meer aan dan alleen de algemene

het onderwijs in allerlei disciplines: van drama en dans tot

workshops muziek, theater en dans.’

muziek en (nieuwe) media. Met als belangrijke voorwaarde
dat het leerlingen activeert en hun creativiteit stimuleert.
Dat betekent bijvoorbeeld dat het nooit alleen gaat om
een losstaande voorstelling, maar dat er altijd een voorof nagesprek bij hoort, of een workshop, soms langere
projecten. Wij richtten ons eerder vooral op vo, maar bieden
ook steeds meer voor het primair onderwijs.’
Welke uitdagingen ontstonden er voor jullie door de
coronamaatregelen?
‘In eerste instantie lag natuurlijk alles stil, omdat de scholen
dicht waren. Vervolgens hebben we afgewacht wat er zou
gaan gebeuren. Toen de scholen weer startten, bleek er In
het basisonderwijs al wel weer een en ander te kunnen in de
klas, maar niet in grote groepen en niet met ouders erbij. Bij
onze langdurigere projecten werken we vaak toe naar een
presentatie voor de ouders. Dat kon opeens niet meer.’

Weet wat je viert is een initiatief van Museum Catharijneconvent en wordt mede mogelijk gemaakt door: Donatus, Fonds Museum Catharijneconvent, Fonds
voor Cultuurparticipatie, KSBW, KNR-PIN,Maatschappij van Welstand, Merifin Foundation, Mondriaan Fonds, Mr. Paul de Gruyter Stichting, Prins Bernhard
Cultuurfonds, SBKBO, Sint Jacobs Godshuis, Sormani fonds, Stichting Dorodarte, Van Baaren Stichting, VSBfonds, VTW en vele anonieme sponsoren.

Er zijn ook interessante mogelijkheden met
Virtual reality in de klas.

Welke aanpassingen hebben jullie doorgevoerd?
‘We hebben in eerste instantie voor projecten die nog liepen

Welke positieve effecten verwacht je van deze situatie

een online alternatief gemaakt, maar dat heeft niet onze

voor de lange termijn?

voorkeur. Gelukkig kunnen we in de basisschool alweer

‘Ik verwacht dat we de videoregistraties blijven doen. Wij

gewoon de klas in, maar wel op 1,5 meter. Daardoor kwam

vinden dat zelf leuk om te doen, en door ouders en scholen

een deel van de workshops te vervallen, maar een groot deel

wordt het zeer gewaardeerd. Niet alleen bij de workshops,

hebben we zo aangepast dat dat met de huidige regelgeving

ook bij onze andere programma’s. Zo waren we al jaren

goed kan. Voor de projecten waarbij we toewerken naar

bezig met alternatieven voor de musical in groep 8. Daar

een presentatie hebben we ook een oplossing bedacht: een

is door de coronamaatregelen meer animo voor ontstaan.

videograaf filmt de workshop én presentaties en maakt daar

Want alternatieven zijn er genoeg: we kunnen ook daar

een compilatie van voor de school én de ouders. Dat wordt

meer met video, bijvoorbeeld samen een lied schrijven en

goed ontvangen: de ouders zien nu niet alleen het resultaat,

daarvan een clip opnemen. Of een festivaldag voor de hele

maar zien ook de blije koppies van hun kinderen tijdens het

school, waarbij groep 8 op de voorgrond staat. Ik denk dat

project.’

dit soort ontwikkelingen al aan de gang waren, maar dat
de coronacrisis de scholen eerder over de streep getrokken

‘Behalve de maatregelen die ons dwingen tot aanpassingen,

heeft om dingen anders aan te pakken. Ook de nieuwe

bracht de coronatijd ook iets anders, namelijk tijd om de

workshops die we hebben ontwikkeld, blijven we natuurlijk

ideeën die we allang hadden, uit te werken. Zo hebben we

aanbieden.’

bijvoorbeeld onze workshop Website bouwen geüpgraded.
Die is gewoon op afstand te doen. Daarnaast hebben we
bestaande ideeën voor het voortgezet onderwijs vertaald
naar het basisonderwijs, en hebben we projecten voor
de boven- en middenbouw nu ook geschikt gemaakt voor
kleuters. Zo hebben we een workshop beebots gemaakt
voor groep 1/2. Scholen schaffen vaak een pakket aan met
robots en software, maar weten vervolgens niet goed wat ze
ermee moeten. Terwijl het werken met beebots een heel leuk
creatief proces is. In de workshop laten we leerlingen zelf
uitvogelen hoe de besturing werkt en laten we hen hun eigen
parcours uitwerken. Daar hebben we zelf ook van geleerd:
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HET PLEZIER VAN DANSEN
EN ZINGEN
Nationale Opera & Ballet wil dat iedereen het plezier
van dansen en zingen kan ervaren. Daarom hebben
we een rijk aanbod aan voorstellingen, workshops en
projecten voor het onderwijs – ook in dit door corona
getekende schooljaar!
Wij komen graag naar school,
bijvoorbeeld voor een introductieles in de klas of om te
ondersteunen bij een voorstelling waarin uw leerlingen
zélf dansen of zingen.
Ook presenteren we dit jaar
weer – wanneer de coronamaatregelen het toelaten –
muziektheaterproducties in
het theater, speciaal voor
jonge oren en ogen gemaakt.

Veiligheid staat voorop
Uiteraard hebben we nauw
contact met sectororganisaties
en houden we de coronarichtlijnen van het RIVM scherp
in de gaten. Zo zorgen we ervoor
dat zowel in ons theater als op
school alles volgens de geldende corona-protocollen verloopt.
Want naast het plezier en de
ontwikkeling van de leerlingen,
staat ieders veiligheid voorop.

Het meest actuele aanbod voor basisscholen vindt u op onze website.
Wilt u graag onze papieren brochure ontvangen, stuur ons dan een mailtje.
w: operaballet.nl/onderwijs e: educatie@operaballet.nl

Ontdek
Teylers!

TROPENMUSEUM - Amsterdam

MUSEUM VOLKENKUNDE – Leiden

Het Tropenmuseum is gevestigd in een van de mooiste

Museum Volkenkunde is een van de oudste volkenkundige

museumgebouwen van Nederland. De vaste opstelling en

musea ter wereld. In de vaste, regionale opstelling kun je je

wisselende tentoonstellingen vertellen aan de hand van de

verdiepen in acht cultuurgebieden: van Azië tot Noord- en Zuid-

prachtige collectie verhalen over migratie, identiteit, gender,

Amerika, van Afrika tot de Noordpool en Oceanië. Interactieve

spiritualiteit, kolonialisme en duurzaamheid. In het unieke

rondleidingen worden gecombineerd met workshops zoals

concept van het Tropenmuseum Junior staat Suriname, en hoe

Chinese kalligrafie, een workshop didgeridoo of haka zodat de

we daarmee verbonden zijn, centraal.

culturen voor de leerlingen echt tot leven komen.

TIP van het museum
Voor scholen binnen een straal van 35 km bieden we gratis
vervoer naar onze feest programma’s, voor groep 1 t/m 8.
Kijk op de website voor de deelnemende programma’s en
ontdek de overeenkomsten en verschillen tussen feesten
wereldwijd!

TIP van het museum
Vanaf juni 2021 is ons tijdelijke programma
DE AZTEKEN te boeken. We nemen je mee langs
hoogtepunten van deze eeuwenoude cultuur en laten zien
hoe het nog steeds in ons dagelijks leven invloed heeft. Enkel
tijdelijk te boeken dus wees er snel bij!

AFRIKA MUSEUM – Berg en Dal

WERELDMUSEUM – Rotterdam

Het Afrika Museum laat in moderne en wisselende

Het Wereldmuseum is onlangs van onder tot boven

tentoonstellingen zien hoe wij in het heden én verleden met

vernieuwd en is nu een modern museum voor en door

dit grote continent verbonden zijn. Buiten, in het museumpark,

Rotterdam met zijn rijkdom aan culturen. Aan de hand

maak je kennis met de traditionele architectuur uit Ghana,

van de stadscollectie die verbonden is met meer dan 170

Lesotho en Mali. Door deze unieke opzet en verbinding

culturen, leer je Rotterdam én de wereld beter kennen. In

met actuele thema’s kunnen leerlingen vanuit verschillende

het educatieve aanbod staat onderzoekend leren centraal

invalshoeken niet alleen naar Afrika kijken, maar ook naar

en wordt de leerlingen geleerd met een open blik naar de

zichzelf.

wereld te kijken.

TIP van het museum
Met jouw groep of zelfs de hele school een dag op stap?
Dat kan in het Afrika Museum. Zowel binnen als buiten
in het museumpark kun je meedoen aan interactieve
rondleidingen en workshops. We denken graag mee voor
een programma op maat.

TIP van het museum
In Superstraat, speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar,
ontdek je hoe we verbonden zijn met de rest van de wereld.
In deze straat is achter elke deur een verhaal te vinden. Ga
je door deze straat, dan reis je door de hele wereld!
9

3… 2… 1…
It’s showtime!

Muziek is onmisbaar in het leven van
kinderen. Het brengt plezier: in je
eigen hart en hoofd - en met elkaar.
Het Muziekgebouw en BIMHUIS willen
deze liefde voor muziek delen.
Maak kennis met verschillende
muziekgenres, experimenteer met
elektronische instrumenten en maak
je eigen muziek. Van SoundLAB
workshops tot schoolconcerten.

Schoolconcerten
Muziekgebouw & BIMHUIS

SoundLAB workshops – ook op
school te boeken!
Voor het volledige aanbod zie
muziekgebouw.nl/basisonderwijs
of bimhuis.nl

Bij Madame Tussauds Amsterdam schitter je met je klas
tussen de sterren. Laat Anna Wintour jouw catwalk-loopje
beoordelen, neem een vlog op met Enzo Knol of schilder er
op los met Vincent van Gogh. De beroemdheden kunnen
haast niet wachten je te ontmoeten!
Je kunt op verschillende manieren kennismaken met onze sterren. Loop zelfstandig
rond, pak een opdrachtkaart mee of sluit aan bij een echte VIP-rondleiding. Je bezoek
tot in de puntjes voorbereiden? Op de website van Madame Tussauds kan je gratis
lespakketten downloaden. Zowel voor primair als voortgezet onderwijs hebben wij
programma’s om er een leerzaam, maar vooral spectaculair bezoek van te maken! Wij
bieden een schoolbezoek aan vanaf €9,50 per persoon.
Wil je je dag compleet maken? Combineer dan je bezoek met een geschiedenisles bij
The Amsterdam Dungeon, een vliegtocht bij This is Holland of één van de vele andere
attracties!

