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leeswijzer
programmatoelichting 
bredeschool programma 2018-2019

De activiteiten zijn gebundeld in 
verschillende menu’s, die uitge-
breid beschreven zijn. Het 

activiteitenaanbod voor het schooljaar 
2017– 2018, wordt georganiseerd door 
combinatiefunctionarissen; de sport-, 
cultuur-, lees/media- en jeugdcoach 
aangevuld met lokale aanbieders. Naast 
dit programma zullen de coaches tijdens 
het schooljaar inspelen op ontwikkelingen 
en specifieke vragen van uw school.
Dit jaar hebben we extra aandacht voor 
kwaliteitverbetering, aansluiten op onder-
wijsconcepten en het ontlasten van leer-
krachten. De “Beste wensen Actie” heeft 
als input gediend voor een groot deel van 
de inhoud van het programma.

het bredeschool 
programma 2018-2019 
bestaat uit:
Sport & gezonde leefstijl, Kunst & Cultuur, 
Burgerschap & Weerbaarheid,  Natuur & 
Techniek , Lees & media,  

uren/kosten
Elke school kan op jaarbasis een aantal 
uur gebruik maken van de inzet van 
combinatiefunctionarissen:
Sportcoach: 20 uur p/j 
Jeugdcoach: 20 uur p/j 

* Na inschrijving plannen we een afspraak 
om met sport coördinator en/of school-
leider alle aangevraagde activiteiten in te 
plannen. (bij efficiënt plannen is er ruimte 
om extra uren in te zetten van sport/
jeugdcoach)

Scholen die vroeg zijn met aanmelden 
hebben eerste keuze in planning van de 
activiteiten.

U kunt zelf een activiteitenprogramma 
samenstellen binnen deze uren. Er zijn 
geen kosten verbonden aan de inzet van 
de coaches. Per activiteit staat het aantal 
uren inzet coach vermeld. Er zijn ook 
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met trots presenteren we het programma 2018-
2019 van de bredeschool lochem voor alle 
basisscholen en aangesloten kinderopvang-
organisaties in de gemeente Lochem. deze is, 
voor zover mogelijk, tot stand gekomen in 
samenwerking met alle partners en is een 
weerslag van wensen en behoeften van scholen 
en het lokale netwerk.

activiteiten opgenomen uitgevoerd door 
externen, hieraan zijn zoals vermeld 
meestal wel kosten verbonden.

De Cultuurcoach organiseert voor alle 
scholen in Lochem een Kunstmenu. Dit  
is een doorlopende leerlijn waarin activi-
teiten in alle Kunst- en cultuurdisciplines 
aan bod komen. Als aanvulling op het 
Kunstmenu kunnen de scholen activiteiten 
kiezen uit het Cultuur a la Carte Aanbod.  
Mocht er wat u zoekt op cultuurgebied 
niet tussen zitten, neem dan contact op 
met de Cultuurcoach of kijk op het online 
a la carte aanbod via: www.muzehof.nl/
cultuur-en-school/cultuur-a-la-carte .

Lees mediacoach: 40 uur p/j
Zij stemmen per school het programma  
en plan af voor het komend schooljaar.

Vier keer per jaar brengt het bredeschool 
team een digitale nieuwsbrief uit voor alle 
leerkrachten en medewerkers van de 
kinderopvang. Daar staat up- to-date 
informatie in over de projecten en andere 
interessante informatie over bredeschool 
ontwikkelingen. Volg de bredeschool ook 
op www.facebook.com/
bredeschoollochem.nl 

Inschrijven op activiteiten kan vanaf nu en 
tot 1 oktober 2018. Hiervoor ontvangt u 
een digitaal inschrijfformulier. Schrijft u na 
1 oktober in en er is nog ruimte, dan wordt 
u alsnog ingepland. Wij hebben met veel 
inzet, energie en creativiteit dit aanbod 
ontwikkeld en hopen dat het u inspireert 
en enthousiasmeert. We zien de 
inschrijvingen graag tegemoet.

Namens alle coaches,

sonja peterse
Coördinator Brede school
Stichting Welzijn Lochem
s.peterse@welzijnlochem.nl
06 - 33081713

“Inschrijven  
op activiteiten  

kan vanaf  
NU en tot  
1 oktober  

2018”
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gezond en fit 
opgroeien in lochem

sport & gezonde leefstijl (jogg)

We vinden het belangrijk dat kinderen gezond 
kunnen opgroeien in de gemeente Lochem en een 
gezonde leefstijl ontwikkelen. Niet alleen om 
gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaat-
ziekten, diabetes en bepaalde vormen van 
kanker, in de toekomst te voorkomen, maar ook 
om een kind nu al een goede basis te geven.
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 doelstellingen

•  De fitheid van de basisschoolleerlingen 
in de gemeente Lochem in kaart 
brengen tijdens Fitklasse i.s.m.  
met de GGD

•  De fitheid en gezondheid van de 
kinderen in de gemeente Lochem 
verbeteren door gerichte interventies 
(beweegimpuls) uit te voeren op 
scholen naar aanleiding van de 
resultaten van Fitklasse. 

•  Kinderen kennis laten maken met meer 
verschillende sport- en beweeg activi-
teiten. Hierdoor kan een kind erachter 
komen welke sport het beste bij hem/
haar past. 

•  Kinderen het plezier van sport en 
bewegen laten ervaren waardoor zij 
structureel gaan sporten en bewegen, 
wat de fysieke en mentale gezondheid 
bevordert. 

•  Gezonde leefstijl bevorderen onder 
kinderen, d.m.v. voorlichting aan 
leerlingen en ouders en gerichte 
campagnes van JOGG Lochem 

•  OGG – Gezonde School, thema
campagnes zoals; #GratisBewegen, 
“Groente… zet je Tanden "Water 
drinken - heel gewoon!" 

•  B FIT voor peuters, op 5 kinder opvang
organisaties in de gemeente Lochem 
streven we onder leiding van JOGG en 
projectleider B FIT naar een gezonde 
start in de kinderopvang

•  De kwaliteitsimpuls bieden aan  
het bewegingsonderwijs. 

•  De basisschoolkinderen sociaal
emotioneel weerbaarder maken.

•  Kwaliteitsimpuls bieden aan spelen  
op het plein in- en naschools. 

•  Ondersteuning bieden bij het ont
wikkelen van gezonde schoolbeleid

kees damhuis
Sportcoach
k.damhuis@welzijnlochem.nl
06 - 45837294

tom kleissen
JOGG  
(Jongeren op Gezond Gewicht)
t.kleissen@welzijnlochem.nl
06 - 53519369

Gezonde kinderen met een gezond gewicht zitten namelijk beter in hun vel, 
worden doorgaans minder gepest en hebben meer zelfvertrouwen dan kinderen 
met overgewicht of obesitas. Het bevorderen van het maken van gezonde keuzes 

ten aanzien van een ‘gezond gewicht’ bij jongeren wordt daarom ook nagestreefd vanuit 
de Gemeente Lochem. Want ook in de gemeente Lochem valt winst te behalen als het 
gaat om overgewicht en fitheid bij kinderen en jongeren. Uit cijfers van de GGD en 
Fitklasse blijkt dat 8 tot 12% van de Lochemse 3 tot 13-jarigen overgewicht of ernstig 
overgewicht heeft. Dat zijn gemiddeld 3 kinderen per groep op de basisschool. 
Daarnaast blijkt uit de Fitklasse dat kinderen over het algemeen niet zo fit zijn als we 
denken, ondanks dat veel kinderen lid zijn van een sportvereniging. 