Informatie
www.madametussauds.com/amsterdam/nl/scholen-groepen

Een geschiedenisles was nog nooit zo spannend…
nu ook
mogelijk
zon
gastdoce der
nt in
de klas!

ket
dit bouwpak
ieren
an
m
kan op 4
in elkaar

Pas op! Er ligt gevaar op de loer. Daal met je klas af in de donkere
kerkers en beleef 500 jaar duistere geschiedenis in Amsterdam. Sta
oog in oog met heksenjagers, zielenverkopers en ander gespuis.
Leer hoe het rechtssysteem vroeger in elkaar zat en ontdek hoe

uette
inclusief maq
materialen

Architectuur
maken in de klas
druk het bouwpakket uit, zet het huisje
en de meubeltjes in elkaar en let’s go:
samen meten, knippen, plakken en
ontwerpen aan het interieur en
exterieur van een droomhuis.

stoer jij écht bent! Kijk, ruik, huiver en ga de uitdaging aan om
levend uit de kerkers te komen. Tip: vertrouw niemand.
Pssst! Heb jij met jouw snotneuzen The Amsterdam Dungeon
overleefd? Dan kan je tegen een zacht prijsje je dagje Amsterdam
compleet maken met één van onze combinatiedeals. Of je nu bij
wilt komen tussen de sterren in Madame Tussauds, wilt varen over
de grachten of een balletje wilt schoppen bij de Johan Cruijff ArenA,
het kan allemaal!

groepen 6, 7 en 8
minimaal 6 uur ontwerpplezier
meubeltjes
op schaal

komt in een
e
handig doosj
s
ie
ct
ru
st
in
met

lesplan, presentaties en
+ inclusief
online ondersteuning

Informatie
www.thedungeons.com/amsterdam/nl

info@architectuurlessen.nl
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ALTIJD AL WILLEN TIJDREIZEN?
STAP IN DE SPANNENDE WERELD

HET VERTELTHEATER

Coronaproof
en digitale
alternatieven
voor schoolvoorstellingen

Foto: Joris Lehr - De nieuwe kleren van de keizer

Door: Ernst Weerstra

Tja, en daar zaten we dan weer half december: een
nieuw lockdown. Een bericht dat bij ons allemaal
hard aankwam. Ik krijg het ene telefoontje en
mailtje na het andere van schooldirecteur of Interne
Cultuur Coordinator, die tot hun grote spijt de
kerstvoorstellingen of de voorstellingen voor januari
moeten annuleren. Wat een domper! Gelukkig wil bijna
iedereen de voorstellingen naar een latere datum in
2021 verplaatsen.
Deze moeilijke tijd vraagt veel van ons allemaal. Wij hebben met zorg

Reserveer vooraf via
www.marechausseemuseum.nl

een mooi aanbod samengesteld voor de leerlingen en we werken
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KOM NAAR HET
MARECHAUSSEEMUSEUM
IN BUREN EN LOS SAMEN
EEN MISDAAD OP!
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cultuureducatie mogelijk te houden binnen alle beperkingen.

korter is dan bij een live voorstelling, hebben we korte filmversies
van 25 minuten gemaakt. Eventueel kan de verteller of gezelschap
na afloop een kort live optreden geven of een digitale Meet&Greet
nabespreking via Zoom of Teams.
De filmversies zijn online te bekijken op elk digibord, de school
ontvangt van ons een link naar de online video op Vimeo, die
beschermd is met een wachtwoord.

“

Hartelijk dank voor de twee filmpjes. Mijn
collega en ik hebben zojuist met de leerlingen
zitten genieten. Het eerste filmpje neemt ons
meteen mee in het verhaal. Wat een cadeautje
voor de leerlingen en de leerkrachten.

Het is al een paar maanden onmogelijk dat leerlingen van

Van de volgende voorstellingen hebben we kwalitatief goede digitale

verschillende scholen samen voorstellingen zien in een theater,

filmpjes en filmregistraties gemaakt:

cultureel centrum of bij elkaar op school. In plaats daarvan kunnen

• Eric Borrias heeft korte filmversies van ‘De Brief voor de koning’ (7+),

voorstellingen in een ingekorte versie van 30 minuten meerdere

‘De Rattenvanger van Hamelen’ (4+), ‘Mijn Pop huilt ’s nachts’ (10+)

malen gespeeld worden voor kleinere groepen leerlingen.

en ‘Hans en de Draak’ (6+).

De vertellers of gezelschappen verkassen tussendoor met de

Marjo Dames heeft korte filmversies van ‘Ridder Tom (4+), ‘Anna’s

voorstellingen van school naar school, zodat de kinderen de

oorlog’ (10+), en een registratie van ‘Verliefd’ (11+).

voorstelling in hun eigen school krijgen.

Joris Lehr heeft een korte film versie van ‘Koning Lear’ (7+) en een

Ook kunnen vertellers met korte verhalen van 15 minuten op een

registratie van Hamlet (7+).

school 8x van klas tot klas gaan. Hierdoor extra voorstellingen voor
kleinere groepen nodig zijn en voor de vertellers betekent het méér
reizen. Bijboeken van extra voorstellingen kan nodig zijn en is mogelijk
tegen een gereduceerd tarief.

Digitale korte films en film-registraties van
voorstellingen
Omdat tijdens de totale lockdown live voorstellingen helemaal niet

• Theater collectief de Mooie Meisjes hebben een film versie van ‘De
Reis van een man’.
• Niels Brandaan Cotterink heeft een korte film van ‘Alleen op de
wereld’ (6+), en een registratie van ‘Romeo en Julia’ (10+).
Klezmer Society hebben een film van de voorstelling ‘Wie niet weg is
wordt gezien’(10+).
• Theatergroep Matrose heeft een korte digitale film van de
voorstelling ‘Don Juan’ (8+)

mogelijk zijn, hebben we digitale filmpjes gemaakt van 25 tot 30
minuten en goede digitale filmregistraties van veel voorstellingen.

Laten we met veel vertrouwen de cultuureducatie in 2021

Ook al gaat de voorkeur van bijna iedereen natuurlijk uit naar de

overeind houden!

‘live’ beleving van voorstellingen, een filmpje van een voorstelling of
een goed verteld verhaal kan tijdens een online lesdag een welkome

Meer informatie 030–2723022
info@verteltheater.nl • www.verteltheater.nl

afwisseling zijn. Omdat ieders spanningsboog achter een scherm

Meer info:
www.verteltheater.nl
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ARTIEST IN DE SPOTLIGHT
interactief

groep 1 t/m 8

in heel nederland

De Rozenelf
Door Esther Erdtsieck-Blaaser

Dertig paar kinderogen kijken mij

buiten en de elf schrok. De roos had zich gesloten, hij kon

verwachtingsvol aan. Voor deze kinderen ben

niet naar binnen komen’.

ik een dramadocent, zo heeft de meester mij

terwijl Peter tussen de benen van de meester vast zit. Hoe

aangekondigd. In werkelijkheid ben ik een
student die voor het eerst voor een klas staat.

Boek nu je voorstelling op
Kindertheater.nl

‘Vertel een verhaal aan de klas, zodanig dat de
kinderen er in mee worden genomen’, is mijn
allereerste stage-opdracht.

Voor scholen, bibliotheken, musea
en theaters
Direct contact met de artiesten
zelf

Tijl Damen
Muziek & Theater

GRATIS ADVIES OP
KINDERTHEATER.NL

Energieke voorstellingen vol

Heb je vragen over het

en altijd nauw afgestemd op

boeken van voorstellingen

zijn publiek. Programma’s voor

bij jou op school? Onze

feestdagen, (educatieve) thema’s

adviseur Albert Barth geeft

en maatwerk. Van groep 1 t/m 8,

advies op maat. Met zijn jarenlange

tevens S.O.

kun jij laten zien hoe mooi jij kunt vliegen?’
De meester haalt zijn schouders op: ‘Dan moet je het zelf
maar weten’.
Peter vliegt door de klas, zijn vleugels klapperen. Het is niet
mijn interpretatie van een sierlijke elf, het lijkt meer op een

‘In een tuin groeide een rozenstruik die helemaal vol rozen

dat geeft niet. Peter voelt zich een elf, hij geeft vorm aan zijn

stond. In één ervan woonde een elf’. De kinderen luisteren

binnenwereld. ‘Wat een prachtige elf, het lijkt net of je echt

naar mijn stem die aan zekerheid wint. ‘Hij was zo klein dat

vliegt Peter!’

een menselijk oog hem niet kon zien. Hij was...’

Er gaan vingers omhoog: ‘Mag ik ook vliegen?’ Het lokaal

‘Maar ík kan hem zien!’

transformeert tot een luchtruim vol vliegende figuren. De

‘Peterrrr!’, snerpt de leraar. Ik schrik van zijn strenge

meester kijkt hoofdschuddend toe, maar ik vlieg met de

meesterstem. Peter schrikt niet en gaat weer zitten.

kinderen mee en zeg: ‘Toen gingen alle rozenelfen terug

‘Hij was prachtig en had vleugels die van zijn voeten tot zijn

naar hun rozenhuis en gingen daar rustig zitten’.

Peter klappert met zijn armen, hij heeft prachtige vleugels.

Op deze dinsdagmorgen in 1997 besloot ik dat ik in mijn

‘Peterrr, kom maar bij mij zitten als je niet stil kan luisteren’.

carrière leerkrachten wilde inspireren om kinderen met een

Ik hervat mijn verhaal, zet mijn vertelstem op: ‘Het rook

rugzakje niet te beteugelen, maar met drama-oefeningen

heerlijk in zijn kamers en wat waren de muren mooi! Het

te laten excelleren. Kinderen die moeite hebben met

waren immers de roze bloemenblaadjes’.

het controleren van hun impulsen, ervaren dit vaak als

Peter doet zijn ogen dicht en snuift hard, zijn omhoog

beperking tijdens reguliere lessen. Tijdens een drama-les is

gekrulde ogen verraden dat hij de rozengeur ruikt.

het hun kracht: zij kunnen hun associatief en improviserend

De meester pakt Peters arm en zet hem onder zijn bureau.

vermogen aanspreken. Daar zullen zij degene zijn die

Hij kijkt mij met een blik van verstandhouding aan: ik los dit

voorop lopen. Laat hen vliegen door de hemel, het is

wel op, dan kun jij rustig je verhaal vertellen. ‘Het werd koud

prachtig.

dynamiek en interactie, liedjes en
humor. Breed inzetbaar, flexibel

ervaring als impresario weet hij als
geen ander wat er nodig is voor het

14

Peter is. Ik richt me tot de jongen onder het bureau: ‘Peter

vleugels reikten’.

Geen bemiddelingskosten

scholen.

beeldender ik vertel, hoe groter de bewegingsdrang bij

draak met een amfetaminedrankje achter de kiezen, maar

Meer dan 500 kindervoorstellingen
en kindershows

goed neerzetten van kindertheater op

Ik vertel over de rozenelf, die van bloem naar bloem vliegt

BOEK NU OP
KINDERTHEATER.NL

Copyright foto: Jij kan het ook!