Welzijn Lochem heeft een programma ontwikkeld waarbij zowel aandacht is voor 
bewegen als gezonde leefstijl. “BEWEEGIMPULS”

Binnen Stichting Welzijn Lochem blijven wij voortdurend bezig met de kwaliteit en het 
effect van ons werk. Daardoor gaan wij dit schooljaar het sportmenu anders inrichten. Als 
startpunt gebruiken wij Fitklasse (Eurofittest). Naar aanleiding van de resultaten van deze 
test wordt er in overleg met de school een op maat gemaakte interventie ontwikkeld 
door de sportcoach. Deze Interventie wordt voor een deel (25%) gegeven door sport
coach en voor een deel (75%) door de leerkracht zelf.

Uit de pilot is gebleken dat door deze gerichte interventie de fitheid van de kinderen 
wordt verbeterd. De sportlessen die eerder werden aangeboden (bijvoorbeeld free-
running en ultimate frisbee) bestaan nog steeds maar worden gericht ingezet om de 
fitheid te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat de les ultimate frisbee nu wordt 
ingezet om de hand-oog coördinatie te verbeteren en daarnaast is het een leuke les  
en verbreed het de sport oriëntatie van het kind. 

Wanneer u met uw school niet wil deelnemen aan beweegimpuls kunt u ook kiezen voor 
losse onderdelen. De Fitklasse is voor alle groepen 6 inmiddels een vast onderdeel 
samen met het periodieke Meet en weegmoment van de GGD in groep 6.

NIEUW!!! De sportcoach organiseert dit schooljaar voor het eerst scholingsaanbod 
gericht op verhogen van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in de gemeente 
Lochem. Dit initiatief is een reactie op het wegvallen van de vakdocenten LO in de 
gemeente Lochem op de basisscholen. 

Fitklasse
beweegimpuls

20  
WEKEN 

sportcoach  

bij de  

gymles

gerichte 

interventie

JOGG
gezonde 

school:

#gratis 
bewegen

Drink water 
lekker fris

Drink water 
Heel gewoon

Groente.. zet je 
tanden er in

voor ouders en 
leerlingen

Kwaliteits 

 impuls

PAUZE  
SPELEN

pauzekist en 

sportassistent 

op het plein

TRAINING 
leerkrachten

Weer 

baar

heid

ROTS  
EN 

 WATER

KENNIS 
MAKEN 

sport 

vereniging

+ sportdag

fitklasse
0 - meting

beweeginterventie
10 - 20 weken

fitklasse
1 - meting

beweegimpuls
ontwikkelen
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sport en gezonde 
leefstijl (jogg)

coach: kees damhuis en tom kleissen

1. Fitklasse
Fitklasse is een samenwerkingsproject tussen de sportcoach, 
JOGG en GGD.
Fitklasse is gebaseerd op de Eurofittest en is ontwikkeld om 
inzicht te krijgen in hoe kinderen ervoor staan op het gebied van 
bewegen en sport. Fitklasse heeft zowel de functie om kinderen 
enthousiast te maken voor bewegen als een signalerende functie 
door eventuele zorgwekkende resultaten op te sporen.
Fitklasse bestaat uit 8 testonderdelen die elk een gedeelte van 
de lichamelijke fitheid van kinderen testen, namelijk coördinatie, 
balans, lenigheid, sprongkracht, knijpkracht, rompkracht, sprint-
vermogen en uithoudingsvermogen. Daarnaast wordt bij elk kind 
door de GGD  de lengte en gewicht gemeten om het BMI te 
kunnen bepalen. Ook hebben de kinderen een vragenlijst inge-
vuld met vragen over bewegen, sportdeelname en voeding. 
De Fitklasse levert de school bij jaarlijkse deelname een analyse 
op, op individueel en groepsniveau over de fitheid van kinderen. 
JOGG en sportcoach licht in persoonlijk gesprek met de leer-
krachten de testresultaten en mogelijke vervolg interventies toe 
(beweegimpuls). Streven is om de Fitklasse jaarlijks te 
organiseren.