Info over de auteur
Esther Erdtsieck-Blaaser
behaalde in 2000 haar eerste
graad lesbevoegdheid als
drama-docent. Sindsdien
voorziet zij duizenden kinderen
per jaar van dramalessen en
inspireert ze leerkrachten door
middel van trainingen.
Zij schrijft voor onderwijsbladen
en in 2017 verscheen haar boek
Jij kan het ook!, een inspiratieboek
vol lesmateriaal voor dramalessen
in het PO. In 2019 volgde het spel
Jullie kunnen het ook!
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IEDEREEN CREATIEF

Gee f kin der en de ruim te

Ontdek alle
opties op
onze website
of bel
010-2718320

VAKKRACHTEN
DIE BIJSPRINGEN
OP JOUW SCHOOL
Door kunstvakkrachten
tijdelijk of structureel
in te zetten creeër
je ruimte, rust
en focus voor de
groepsleerkrachten.

FOTO G R A F I E : G A BY J O N G E N E L E N

Bevo juf en schrijfster Ceciel de Bie over beeldende vorming

Waarom een vakkracht?

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Waardevolle kunstlessen
Enthousiaste leerlingen
Ervaren docenten
Dagprogramma’s
Structurele programma’s
Vervanging

skvr.nl/BIJspringen
primair onderwijs

op basisscholen.

Tekst: Ceciel de Bie & Reinoud Leenen
Foto’s: Reinoud Leenen

Al decennia maakt Ceciel de Bie
informatieve kinderboeken, waarbij de
accenten liggen op kennis over materialen,
kunst en creativiteit. De boeken zijn bedoeld
om kinderen – maar stiekem ook de ouders
en opa’s en oma’s – te stimuleren in lezen,
schrijven, tekenen en schilderen. Maar
uiteindelijk wil ze vooral kinderen hun
eigen creativiteit laten ontdekken en hun
zelfvertrouwen daarin laten groeien. Dat
doet ze als kinderboekenschrijven, maar
ook als bevo-juf. In dit artikel deelt Ceciel de
Bie haar visie en ervaringen.

Beeldende vorming (Bevo) en onderwijs
De afgelopen jaren werkte ik als oproepkracht in het
primair onderwijs. Inmiddels heb ik zo’n 50 scholen bezocht
in de provincies Utrecht en Noord-Holland. De vraag naar
creatieve lessen en kunstprojecten komt van Openbare,
Katholieke, Protestantse, Islamitische scholen tot en met
Dalton scholen, Vrije scholen en Montessorischolen. Bevolessen vormen een welkome uitkomst voor lesuren die

Iedereen creatief

200+ CREATIEVE LESSEN
EN PROJECTEN
Meer weten?
Scan de QR
en bekijk de
brochure!

door het lerarentekort anders niet gevuld kunnen worden.

Informatieve kinderboeken kunnen leuk geschreven en

Bevestiging van een inzicht

mooi vormgegeven zijn, maar naar mijn mening is dat

Op alle scholen werd bevestigd wat ik eigenlijk al wist:

niet voldoende. Informatie beklijft beter door er actief iets

kinderen knutselen maar wat graag! Je moet ze alleen goed

mee te doen. Voor het Zwarte Tulpenmuseum in Lisse

aansporen en drempels wegnemen. Neem een onderwerp

bijvoorbeeld maakte ik met Reinoud Leenen, medeauteur

dat dicht bij hun beleving ligt, geef een uitdagende

en fotograaf, en Wouter van Eijck, grafisch vormgever van

opdracht en het hek is snel van de dam. Natuurlijk vraagt

het bureau Joseph Plateau, een boek over tulpen waarin de
basisschoolkinderen in de bollenstreek konden tekenen en
schrijven. Iedere leerling kon zo een tulpenboek op zijn of
haar manier complementeren.

‘Een tulp van jou’ verscheen bij de tentoonstelling ‘Hollandse
verleidingen; verborgen schatten uit de Rijkscollectie.’ 2019/2020 in
het museum De Zwarte tulp Lisse.

Een doorgaande leerlijn beeldend en nieuwe media voor het basisonderwijs.
Geef de kunstlessen die je zelf had willen krijgen of nodig ons uit om de lessen te verzorgen.
Ga samen met leerlingen op ontdekkingsreis in onze procesgerichte lessen.
Kijk op www.ikpionier.nl voor gratis proeflessen!
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elke leeftijd om een specifieke aanpak, maar kinderen zijn

Het Bevo lokaal

zoals graffiti, inkt of de Egyptische scarabee. Het leuke van

jongste en het oudste Rembrandje in dit gezelschap is. En

leergierig, creatief en boordevol verhalen. Ze zijn vaak nog

Mijn eerste taak was het Bevo-lokaal op orde brengen. De

kinderen is dat ze tijdens het kijken totaal geen last hebben

wat is van jongetjes en wat van meisjes?

niet taalvaardig genoeg om hun observaties en fantasierijke

invloed van een omgeving is altijd merkbaar, en dat geldt

van status. Ze reageren spontaan op wat ze zien. En zoals

ideeën op te schrijven, maar ze kunnen zich wel uitdrukken

zeker voor de inrichting van een klaslokaal. Ik wil een goede

gezegd, geef ze een opdracht die bij het niveau van hun

Nog wat boodschappen

door te tekenen, schilderen en knutselen. Eenmaal op gang

sfeer creëren door posters op te hangen, prikborden

leeftijd past en ze gaan los.

‘Voor een boodschap ga je maar naar de supermarkt.’

zijn de praatjes niet van de lucht. Want vragen stellen en

te maken en kunstboeken neer te zetten. En ik wil het

zei ooit een Hollandse filmregisseur toen hem naar de

onderlinge discussies voeren kunnen kinderen als de beste.

verouderde meubilair vervangen. Ik wil hogere tafels zodat

diepere betekenis van zijn werk werd gevraagd. Geestig

kinderen ook staand goed kunnen werken.

natuurlijk, maar hier zijn toch een aantal serieuze Bevo-

Een grote kriebel

boodschappen:

Door het werken op zoveel scholen ging het bij mij
- Kijkbevordering is ook taalbevordering. Visueel onderwijs

kriebelen. Want werken als flexibele oproepkracht is best
lastig. Je moet veel improviseren, hebt soms lange reistijden

bevordert de taligheid van kinderen. Ze leren benoemen

en je komt en je gaat. Daardoor leer je de leerlingen van

wat ze zien en verhalen die ze maken leren ze over te

een school nooit goed kennen. Ze reageren op jou toch

brengen op anderen.
- Geef kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken

anders dan op hun vaste juf. En je treft soms schokkende
zaken aan, bijvoorbeeld dat kinderen nog koppoters

De Nachtwacht I bij 3 meter Entreehal basisschool de Punt

tekenen op een leeftijd waar dat al lang passé had moeten

Amsterdam Osdorp

zijn, of dat kinderen nog niet een schaar kunnen hanteren.
Het hoofd-, hart-, hand-principe is vaak behoorlijk uit

en daarmee zichzelf. Tekenen bijvoorbeeld bestaat niet
alleen voor kunstenaars in de dop. Tekenen is een directe
manier om je denken en voelen vorm te geven.
- Geef kinderen opdrachten die aan hun denkwereld

balans. Ik kreeg de sterke behoefte aan een vaste baan

Talenten klas

voor de klas. Zodat ik kinderen beter kon onderwijzen in

Waar je ook komt, er zijn dingen die steeds opvallen. Zo

- Laat kinderen lekker ‘klooien’ met materialen om zich

hun creatieve ontwikkelingen. De consequentie was simpel,

zijn kinderen altijd dol op de streepjes-schildertechniek

motorisch te ontwikkelen en hun eigen creativiteit te

van Vincent van Gogh. Inkt vinden ze spannend materiaal.

ontdekken.

appelleren. Wat interesseert, concentreert.

dan moet je solliciteren. Maar dat was lastig, want er zijn

Klassikaal

haast geen Bevo-banen meer in Nederland! Laat staan

Het bewustzijn dat de leerkracht niet te vervangen valt door

Samen aan iets groots werken doet het ook goed. Ik heb

scholen met een vast schoollokaal voor het vak beeldende

digitale lesmethodes is bij iedereen dieper doorgedrongen

bijvoorbeeld met de groepen 3 t/m 8 een Nachtwacht

Tot slot wil ik eindigen met de gedachte: geef kinderen hun

vorming.

vanwege de coronacrisis. Sowieso komen Bevo-lessen

gemaakt. Deze werd opgehangen in de entreehal van

eigen ruimte. Want hun vrije manier van associëren doet

klassikaal beter tot hun recht. Al is het alleen maar vanwege

de school. Iedereen apetrots natuurlijk. Ze zien dat ze

creëren en laat hen inspirerend leren!

de materialen die kinderen thuis niet hebben. Een ander

meer kunnen dan ze denken. Toen onlangs een collega

Ik ga hier niet beweren dat de aanhouder altijd wint,

aspect is dat je leerlingen veel complimentjes moet geven,

mij vroeg om een talentenklasje op te richten, dacht ik

want er komt van alles bij sollicitaties kijken, maar na

zodat ze niet opgeven omdat ze hun werkstuk maar niks

meteen: fantastisch! Dan krijgen creatieve kinderen de kans

meerdere pogingen is het me gelukt een vaste Bevo-baan

vinden. Een beetje hulp van de juf doet wonderen. Geef

om zich in hun schooltijd te ontplooien. Goed voor hun

te veroveren. Sinds 1 augustus 2020 ben ik werkzaam op

wat persoonlijke tips en ze gaan in volle gang verder. De

hersenontwikkeling en het creatief oplossende, denkende

een basisschool in Amsterdam. Een grote school met 400

opmerkingen ‘Jeminee juf, dat is handig’, of ‘Heh, nu u het

vermogen, om het maar eventjes modieus te zeggen. En ik

leerlingen die gelukkig het vak Bevo serieus neemt. En last

zegt zie ik het ook!’ worden herkenbaar.

kon meteen iets uitproberen. Tijdens het Rembrandtjaar

Joepie, gelukt!

but not least, ik heb een eigen lokaal ter beschikking!