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: hele schooljaar

De school levert: Een gymzaal of schoolplein waar de 
activiteiten uitgezet kunnen worden en de benodigde 
materialen (banken, matten).
Uren inzet sportcoach: 1 uur per klas

2.  Beweegimpuls tijdens de gymles 
fitklasse

Het Fitklasse team voert de Eurofittest uit.  Tijdens de gymles 
worden kinderen in circuitvorm getest op: Knijpkracht/uit-
houdingsvermogen/sprintvermogen/ coördinatie/balans/ sprong-
kracht/lenigheid/rompkracht/BMI (door GGD) Daarnaast vullen 
leerlingen een vragenlijst gericht op leefstijl en sportparticipatie  

  rapportage en advies 
Testresultaten worden verwerkt in een rapportage op individueel-
,groeps- en schoolniveau. De Rapportage bevat een analyse en 
advies t.a.v. mogelijke interventies. De rapportage wordt be-
sproken met betreffende leerkracht. Leerkracht kan individuele 
uitslag gebruiken als input voor oudergesprek en bij sprake van 
zorg doorverwijzen naar jeugdverpleegkundige. Leerkracht en 
sportcoach bespreken mogelijke interventies en maken een  
keuze voor vervolgtraject, 
De sportcoach kijkt samen met de school naar de uitslagen van 
de laatst afgenomen Eurofittest. In overleg worden er 2 á 3 aan
dachtspunten uitgekozen waar de sportcoach een interventie op 
zal ontwikkelen.

  sportcoach in de gymles
Sportcoach geeft 5 gymlessen gedurende 20 weken. Bestaande 
uit 4 blokken waarin les 1 gegeven wordt door sportcoach en 3 
lessen door leerkracht waarbij leerkracht uitgewerkte lessen krijgt 
rond hetzelfde thema. 4 blokken lang wordt er aandacht besteed 
aan specifieke onderdelen waarop de klas laag heeft gescoord 
Na 20 lessen herhalen we Fitklasse en vergelijken score.

De interventie heeft zijn focus op de gymlessen maar er kan ook 
breder in worden gezet door het spelen in de pauzes op het 
schoolplein te verbeteren en eventueel korte beweeg tussen-
doortjes in de klas. De instructie/lesvoorbereidingen kunnen door 
teamleden ook gebruikt worden in de gymles.

 Duur: 20 weken
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: in overleg

De school levert: Een gymzaal of schoolplein waar de acti vi-
teiten uitgezet kunnen worden en de benodigde materialen 
(banken, matten). / Leerkracht is aanwezig tijdens de lessen 
krijgt tips/tools  Lesmateriaal beschikbaar voor school 
Uren inzet sportcoach: 20 uur per school ( inclusief fitklasse)

3.  Beweegimpuls Sport- en spel pauzekist 
Met behulp van de sport- en spelpauzekist wordt spelen en sport 
op het schoolplein tijdens de pauzes geactiveerd en geïntensi-
veerd. De kist bevat verschillende sport- en spelmaterialen met 
daarbij spelkaarten voor spelsuggesties. Kinderen leren spelen 
met deze materialen en krijgen mogelijkheden aangereikt om 
spelen leuker te maken. De leerlingen van groep 7 en 8 kunnen 
een begeleidende rol krijgen, zij begeleiden een spel en lenen 
materiaal uit. Sportcoach biedt uitleg bij afgifte van de spel-
materialen. Beweegimpuls: de sport en spelkist wordt gevuld met 
materialen die aansluiten bij de ontwikkelde interventie die plaats 
vindt in de gymles. 