De kracht van het digibord

in 2019 had ik voor de bibliotheken in Amsterdam een
workshop over portretschilderen ontworpen. Ik was

Ik ben enthousiast over het digibord. Voor mijn workshops

benieuwd wat er zou gebeuren op school, waar meer tijd

heb ik heel wat ‘digi-shows’ samengesteld. En sinds een

is voor begeleiding. Na vier weken heb ik de eindresultaten

aantal jaar ontwikkel ik met Reinoud en Wouter digitale

tentoongesteld. Ik moest de kinderen ervan weerhouden

Bevo-lessen. De lesmethode is zo vormgegeven dat ze

hun doeken trots mee naar huis te nemen. Een paar zijn

op alle niveaus in het primair onderwijs toepasbaar is. Ze

mij ontglipt. Aan u de opdracht om aan te wijzen wie het

Voor meer informatie over de digi-lessen,
workshops en boeken, mail naar:
ceciel.bie@gmail.com of
reinoud.leenen07@gmail.com
of kijk op
www.ontdekjouwkunststreken.nl

maakt gebruik van de kracht van het digibord. Want dat is
een uitstekend instrument om Bevo-lessen te structureren
en leerlingen houvast te geven tijdens hun creëren. Zo kan
de kostbare tijd van de Bevo-uurtjes goed benut worden.

Aan de slag, lesgeven
Een goede lerares ben je niet zomaar. Elke dag weer leer
ik verrassende dingen over de dynamieken die in het
Bevo-lokaal plaatsvinden. Maar een ding is zeker, ik doe
aan kijkbevordering. Ik geef lessen over o.a. Jeroen Bosch,
Hercules Seghers, Henri Matisse, maar ook over thema’s

Bij de wasbak in mijn Bevo-lokaal
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Schilderijen talentenklas ‘Maak een portret in licht en donker
met Rembrandt.’

Digiles Hercules Seghers, maak je eigen planeet
en vertel hoe is het om daar te zijn
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CULTUUR HERINNERINGEN

CULTUURHERINNERINGEN VAN …

SIMON
REININK

NIE

Of je nu een pakkende
start van een project
zoekt, een leuk uitstapje
of verdieping van een
onderwerp waar je tijdens
je lessen mee bezig bent.
Eén ding is zeker:

BEK
IJ
UW K HET
E AA
NB
ONL
INE OD
!

MAKEN,VOELEN
& VERWONDEREN

Oyfo zet je
leerlingen aan!

CREATIEVE LESPROGRAMMA’S
VOOR €110,- PER KLAS
www.oyfo.nl

www.textielmuseum.nl | boekingen@textielmuseum.nl
Goirkestraat 96 Tilburg

BOODSCHAP

Burgemeester de Raadtsingel 97 - Dordrecht
www.onderwijsmuseum.nl

Zijn liefde voor de klassieke muziek kwam niet
van de basisschool. Simon Reinink, directeur
van Het Concertgebouw, ontwikkelde die
voorliefde door zijn vader, die hem als kind al
meenam naar concerten in Het Concertgebouw.
Toch was hij ook fan van Queen en speelde hij
in zijn tienerjaren enthousiast gitaar. Reinink
vertelt over zijn cultuuropvoeding en zijn visie
daarop.
In Het Concertgebouw komen jaarlijks veel scholieren,

maakte ook kennis met andere stijlen. ‘Op de basisschool

zowel vanuit het primair als uit het voortgezet onderwijs.

bezochten we elk jaar een theaterproductie in de

‘Ik ben zelf een klassiek voorbeeld hoe je culturele

Stadsschouwburg van Utrecht,’ vertelt hij. ‘Ik groeide op

voorkeur al op jonge leeftijd door je omgeving bepaald

toen de Hitkrant opkwam en popmuziek populair was. Via

wordt,’ legt hij uit. ‘Daarom hecht ik veel waarde aan het

‘BEELD EN BOODSCHAP’, het educatieve

vriendjes kwam ik in aanraking met allerlei bands die je

educatieprogramma van Het Concertgebouw. Als kinderen

programma bij ‘Nazipropaganda voor de jeugd,

dan geacht werd leuk te vinden. Ik koos ervoor om fan te

al jong een voorkeur voor muziekstijlen ontwikkelen,

worden van Queen – wat ik achteraf nog steeds een goede

is het belangrijk ze al jong met verschillende stijlen in

keus vind.’ Reinink bezocht dan ook in zijn basisschool tijd

aanraking te brengen. Alleen dan kunnen ze echt een

al een concert van Queen, en een paar jaar later nog eens.

keuze maken. Dat proberen wij te doen door samen

Als gastles bij u op locatie!

Overal zien we beeld: op social media, op straat, op
televisie. Maar is ‘beeld’ wel zo onschuldig als het lijkt? In de
tentoonstelling ‘Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’
in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, zien we
dat beeld in nazi-Duitsland werd gebruikt om kinderen te
doordringen van Hitlers idealen. Realiseren wij ons wel hoe
groot de invloed van beeld is?
In de workshop Beeld en Boodschap worden uw leerlingen
weerbaarder tegen beeldbeïnvloeding. In een voorbereidende
les op school ontdekken ze, in een hedendaagse context,
stapsgewijs de boodschap achter het beeld.
Tijdens een gastles bij u op school duiken we, onder
leiding van een museumdocent, de geschiedenis in. Met
een interactieve virtual reality-demonstratie, kopieën van
historisch materiaal en unieke werkvormen ontdekken
leerlingen hoe ‘beeld’ de jeugd in nazi-Duitsland beïnvloedde.

Nationaal Onderwijsmuseum

Door: Christine Dirkse

Reinink groeide niet alleen op met klassieke muziek, hij

1933-1945’

BEELD EN

DIRECTEUR VAN HET CONCERTGEBOUW

Beeld en Boodschap is een workshop voor groep 7 en 8
en sluit aan op thema’s als mediawijsheid en burgerschap.
Meer informatie via educatie@onderwijsmuseum.nl

te werken met andere partijen in Amsterdam in de
Dat hij van huis uit vooral de klassieke muziek meekreeg,

Amsterdamse Muziekalliantie (AMA). In een samenhangend

blijkt wel uit het instrument dat hij leerde bespelen: cello.

programma voor het basisonderwijs laten we kinderen met

‘Toen ik veertien was, ben ik overgestapt naar gitaar,’ vertelt

verschillende stijlen kennismaken. Zo zijn ze niet alleen

Reinink. ‘Dat vond ik leuker, omdat je daar in je eentje meer

afhankelijk van de muziekstijl die ze van huis uit meekrijgen,

mee kunt dan met cello.’

maar komen ze met veel meer stijlen in aanraking.’

Behalve de theaterproducties stelde het muziekonderwijs

‘Ik vind het belangrijk om de liefde voor muziek over te

op zijn basisschool weinig voor, vond Reinink. ‘We

brengen. Van mij hoeven niet alle kinderen enthousiast

hadden geen vakleerkracht voor muziek. Ik werd door

te worden van klassieke muziek, maar ik wil ze graag de

de muzieklessen op school niet geënthousiasmeerd.

mogelijkheid bieden om zelf hun favoriete muziekstijl

Natuurlijk hadden we wat muziekles en zongen we, maar

te kiezen. Daarbij ben ik me wel bewust dat we als

het maakte geen indruk.’ Hij herinnert zich eigenlijk maar

Concertgebouw een bescheiden rol hebben, het grootste

één les: ‘dat was de eerste les over klassieke muziek. Die

deel van de muziekeducatie gebeurt op school. Maar we

les werd gegeven aan de hand van de Bolero van Ravel.

doen ons best om, die paar keren dat een schoolkind

Daarin hoor je het orkest zich gaande het stuk zich steeds

bij ons komt, een sublieme muzikale ervaring te bieden,

verder uitbreiden; er komen steeds meer instrumenten

dat kinderen enthousiasmeert en ze een onvergetelijke

bij, tot een soort apotheose, een ware ontploffing. Dat was

ervaring biedt voor de rest van hun leven.’

een mooie manier om in de klassieke muziek te worden
geïntroduceerd.’
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NIEUW PROGRAMMA
GRATIS ONLINE MUZIEKWORKSHOPS VOOR

VOOR SCHOOLJAAR

LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS

2021-2022

“Gedurende het schooljaar organiseert Het

In april 2021 maken we de nieuwe educatieprojecten voor

Concertgebouw een aantal gratis online

schooljaar 2021-2022 bekend. Voor elke groep bieden

Workshopmiddagen voor leerkrachten van het

wij een passend project. Elk educatieproject bestaat uit

basisonderwijs. De workshops vinden plaats via de

een aantal voorbereidende lessen in de klas en wordt

Facebookgroep Het Concertgebouw in de Klas. Deze

afgesloten met een concert in Het Concertgebouw.

Facebookgroep wordt dan omgetoverd tot een virtuele

Hou de website: concertgebouw.nl/educatie in de

Workshopmiddag. Leerkrachten leren dan van alles over

gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief.

HET CONCERTGEBOUW

muziek en bekijken samen inspirerende filmpjes. Dat zijn
video’s van de muziekcoaches met energieprikkelende
muziekactiviteiten voor de hele basisschool. Er is tijd
voor het stellen van vragen en na afloop is er een
hand-out beschikbaar met het behandelde materiaal.
Aanmelden voor de events is niet nodig, maar like Het
Concertgebouw in de Klas op Facebook en je blijft op de
hoogte. De eerstvolgende gratsis workshop vindt plaats
op woensdag 27 januari 2021 om 15.00 uur.

HET CONCERTGEBOUW
DOOR DE OGEN VAN EEN DRONE….
Het Concertgebouw kijkt uit naar het moment dat de

tour door Het Concertgebouw of bekijk samen een

deuren weer open zijn en we u en uw leerlingen in goede

online kinderconcert, zoals Jazz op recept. En weten uw

gezondheid mogen verwelkomen. Zodat we weer samen

leerlingen al wat een dirigent eigenlijk doet?

kunnen genieten van de prachtige muziek in de Grote
of Kleine Zaal. Maar gelukkig is er ook online van alles te
ontdekken. Neem uw leerlingen eens mee op een virtuele

https://educatie.concertgebouw.nl/ontdek-het-concertgebouw

KINDERMUZIEKWEEK
2021
Van 9 tot en met 18 april 2021 is het weer Kindermuziekweek in
heel Nederland! Een week boordevol live en online muziek voor
kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Doet jullie school ook mee met de Kindermuziekweek?
Kijk hoe je mee kunt doen op www.kindermuziekweek.nl
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vanaf €35
per klas!

ONTDEK

koninklijk leven

VANAF APRIL 2021 ZĲN SCHOLEN WELKOM IN DE TUINEN EN STALLEN!

In de periode dat Paleis Het Loo BuitenGewoon Open is, zĳn ook klassen van harte welkom om een lesprogramma
te volgen. Begeleid door een van onze museumdocenten gaan ze op pad in de tuinen of stallen. Voor elk leerjaar
zĳn er verschillende mogelĳkheden. Kĳk snel op paleishetloo.nl/onderwĳs

Wie ben ik, wie was jij?
In de tentoonstelling Wie ben ik, wie was

Aan de hand van historische personen als George

jij? ervaren leerlingen hoe tijd, plaats en de

Maduro, Aquasi Boachi, Tula of Cornelia van Neijenroode

omstandigheden waarin je geboren wordt

Kijk,
ontdek en
verwonder!

invloed hebben op de mogelijkheden en keuzes
die je wel of niet hebt.

ontdekken leerlingen dat gelijke behandeling en gelijke
rechten niet vanzelfsprekend zijn. Wat doe je als je als
kind wordt weggegeven en opgroeit in een ver land?
Wat als je wilt studeren, maar je mag niet omdat je
vrouw bent? Heb je iets te kiezen als je in slavernij
wordt geboren? De tentoonstelling Wie ben ik, wie
was jij? bevat drie thema’s: Goed en fout in de Tweede
Wereldoorlog, Van huis en haard en Handel en slavernij.
De docent kiest één thema om met de klas te volgen.

Plan je bezoek via

Doelgroep: groep 7 & 8

educatie@stedelijkmuseumbreda.nl

Duur: 90 minuten
Kijk voor meer informatie op
nationaalarchief.nl/onderwijs

STEDELIJKMUSEUMBREDA.NL
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De Klankenkaravaan
“Te leuk om voorbij te laten gaan”

Muziek- en dansworkshops

KOM HOORSPELEN
MET OORKAAN!

ODE AAN HET

NEDERLANDS LANDSCHAP
Het Nederlands landschap is al eeuwen een inspiratie voor Nederlandse schilders, zoals Mondriaan,
De Ploeg, Monet en van Gogh rond de zeventiende eeuw, maar ook hedendaagse kunstenaars laten
zich inspireren door ons mooie landschap. Niet voor niets staat het themajaar 2021 in het teken van
‘Ode aan het Landschap’. Dat biedt kansen, ook voor het cultuuronderwijs.

Romeo & Julia

Door: Christine Dirkse

Zwarte Monster

Meneer Sax

Het themajaar wordt ieder jaar uitgeroepen door het
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Voorstelling in 1 dag

(NBTC). Na Van Gogh (2015), Mondriaan & Dutch Design
(2017), Rembrandt & De Gouden Eeuw (2019) en 75

Kies uit diverse thema’s

Kijk op www.klankenkaravaan.nl
of neem direct contact op
Bel 06 22109125
Mail info@klankenkaravaan.nl

jaar bevrijding, (2020), dit jaar dus aandacht voor het
Krijgerszoon

Nederlands Landschap. De insteek is dit jaar anders dan

Nachtvlinder

vorige jaren; eerder was het doel vooral om toeristen te

De Oorkaan hoorspelen zijn online
verkrijgbaar via Bol.com, Storytel,
Kobo Plus, Luisterrijk, Libris en De Slegte.

trekken, maar dit jaar ligt de nadruk op het generen van
kennis en aandacht. Want hoe bijzonder ons landschap
eigenlijk is, beseffen veel Nederlanders zelf niet.

oorkaan.nl
Wat Holland zo Hollands maakt

Lesgeven over molens in Nederland?

Friese terpen, Veluwse bossen, duingebied,
rivierenlandschap en Limburgse heuvels; nergens vind
je zo dicht bij elkaar zoveel verschillende landschappen
als in Nederland. Bovendien wordt nergens zo duidelijk
als in Nederland hoe mensen met slimme ideeën een
landschap creëren waar het goed toeven is. Tegelijkertijd

Gebruik de nieuwe animaties
en het lesmateriaal van
De Hollandsche Molen.

zit het Nederlands landschap vol met geschiedenis: denk
maar aan dijken en molens die het landschap bepalen,
inpoldering, aangelegde weilanden en geplante bossen.
Het Nederlands landschap vertelt een uniek verhaal van
een samenspel tussen mens en natuur.

Leer samen met de leerlingen
meer over ons cultureel erfgoed,
de bijzondere techniek van molens,
waterbeheer en andere molenfuncties.
Ervaar daarna een molen in het echt
en kom op bezoek!
Vele molens ontvangen met plezier
uw schoolklas voor een rondleiding.
Kijk op molens.nl.
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IR. D.F. WOUDAGEMAAL: VERBINDING VAN
GESCHIEDENIS, CULTUUR EN NATUUR
Een plaats waar cultuur, geschiedenis en natuur heel

moestuin dan tegels in de klas kunt leggen,’ vertelt De

mooi samenkomen, is het Ir. D.F. Woudagemaal. Dit is het

Boer. ‘Er is ook een leuke speurtocht en een stoomlokaal

grootste nog werkende gemaal ter wereld. Het statige

waar kinderen proefjes met water kunnen doen.’

Op pad in het Nederlands Landschap

de prachtige Nederlandse natuur. Dompel je onder in al

gebouw is verantwoordelijk voor het drooghouden van de

De Machtige Maas

het moois wat er te zien is – en koppel daaraan een mooie

polders in Friesland. De hoeveelheid water die het weg kan

Zo is het Ir. D.F. Woudagemaal een voorbeeld hoe cultuur

Als je graag op excursie wil met je klas en iets wil doen

expressieopdracht. Laat kinderen bijvoorbeeld een mooie

pompen is duizelingwekkend: in theorie kan het in twee

en natuur samenkomen, samen met geschiedenis. Een

met het Themajaar, is – voor de zuidelijke scholen – een

foto maken van wat ze zien en daar later een schilderij bij

dagen het hele Sneekermeer leegpompen.

bezoekje aan het gemaal biedt allerlei mogelijkheden, ook

bezoek aan het Limburgs Museum wellicht de moeite

maken. Of laat ze met meerdere foto’s een collage maken,

waard. Zij trapten het Themajaar af met de opening van de

of… De natuur is voor zoveel kunstenaars een inspiratie

Het Woudagemaal staat op de werelderfgoedlijst. Het is

honderd jaar oud van de Amsterdamse School, het besef

tentoonstelling Machtige Maas, muze, Monster, Moeder,

geweest en kan dat ook zijn voor de leerlingen.

een imposant gebouw, dat van ver weg al te zien is. Het

van interactie tussen cultuur en natuur dat hier goed

beheer is in handen van Wetterskip Fryslân. Yldau de Boer

zichtbaar wordt én het bewustzijn van onze invloed op de

Moordenaar. Kunstenaars laten in deze tentoonstelling

voor natuuronderwijs: het bekijken van een gebouw van

in zes zalen zien hoe de Maas inspiratie kon zijn voor

Met de boswachter naar de forten

is Plantmanager bij het Woudagemaal. ‘Je ziet hier heel

waterproblemen in Nederland: alles komt hier samen op

kunstenaars, maar ook invloed kon hebben op het leven

Een prachtig samenkomen van natuur en cultuur zijn de

goed hoe mens en omgeving elkaar beïnvloeden: zonder

één plek.

van de Limburgers. Niet alleen in schilderijen, maar in licht,

forten van de Hollandse Waterlinie. De forten – jarenlang

gemaal was hier geen polder geweest, maar water. Om

geluid én beeld. Als je dit koppelt aan een les over kijken en

compleet vergeten en verlaten door mensen – zijn gemaakt

ook het water uit achtergelegen meren te laten komen, is

luisteren naar kunst, én over de invloed die het landschap

door mensen, maar overgenomen door de natuur. De

het Prinses Margrietkanaal verder uitgediept en is er een

op ons leven heeft, kun je een interessante excursie

tocht langs de forten voert door moerassen en langs grote

apart stroomkanaal gegraven. En de hoge schoorsteen

hebben dat meerwaarde biedt voor cultuuronderwijs én

grazers; een spannend avontuur door de natuur dus. En

van het gemaal deed vroeger dienst als baken voor de

kinderen liefde bijbrengt voor het Nederlands Landschap.

rondom de forten is prachtige flora en fauna te vinden.

scheepvaart.’

Ook hier geldt: een bezoek dat zeker de moeite waard is
Op pad in de natuur

en kinderen een facet van ons culturele erfgoed toont,

Het Woudagemaal is dan ook een uitstekende bestemming

Een andere optie is om natuureductie en cultuuronderwijs

namelijk de forten. Met daarbij veel aandacht voor natuur

voor een dagje weg met de klas. ‘We hebben een

te verbinden. In het kader van Ode aan het Nederlands

én genoeg te zien en te beleven om inspiratie op te doen

bezoekerscentrum waarin we de jeugd meenemen in

Landschap zijn er allerlei leuke excursies in de natuur

voor expressieopdrachten.

waterbewustzijn. Daarbij gaat het ook erg om wat we zelf

te maken: een vaartocht door de Marker Wadden of
een excursie in één van de Nationale Parken in ons land

Natuur, cultuur en… kritisch denken

bijvoorbeeld. Verwonder je, samen met je leerlingen, over

Naast het vergroten van kennis en aandacht voor het

kunnen doen om bij te dragen aan een waterprobleem:
bijvoorbeeld door het bewustzijn hoeveel water douchen
kost, of door uit te leggen waarom je beter een stuk

Nederlandse landschap, wil NBTC ook aandacht richten
op de kwetsbaarheid van de natuur; op verschraling
van het landschap en de afname van biodiversiteit. Om
bewustzijn te creëren, om het gesprek te stimuleren over
het belang van het bewaren van het landschap. Ook in dit
kader kun je cultuuronderwijs goed met het Themajaar
verbinden. Bijvoorbeeld door kinderen afval te laten
zoeken en daarmee een kunstwerk te laten maken. Een
kunstwerk waarmee ze laten zien dat het belangrijk is om
goed voor de natuur te zorgen. Of door ze een kunstwerk
te laten maken dat mensen moet stimuleren goed voor
het landschap te zorgen. Want een beter milieu begint bij
jezelf… maar ook bij bewustzijn van de jonge generaties.

www.holland.com/odeaanhetlandschap
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muziek op het digibord
gratis voor scholen
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CLOWN OP SCHAAOK OL
KUNST OF VERM

groep 1 + 2

“...de kinderen spelen
maar zijn tegelijkertijd met
muziek bezig.”

aar
winn den
Gou aart
st
apen 015
2

groep 3 + 4
“Lesbrieven zijn gedegen
uitgewerkt met veel oog voor
detail..”