 Duur: 2 weken
Kosten: geen

Groepsgrootte: ...
Doelgroep: groep 3 t/m 8
Periode: in overleg

De school levert: Leerkrachten en/of overblijfouders voor 
begeleiding van de activiteiten.
Uren inzet sportcoach: 2 uur
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5.  Pauzespelen
De assistent sportcoach (Gerard) komt gedurende 4 tot 8 weken 1 
keer per week tijdens de pauze spelen op het plein. Hij gebruikt 
hierbij werkvormen die gericht zijn op samenwerken en bijvoor-
beeld de speedladder voor coördinatie. Het programma is in 
overleg. In overleg kunnen ook onderdelen uit de fitklasse 
spelenderwijs extra aandacht krijgen

8. Ouderavond Bewegen en gezonde leefstijl
De sportcoach of JOGGregisseur geeft tijdens een ouderavond 
informatie over sport, bewegen of gezonde leefstijl. De exacte 
inhoud van de avond wordt afgestemd met de wensen van de 
school en de ouders 

7.  Kwaliteitsimpuls : sportcoach  
ondersteunt leerkracht

De sportcoach kan ondersteunen bij vragenstukken over sport en 
beweegbeleid op school. Dit kan gaan over een vakwerkplan, 
opzetten van pauzespelen, coaching tijdens gymlessen 
enzovoorts. De sportcoach denkt graag met u mee over een 
praktische oplossing of toepassing. 

 Duur: 4 tot 8 weken(blok 
tussen vakanties) 1 x per 
week tijdens de pauze
Kosten: geen

Groepsgrootte: 20 (max.)
Doelgroep: vanaf groep 5
Periode: in overleg

Aantal bijeenkomsten: in overleg
De school levert: speelplein
Uren inzet sportcoach: geen

 Duur: in overleg
Kosten: geen

Groepsgrootte: ...
Doelgroep: leerkrachten
Periode: in overleg

Aantal bijeenkomsten: in overleg
De school levert: gymzaal/ speelplein of sportveld
Uren inzet sportcoach: in overleg

 Duur: 30 minuten tot 1,5 uur 
(in overleg)
Kosten: geen

Groepsgrootte: ...
Doelgroep: ouders
Periode: in overleg

Lokatie: school
De school levert: Koffie, Thee, Beamer, PR ouders.
Uren inzet sportcoach: 3 uur

Opmerking: Ook is het mogelijk om aan te sluiten bij 
bestaande ouderavonden om een thema te verzorgen.

9. Slackline
Slackline is een evenwichtsactiviteit. Tussen 2 vaste punten wordt 
een spanband gespannen op kniehoogte. De kinderen proberen 
naar de overkant te lopen en later kunnen ze “trucjes” doen.
Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren van balans.  

 Duur: een gymles ( bij 
voorkeur meerdere groepen 
na elkaar)
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: hele schooljaar

Lokatie: school
De school levert: gymzaal of speelplein en 2 stevige 
montagepunten voor de slackline +/- 12 meter uit elkaar
Uren inzet sportcoach: 2 uur

Opmerking: De slackline les wordt bij voorkeur gegeven in 
combinatie met een andere activiteit zodat het wachten bij 
de slackline wordt geminimaliseerd. De leerkracht van de 
betreffende klas kan die activiteit begeleiden.

10. Ultimate frisbee
Ultimate Frisbee is een wedstrijdvorm van frisbee. Er zijn twee 
teams die tegen elkaar strijden. Als je de frisbee in de handen 
hebt mag je niet lopen, hierdoor moet je veel samenspelen. 
Officieel is er geen scheidsrechter aanwezig en ligt de nadruk op 
fairplay bij de deelnemers.
Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren van hand-
oogcoördinatie en uithoudingsvermogen. 

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: ...