De apps zijn bijzonder mooi vormgegeven
en interactief. Ze zijn af te spelen op het
digibord. Alle apps bieden een kant-en-klaar
pakket voor een muziekproject van drie
weken.

groep 5 + 6
“...wat een inspirerende
lessen!”
groep 7 + 8
“Gewoon prachtig om het
orkest van zo dichtbij in volle
glorie te zien.”

een cadeau van HET KONINKLIJK
CONCERTGEBOUWORKEST aan
de groepsleerkrachten van
basisscholen.

r
naa
win eleon
kam 016
2

haal de apps in de klas/
www.followamuse.nl/aan-de-slag

Een interview met theaterclown en

Zo een clown met flapschoenen?

voormalig onderwijzer Arno Huibers. Over

Arno: “Nee, het was de tijd waarin moderne clownerie en

zijn keuze als clown het circus in te gaan en
uiteindelijk met eigen theatervoorstellingen
‘terug’ te komen in het primair onderwijs.

theatertechnieken in het circus voor wereldwijde vernieuwing
zorgden. Daar maakte ik deel van uit en speelde in Italië,
Frankrijk en Nederland. Ik schminkte mij nauwelijks en speelde
acts zonder tekst.”
De pers beschreef hem als poëtische clown, clown van de

Hoe wordt een onderwijzer clown?
Als leerkracht bij woonwagenkinderen ontdekte Arno
Huibers hoe weinig het toenmalige onderwijs aansloot bij

glimlach, clown zonder woorden. Vervolgens keerde hij
terug naar het onderwijs. Niet als leerkracht, wel als clown
met eigen theatervoorstellingen.

hun belevingswereld. Met mooi weer bijvoorbeeld kwamen

Is clownskunst serieus te nemen?

weinig kinderen naar school, buiten bij de paarden was het

Arno: “Nergens bestaan er grotere vooroordelen over de clown

beter. Hij besloot de opleiding tot dramadocent te volgen

dan in Nederland. En vaak ook wel terecht. Helaas hebben we

om creativiteit en spel toe te voegen en zo kinderen met

nauwelijks historie op dit gebied zoals bijvoorbeeld in Italië

leerachterstand beter te bereiken.

met de commedia dell’arte. Juist daarom vind ik het boeiend
om met mijn heel eigen visie en stijl de clown als theatervorm

Arno: “Tijdens deze studie ontdekte ik de clown. En direct na
advertentie_FAM_ICCgids_201207.indd 1

08/12/2020 12:22

het afstuderen reisde ik in een Pipowagen met het circus mee.
In plaats van onderwijzer was ik clown geworden.”

op vernieuwende wijze op scholen te spelen.”

Hoe zo vernieuwend?
“Communicatie, ook die van leerkracht naar kind, bestaat
voor een groot deel uit taal, uit woorden. Maar juist taal laat
ik in mijn voorstellingen achterwege. Het spel is zo visueel,
begrijpbaar en invoelbaar dat woorden niet nodig zijn. Mijn
medespeler musicus Paul van der Heijden en ik werken
vanuit diverse kunstdisciplines. Met muziek, maskers, mime
en met veel humor maken we deze vorm van woordeloze
communicatie tot een feest van fantasie, herkenning,
plezier. Met behoud van kwaliteit want daarvoor zorgen

WWW.AIRBORNEMUSEUM.NL/SCHOLEN

DOMPEL JE ONDER
IN DE WERELDBEROEMDE
SLAG OM ARNHEM

de conservatorium achtergrond van mijn collega en de
onderwijzers- en theateropleiding van mijzelf.”

Hoe belangrijk is humor voor een kind?
Hij antwoordt met een wedervraag: “Hoe lang mag een mens
op een heel leven onbezorgd kind zijn en spelen? Deze vorm van
woordeloze clownskunst maakt theater toegankelijk voor ieder
kind van welke culturele achtergrond dan ook. Theater met humor

VOLG EEN INTERACTIEF PROGRAMMA
OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG

is zo een inspiratiebron die fantasie en creativiteit prikkelt.”
Arno Huibers speelt zowel reguliere
schoolvoorstellingen als bij een afscheid, jubileum,
opening, viering. Geschikt voor groep 1 tot en met 8.
En de voorstellingen zijn corona-proof!

- Diverse educatieve programma’s voor PO en VO
- Volledige begeleiding door museumdocent
- Met voorbereidend lesmateriaal voor in de klas

Info en korte videofragmenten:
info@arnohuibers.nl
www.arnohuibers.nl
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de oude Egyptenaren
en Romeinen
in het museum, in de klas of online
BELEEF DE OUDHEID
In het Rijksmuseum van Oudheden beleven kinderen

NIEUW! LIVE VIDEORONDLEIDINGEN

de oudheid. Van het oude Egypte, Griekse mythen en
Romeinse Keizers tot de prehistorie en middeleeuwen

Een online bezoek aan het museum vanuit de klas

in Nederland. Er zijn programma’s voor alle leerjaren.

of vanuit huis.

Ervaren museumdocenten stemmen hun werkzaamheden
af op het niveau van de leerlingen en maken het

Via een live verbinding met de klas neemt onze

museumbezoek betekenisvol. De programma’s sluiten

museumdocent je leerlingen mee naar de wereld van

aan bij de kerndoelen, 21e eeuwse vaardigheden en

de Romeinen of de oude Egyptenaren. Samen staan

verschillende lesmethodes. Tijdens de lessen gaan de

jullie stil bij een aantal topstukken uit de collectie van

handen uit de mouwen. Goed kijken, zelf doen, ontdekken

het Rijksmuseum van Oudheden. Door deze objecten

en samenwerken staan centraal.

op interactieve wijze met de leerlingen te bekijken,

DOEN: MUSEUMDOCENT IN DE KLAS

laat de museumdocent zien uit welke puzzelstukjes
het onderzoek naar de oudheid bestaat. Hij of zij

Het Rijksmuseum van Oudheden is ook dit schooljaar

vertelt hoe groot die puzzel is, hoeveel stukjes we

gratis voor basisscholen. Scholen kunnen terecht

nog missen, maar ook dat we door kritisch te denken

voor bijvoorbeeld een onvergetelijke museumles over

en te kijken best ver kunnen komen! De interactieve

archeologie of de Egyptenaren.

videorondleidingen worden gegeven over de vaste

Is reizen (nog) niet mogelijk? We bieden ook

tentoonstellingen Egypte en Romeinen, en zijn geschikt

projectweekpakketten over Griekse mythologie en Egypte.

voor groep 5 t/m 8.

Ook kunnen de museumdocenten met een koffer vol
lesmateriaal en replica’s naar je school komen.

Meer weten?

Meer weten,
meer zien

Kijk voor het volledige onderwijsaanbod
op rmo.nl/onderwijs
Of neem contact met ons op via
info@rmo.nl of 071-5 163 163

in het museum, in de klas of online
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Het Museon en
Omniversum
bundelen krachten
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School is méér dan een plek waar leerlingen rekenen en
taal leren. De creatieve vakgebieden zijn ook heel belangrijk. Maar hoe geef je deze lessen op afstand? En wat als
je zelf minder goed bent in de creatieve vakken? Dan is
het fijn om online een team van experts beschikbaar te
hebben. Gewoon op het digibord, eigen laptop of tablet!

Wij zijn namelijk buren! In de progamma’s van
zowel het Museon als Omniversum draait het om
de toekomst van onze planeet en haar bewoners.
Een leefbare aarde voor ons allemaal en dat
vind je terug in onze programma’s. Combineer
museumlessen op het gebied van natuur, cultuur
en wetenschap bij het Museon met een bijzondere
film op een groot koepelscherm bij Omniversum.
Met ons speciale combinatiepakket Music! ontdek je op een speelse
manier hoe muziek ons met elkaar verbindt of soms ook scheidt,
hoe muziek zorgt voor ontspanning, helpt om gevoelens te uiten, de
wereld kan veranderen of natuurlijk gewoon leuk is. In Omniversum
swing je mee tijdens een muzikale reis door de geschiedenis van

Wij zijn Team Talento, een bevlogen team van creatieve

de Amerikaanse muziek bij de grootbeeldfilm America’s Music.

experts. Wij staan altijd klaar om samen met jouw leer-

tentoonstelling Music! Van Beethoven tot Beyoncé – te zien t/m 12

lingen nieuwe talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Vervolgens ga je in het Museon aan de slag bij de fantasievolle
september 2021.

ontdek de wereld

DE EXPERT IN DE KLAS

SPELEN EN LEREN

Honderden inspirerende

Tientallen interactieve leerspel-

videoworkshops van bevlogen

len die leerlingen zelfstandig

creatieve vakexperts!

kunnen volgen.

tm 12 sep 2021

Boek nu dit pakket voor maar € 11,00
per leerling! Voor meer informatie en
reserveringen, neem je contact met ons op
via educatie@museon.nl.

OP SCHOOL EN THUIS

VOOR ALLE GROEPEN

het digibord of laat leerlingen

alle groepen. Van de kleuter-

thuis werken met Talento-Taken.

klas tot groep 8.

Doe de activiteiten klassikaal op

Uitdagende activiteiten voor

Probeer gratis een maand uit!
www.teamtalento.nl/actie

Meer info:
www.museon.nl

van
Beethoven
tot Beyoncé
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• lessen in een rijke context

Beer op de weg

Gebruik en beheer van materiaal
voor beeldend onderwijs
Door: Jos van Onna

‘Alle klei is uitgedroogd!’ of ‘waar zijn al die
kwasten gebleven… ik kan er nog maar acht
vinden!’ Menig goed voornemen om beeldend

Verbetering van het cultuuronderwijs voor de basisschool
wordt vaak top-down ingestoken, waarbij cultuurcoördinatoren
begeleid worden in het opstellen van een cultuur-beleidsplan

aan de slag te gaan met de groep, wordt na deze
constatering in de kiem gesmoord.

voor de school. Een stevige theoretische exercitie waarvan
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de opbrengst op termijn nog te betwijfelen valt, getuige de
‘Landelijke monitor cultuureducatie primair onderwijs 20182019’ (Rijksoverheid.nl).

groep 3/4
“Met
“Met
één
één
druk
druk
opop
dede
knop
knop
heb
heb
ik ik
leuke
leuke
enen
uitdagende
uitdagende
activiteiten
activiteiten
voor
voor
mijn
mijn
leerlingen.”
leerlingen.”

met
metﬁlmpjes
ﬁlmpjesover
over
onderwerp
onderwerpenentechniek
techniek

Het probleem is volgens mij niet eens dat de theoretische
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basis moeilijk beklijft, maar is veel trivialer, praktischer: de
grootste ‘beer op de weg’ blijkt naast gebrek aan urgentie, het

met ﬁlmpjes over
onderwerp en techniek

materiaalbeheer te zijn.

groep 7/8

erlijn:

De rol van materialen
Materiaal is één van de drie voorwaardelijke componenten
voor beeldend. Dat betekent dat je, als team en als individuele
leerkracht, serieus moet kijken wat je de kinderen wilt
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realiseren. Het is daarbij niet zinvol om uit te gaan van een
de aanschaf strikt af te stemmen op het gebruik. Om te
beginnen moet het team over eens zijn dat materiaalbeheer
een agendapunt is en dat gereedschap met ‘respect’ behandeld
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dient te worden, met name waar het gaat om een gedeelde
verantwoordelijkheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Juf in materialenhok

De uitdaging voor elk team is het afstammen van de individuele
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en de collectieve
verantwoordelijkheid van het team. Het realiseren van een
doorlopende leerlijn voor beeldend onderwijs kan niet
anders dan een collectieve verantwoordelijkheid zijn. Iedere
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leerkracht draagt zijn deel bij en stemt af met collega’s.
De verantwoordelijkheden voor het beheer van materiaal
en gereedschap zou je expliciet moeten uitspreken en
adresseren. Er is veel dat je als leerkracht in je eigen klas in
beheer hebt. Dat is fijn, omdat je dan precies kunt weten

Kant en klaar op je digibord
Mijn Leerlijn:

aanbieden en hoe je dat op een praktisch manier kunt
‘standaardlijst’ voor basisschoolmateriaal, maar is het raadzaam

“Wat een gave en
bruikbare
ideeën.”
Techniekstappen
Techniekstappen
bij
bijiedere
iedereles
les

en.nl

Waarom lijkt het op veel scholen dan toch steeds te mislukken?

hoeveel ervan is en in welke staat het verkeert. Op de meeste
scholen zijn dat (kleur)potloden, viltstiften, oliepastel, scharen,
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(basaal) papier en lijm. Alleen al daarmee kun je goed
beeldend onderwijs geven, indien je zelf de mogelijkheden
ervan kent en ook kinderen die kunt laten ervaren.
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In een vlaag van goede voornemens wordt zo’n materialenhok
opgeruimd en blijkt dat veel van die dure materialen en
gereedschappen moeten worden weggegooid. Het nieuwe
materiaal is vaak na een paar jaar weer eenzelfde lot beschoren is.
Eigenlijk is een grote en gezamenlijke materialenkast geen
praktische oplossing. Ik zou willen pleiten, afhankelijk natuurlijk
van de grootte van de school, voor een kleine kast per 3 á 4
klassen omdat die makkelijker ‘op orde’ te houden is bij die
gedeelde verantwoordelijkheid.

Ruimtelijke activiteiten
Beeldend onderwijs omvat vlakke en ruimtelijke beeldende
activiteiten. Die ruimtelijke activiteiten hebben organisatorisch

Knipkunst

wat meer voeten in de aarde. Drie dimensionale werkstukken
worden vaak gemaakt met 3D materiaal zoals klei, karton en
kosteloos materiaal zoals doosjes en wc rollen.

Mogelijkheden met alledaags materiaal

Voorraad voor die activiteiten is ook één van die ‘beren’ in

Hoe tackle je deze grote ‘beer’ en maak je het materiaalgebruik

Voor elke leerkracht is het zinvol na te gaan of je (nog) weet op

de praktijk van het onderwijs. Tips voor het beheer van dit

op school adaptief? Een adaptief beheer van materiaal betekent

welke mogelijkheden je kinderen kunt wijzen bij het gebruik van

ruimtelijke materiaal zijn de volgende. Beperk je voorraad

dat je het afstemt op het concrete gebruik. Dat impliceert dat je

redelijk alledaags materiaal. Bij het tekenen met potlood kun je

3D-materiaal. Schaf niet méér klei aan dan voor het komende

als leerkracht, maar liefst ook als team, een duidelijk plan hebt

veel ‘verbeelden’ met het vormkarakter van je lijnen en de druk

trimester. Het komt in ‘broden’ maar is in een plastic zak niet

voor je activiteiten. In dat geval gaan materiaalbeheer en de

op het potlood. Een mooie verdeling van gradaties van licht naar

goed houdbaar. Bewaar resten liefst afsluitbare emmertjes (bijv

ontwikkeling van het leerplan hand in hand. Waar je in elk geval

donker is een hele visuele én motorische uitdaging. Met het

van 5 liter).

vanaf moet is het ‘hap-snap’ karakter en impulsieve knutselmomenten.

kleurpotlood komt daar het mengen van kleuren nog bij, hetgeen
leidt tot rijke tekeningen.

De volgende vraag is: waar laten we het werk van de kinderen

Knippen is een onderschatte beeldende vaardigheid. Steeds

na afloop? In het slechtste geval geef je het meteen mee naar

Beeldende activiteiten plannen

vaker tref ik kinderen die nauwelijks weten hoe ze een schaar

huis. In het beste geval richt je daarmee de inspirerende

Het plannen van beeldende activiteiten hoeft niet zo’n klus

moeten hanteren. Dat is jammer, want met een schaar kun je

leerwerk-omgeving in. Kijk samen waar je het werk aantrekkelijk

te zijn. Tussen de schoolvakanties zitten ca. acht lesweken. In

niet alleen de mooiste ‘knipsels’ maken, maar ook het basale

kunt neerzetten in open kasten. Daarin kunnen ze niet alleen

de praktijk komt dat neer op ca. 5 tot 6 beeldend activiteiten.

inzicht ‘vorm-restvorm’ opdoen.

worden weggezet, maar ook bekeken. Na ca. 2 á 3 weken kan het

Als je gebruik maakt van een online methode zoals Laat maar

dan worden meegenomen naar huis. En als je wil dat kinderen

Zien, kun je in één oogopslag zien wat je nodig hebt in die

Omgaan met schildermateriaal

serieus met hun kleiwerk omgaan, is een keramiek-oventje

komende periode. Als leerkracht heb je namelijk jouw aandeel

Schildermateriaal wordt vaak in de materialenkast opgeslagen,

eigenlijk onontbeerlijk. Er is vast wel een ouder te vinden die het

in de leerlijn ingevuld en de door jou geselecteerde lessen in je

wat ook vaak onnodig tot teleurstelling leidt. Daarom een paar

kleiwerk ca. 2 keer per jaar voor de kinderen wil bakken.

eigen programma gezet. Op het benodigde materiaal kan je dus
makkelijker anticiperen, omdat je er ervaring mee opdoet. In de

praktische tips:
• Gebruik goede verf.

Overigens is het ook zinvol eens na te gaan wanneer/of je

laatste week voor elke vakantie kun je als team een half uurtje

• Zorg dat de verf goed gebruikt wordt en het niet grotendeels

klei kunt vervangen voor papier maché. Beide materialen

afspreken om na te gaan wat er nog is en eventuele bestellingen

door de gootsteen verdwijnt. Dat kun je onder meer doen

ontwikkelen bij kinderen namelijk hetzelfde vermogen tot

de deur uit te doen.

plastisch vormgeven. Het nadeel van papier maché, dat het

Om houvast te hebben in het overzicht van materialen of het

een palet van papier of aluminiumfolie aan te bieden. Ze leren

makkelijk meer in de reliëf-sfeer blijft, weegt nauwelijks op tegen

maken van een bestellijst kun je terecht op de open source van

daarop mengen als een echte schilder en kunnen wat extra

de mogelijkheden om het veel minder kwetsbare eindproduct

website van Laat maar Leren bij ‘ondersteuning’.

Palet op papier

door de kinderen de verf niet in bakjes of eierdozen, maar op

ook te schilderen. De behanglijm, basis voor papier maché is

krijgen als ze tekortkomen.

Een gedeelde materialenkast

ook makkelijk te verdelen in de genoemde 5 liter emmertjes en

Zoals gezegd bepaalt het curriculum het kompasnoorden

met water (bijv. 1 per 4 kinderen), maar leer kinderen vooral

Hoe graag sommige leerkrachten het ook zouden willen, je kunt

te verwerken in etensbakjes (van de Chinees). En zolang er nog

en volgen daaruit enkele aandachtpunten. Hoe verdelen we

de kwast goed af te doen aan een tissue. Het voorkomt te nat

voor je klas niet een heel eigen materialenkast hebben. Vandaar

kranten en huis-aan-huisbladen bestaan is dit materiaal zo goed

de verantwoordelijkheden? Wat valt als leerkracht onder je

en futloos schilderwerk.

dat de meeste scholen kiezen voor een gedeelde plaats voor de

als kosteloos.

eigen verantwoordelijkheid en hoe deel je de gezamenlijke

• Gebruik voor het schoonmaken van de kwast minder potten

verantwoordelijkheid? En hoe passen de activiteiten in de

• Na afloop worden kwasten aan tafel nog 1x gespoeld

‘crea-spullen’. Daarin schuilt een groot gevaar. Het schrikbeeld

en afgedroogd aan de tissue, de gebruikte paletten

is een kast of hok met teveel materiaal dat niet gebruikt wordt

Adaptief materiaalbeheer

doorgaande leerlijn voor beeldend onderwijs en cultuureducatie?

samengevouwen weggegooid en is de klas in een

en materiaal dat niet meer bruikbaar is (beschimmelde klei,

Het ongebreideld verzamelen van kosteloos materiaal is

Als deze gang van zaken routine wordt is een duurzaam

handomdraai weer opgeruimd. Geen gedoe dus bij de

verharde kwasten, verdroogde lijm, ongeordende papierresten,

zonde van je tijd en de ruimte in het materialenhok. Als je weet

curriculum voor beeldend onderwijs en cultuureducatie een

wastafel.

kosteloos materiaal etc.). Als je met de kinderen wilt gaan

wanneer je het voor de les nodig hebt, kun je de kinderen ca.

realistisch perspectief en behoort de berenjacht definitief tot het

schilderen of boetseren, zinkt de moed je bij voorbaat in de

een week van tevoren een verzoekje meegeven en zelf wat

verleden.

schoenen als je denkt even de spullen voor die les te kunnen

verzamelen. Na de activiteit kunnen de uitklapbare kratten met

pakken.

het restant in de recyclebak worden geleegd.

Meer info:
laatmaarleren.nl
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Kindertheater Raaf

WAT IS ‘JOODS’?

zoomt in!

ONTDEK HET IN HET
JOODS CULTUREEL KWARTIER!

Rare tijden veroorzaken paniekreacties. Raaftheater
doet daar niet aan mee. Zeg maar een klein beetje
in winterslaap gekomen, met veel voorstellingen
doorgeschoven naar 2021. Een tijd van terugkijken
en dingen op een rij zetten. Is Raaf rond de Wereld
al sinds 2000 de titel van de kindervoorstellingen;
De uitvoeringen waren net zo divers dan de wereld
zelf. Raaf ging naar Azië, naar Cowboys en Indianen,

Culturele diversiteit en onderling respect vragen steeds

zwierf met piraten en duidde de Gouden Eeuw.

meer onze aandacht. Het Joods Cultureel Kwartier nodigt je
uit kennis te maken met programma’s waarin verschillende

met je leerlingen in gesprek te gaan. Aan de hand

culturen met elkaar in contact worden gebracht en die

van verschillende gebruiksvoorwerpen maken ze

inspireren tot een open blik naar de ander. We denken

spelenderwijs kennis met wie en wat ‘joods’ is. Het

graag mee wat past bij jouw (burgerschaps)onderwijs

programma kan worden aangepast aan de wensen van

of hoe je leerlingen bijvoorbeeld meer te weten kunnen

de school en thema’s die relevant zijn.

komen over joods. Want wat is ‘joods’? Wat betekent
‘koosjer’? En welke feesten vieren joden? Ontdek het

Nu zoomt Raaftheater in met de elementen en de meest smakelijke
theater-acts, die het paar uitvoerde op straat. Is het Sinterklaas of

in het speciaal voor kinderen t/m 12 jaar ingerichte

Deze programma’s sluiten aan op kerndoelen 37, 38,

Kindermuseum in programma’s voor de onderbouw en de

54 en 56.

bovenbouw.

Meer informatie over alle programma’s vind je op
jck.nl/onderwijs. Je kunt ook een mail sturen naar

Kerstmis, gaan we met het Pinkster- of Paasfeest, is de vakantie in

Nieuw: gastles op school

aantocht? Volg het boerenkoppel op hun reis door de verhalen van

Naast de programma’s in het Kindermuseum kunnen

vele volken.

we ook een gastles bij jullie op school organiseren.

Joods Cultureel Kwartier

JCK-museumdocenten komen graag naar de klas om

Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam

Spelen met de Engelse taal in de klas!

service@jck.nl.

Fotograaf: Marijn Scheeres

De bloeiende educatie afdeling van STET The English
Theatre (Den Haag) verzorgt door heel Nederland
Engelstalige programma’s op scholen in het basis- en
het voortgezet onderwijs. De acteurs, allen native
speakers, inpireren zowel leerlingen als docenten. Zo
zijn er bijvoorbeeld een Dickens voorstelling en identity
workshops maar ook een interactieve dieren workshop
voor de jongsten. Ook docenten leren mee in hoe je
theatraale technieken in de klas kan gebruiken. Heeft
u een specefieke vraag of voorstel, dan kan er, in
overleg, een speciaal Engelstalig programma ontwikkeld
worden. Gebruik de code “ICCGids2021” voor 10%
korting op uw gekozen activiteit.

Let the imaginary
forces work….
(Shakespeare – Henry V)

Meer info:
www.theenglishtheatre.nl
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ERVAAR EEN UNIEK AMBACHT!
In het Nationaal Glasmuseum ontdek en beleef je op
twee locaties de magie van glas.
In het centrum van Glasstad Leerdam is de glasblazerij
van het Nationaal Glasmuseum gevestigd. Glasblazen is
een constante strijd met de natuurwetten doordat het
glas, afhankelijk van de temperatuur, over gaat van semivloeibaar tot vast en onder invloed van zwaartekracht
dan weer vorm kan verliezen. Het is ook een ”teamsport”:

WORKSHOPS

- SLAGWERK BEAT THE CITY
- GREEN SCREEN
- ESCAPE THE CLASSROOM
- VIRTUAL REALITY
- POPPING & LOCKING
- WEBSITE BOUWEN
- THEATER
- 3D PEN
- TATTOO ART
- MAKEY MAKEY/PROGRAMMEREN
- GRAFFITTI
- FASHION & STYLING
- ETC.

PROJECTEN OP MAAT

- FESTIVAL OP SCHOOL
- BANDPROJECT XL
- CULTUURDAG
- GREEN FUTURE DAY
- HIPHOP DAG
- MULTIMEDIA-DAG
- SOTIVAL (speciaal onderwijs)
- ETC.

"Wat een superdag! Met een goede
club enthousiaste mensen hebben
jullie ervoor gezorgd dat het een
groot succes werd."
- Docente Revius Wijk (Festival
op School, 1100 leerlingen)

glasblazer en assistent moeten goed op elkaar ingewerkt
zijn om snel op elkaar te kunnen inspelen. Een bezoek
is de ultieme ‘how it’s made’ die inzichtelijk maakt hoe
ogenschijnlijk eenvoudige producten tot stand komen.
Het museum aan de rand van Leerdam toont een
indrukwekkend overzicht van zo’n 250 jaar glas en laat
zien hoe vormgeving en functie van glas door de eeuwen
kleur, detaillering en decor in vormgeving.

ZOE ZULU

Workshops op maat rondom glasfusing, flameworking

PRODUCTIONS

is veranderd. Dit nodigt uit om na te denken over vorm,

(‘voor de vlam’), glas graveren etc.? Ook die zijn mogelijk!

WWW.KUNSTEDUCATIENEDERLAND.NL
038 - 4550291 / 06 - 30414189
INFO@KUNSTEDUCATIENEDERLAND.NL

www.nationaalglasmuseum.nl

WATERSNOODMUSEUM
Zoe Zulu Productions deelt de cultuur van
Zuidelijk Afrika in Nederland.
Wij helpen kinderen op te groeien en te
functioneren in een multiculturele
maatschappij. Doe mee met een workshop.
Zie, ervaar en voel het moederland.

In het Watersnoodmuseum leren kinderen over een
indrukwekkend stuk geschiedenis: de watersnoodramp van
1953. Het museum is gevestigd in de enorme caissons die zijn
gebruikt voor het sluiten van het laatste dijkgat bij Ouwerkerk
na de watersnoodramp van ‘53.

Beleef de wonderlijke wereld van M.C. Escher
Escher in Het Paleis biedt vier prikkelende educatieve
programma’s aan voor de groepen 5 t/m 8 van het
primair onderwijs.
Hoe maakte Escher die prachtige prenten waarin niets is
wat hij lijkt, waarin hij speelt met optische illusies en
waarin vissen veranderen in vogels?
Ontdek het aanbod op www.escherinhetpaleis.nl
Lange Voorhout 74 • Den Haag

Persoonlijke verhalen en objecten uit

Is de strijd tegen het water dan

1953 zijn te zien. Ook de tijd erna komt

gestreden? Nee, nog lang niet. Overal ter

aan bod, de wederopbouw van het

wereld nemen overstromingen in aantal

weggespoelde land en de maatregelen

en hevigheid toe. Kinderen kunnen de

die zijn getroffen om een nieuwe ramp

interactieve scenario’s ‘Waterkwesties’

te voorkomen. Het land is omdijkt, de

en ‘Een dagelijks gevecht’ spelen om hier

kustlijn verkort, rivieren krijgen de ruimte

achter te komen. Ze kunnen zelf polders

en regenwater wordt opgevangen.

graven, dijken maken of overtollig water

“Travel without the need to travel to
Southern Africa, learn and experience
Workshops zijn in het Engels. Voor jonge
another culture”
kinderen zo nodig in het Nederlands.

wegpompen in de waterwerkplaats.

Workshops zijn in het Engels. Voor jonge
kinderen
zo nodig in het Nederlands.
www.zoezulu.com

www.watersnoodmuseum.nl

www.zoezulu.com

Van dinsdag t/m zondag 11:00 - 17:00

43

De organisatie van het jaarlijkse KinderMuziekFestival biedt samen met het
muziek- en theatergezelschap Samba Salad een uitgebreid programma met
workshops en concerten voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs.

Geschiedenis
komt tot leven
Al eens van Museum Hoge Woerd gehoord? Dit is hét
archeologiemuseum van Utrecht, gehuisvest in Castellum Hoge
Woerd: een eigentijdse herbouw van een Romeins fort dat ooit
op deze plek heeft gestaan. Museum Hoge Woerd is uitdagend,

keuzemogelijkheden. Binnen deze programma’s staan

interactief en op speelse wijze komt hier de geschiedenis tot leven.

archeologie en de Romeinse tijd centraal.

Voor alle groepen van het primair onderwijs heeft het museum

Ontdek zelf wat er allemaal te zien en te beleven valt in

een speciaal educatief programma ontwikkeld met verschillende

het museum. Met het ruime aanbod aan educatieve en
vermakelijke activiteiten, is Museum Hoge Woerd het
bezoeken meer dan waard!

www.museumhogewoerd.nl

Het Muiderslot:
BELEEF GESCHIEDENIS
IN HET ECHT
Leven op een kasteel, hoe was dat in de middeleeuwen eigenlijk? Wat
deden bewoners en bezoekers in het kasteel en de tuinen? Hoe werd
je een echte ridder? Kom naar het Muiderslot en ontdek het zelf!
Niet ver van Amsterdam ligt al ruim 700 jaar het Muiderslot, omringd
door water en kasteeltuinen. Het is een van de oudste én best
bewaarde kastelen van Nederland. Ook is het Muiderslot het oudste
podium van Nederland. Een plek vol verhalen. Maak reis door de

Tijdens deze reis worden kids meegenomen in een

riddertijd en ontdek op een speelse manier alles over de geschiedenis

rondleiding met kijk- en doe opdrachten. Ook wordt de

van het Muiderslot.

middeleeuwse valkenjacht behandeld tijdens een interactieve
theatervoorstelling in de historische tuinen rondom het
kasteel. Tenslotte is er ruimte voor eeuwenoude spellen op het
toernooiveld.
Er zijn ook speciale programma’s, gericht op het groene
erfgoed van de tuinen én literaire programma’s waarbij
leerlingen in de voetsporen van dichter en vrijdenken PC Hooft
kunnen treden.

Meer info:
www.muiderslot.nl
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ER HANGT
AVONTUUR
IN DE LUCHT
Blijvende indrukken doe je op
in het Nationaal Militair Museum
Hier komen aangrijpende
verhalen tot leven en leer je
alles over de wereld van een
militair. In de Klas van ’45
Xperience kruip je in de huid
van vijf schoolkinderen uit de
Tweede Wereldoorlog. Buiten
leef je je uit in een bootcamp
met de hele klas en leer je de
waarde van samenwerken en
discipline. Durf je het aan?

UNIEK AANBOD VOOR PO

LOCAtiE
- Bij jou in de klas

Workshops

- Museum Hilversum

- Fake News

- Museum Den Haag

- De grens van de grap
- Newsroom
- En meer

beeldengeluid.nl/opschool

ook online
Gratis media voor in de les op
beeldengeluidopschool.nl

Kijk voor meer informatie over
groepsbezoek en educatieprogramma’s op

NMM.NL

Hoofdsponsor

THE BATTLE
WWW.VETERANENDAG.NL

Wie weet het meest van veteranen op
missie? Wie zijn ze en waarom doen ze
dit? In ‘The Battle’, een meeslepend spel
met film en live muziek kruipen jonge
BN’ers in de huid van drie veteranen en
zoeken de antwoorden. En jouw school
kan meedoen!

The Battle is een interactief live concert, speciaal voor de
onderbouw van middelbare scholen. Dit interactieve spel
van 60 minuten past goed binnen burgerschapsvorming of
thema’s als vrede, veiligheid en democratie. De voor stelling
is voor vier klassen tegelijk of ongeveer 150 leerlingen en
wordt uitgevoerd op school.
Het concert The Battle is nu ook online beschikbaar en te
bekijken in de klas. Vraag ernaar via info@veteranendag.nl