Aantal bijeenkomsten: 1 les
De school levert: Gymzaal of sportveld.
Uren inzet sportcoach: 2 uur
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4.  Beweegimpuls Freeplayer 
Met behulp van Freeplayer wordt elk schoolplein om getoverd  
tot een speelveld waar je kan basketballen, korfballen, tennissen, 
bat mintonnen volleyballen enzovoorts. De Freeplayer is een 
multi functioneel inzetbaar en ook nog eens makkelijk op te zetten 
op elke gewenste locatie. Hij is ook net zo makkelijk weer af te 
breken en op te bergen zodat het schoolplein voor andere speel-
doeleinden kan worden gebruikt! Een vaste basketbalpaal is 
duurder in aanschaf en kun je niet meer verplaatsen!
Ervaar de vele mogelijkheden en het spelplezier dat deze 
Freeplayer biedt! Probeer hem nu 4 weken voor maar €50,-! 
Bevalt hij?! Dan kun je hem als school ook aanschaffen via Nijha!

 Duur: 4 weken
Kosten: €50,-

Groepsgrootte: ...
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: in overleg

De school levert: Een veilige opbergplek voor de freeplayer.
Uren inzet sportcoach: 2 uur (brengen freeplayer, uitleg 
opbouw en ophalen).

6.  BEWEEGSELS  
leskist: bewegend leren in de onderbouw

Ontwikkeld door: Maukje Munk (Talent & Leren)  
en Noam Shalgi (Haptonoom)
Leerlingen in de onderbouw ontdekken de wereld met hun hele 
lijf. Dat hoort bij hun ontwikkeling! Bewegen geeft veel plezier en 
helpt je nieuwe dingen beter eigen te maken. Door te bewegen 
ontwikkelen de kinderen niet alleen hun motoriek, maar wordt er 
ook gewerkt aan hun sociaal emotionele en cognitieve ont wikke-
ling. De leskist Beweegsels bevat: 40 leskaarten voor binnen en 
buiten, in speellokaal of in de klas, met grote of kleine groepen, 
inclusief aantrekkelijke materialen.
Beweegsels is geïnspireerd op de kernconcepten met voor elk 
thema verschillende kaarten en materialen.

Kosten: €50,00 per maand Doelgroep: groep 1 t/m 3

**nieuw**

**nieuw**
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11. Coöperatieve spelen
Verschillende spelletjes waar leerlingen samen spelen en vooral 
samenwerken. Bij deze activiteiten zijn geen winnaars en ver-
liezers, het gaat erom dat de kinderen samenwerken en samen 
plezier beleven!
Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren van 
samenwerken en de sociale vaardigheden 

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: hele schooljaar

De school levert: Gymzaal of schoolplein met materiaal. 
Overleg met sportcoach welk materiaal aanwezig en of dit 
gebruikt kan worden. 
Uren inzet sportcoach: 2 uur

12. Burner Games
Dit zijn intensieve groepspelen waarbij teamspirit voorop staat. 
Door de sterkere en minder sterke bewegers samen een doel te 
laten bereiken. Bij de verschillende spelen heeft de mindere 
beweger net zoveel kans om te winnen als de sterke beweger, 
omdat (tactisch) inzicht, communicatieve en cognitieve vaardig-
heden een grote rol spelen. Dit wil zeggen dat er voor elk niveau 
leerling wel een taak is binnen het spel. Over het algemeen zijn 
de spellen erg actief en wordt er veel en intensief bewogen. 

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: hele schooljaar

De school levert: Gymzaal met materiaal. Overleg met 
sportcoach welk materiaal aanwezig en of dit gebruikt kan 
worden.
Uren inzet sportcoach: 2 uur

12.  Rots & Water training 
de training wordt gegeven door  
2 gecertificeerde instructeurs

Bewegingsonderwijs is het domein waar kinderen al spelenderwijs 
zelfkennis en sociale vaardigheden ontwikkelen, en de basis 
leggen voor een goede, cognitieve ontwikkeling. De huidige 
samenleving vraagt veel van kinderen, ze moeten sterk in hun 
schoenen staan en we willen graag dat ze opgroeien tot 
zelfbewuste persoonlijkheden. De Rots en watertraining helpt 
kinderen in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling 
Elk mens streeft naar zelfstandigheid en autonomie, maar 
diezelfde mens wil ook samen kunnen zijn en leven om gelukkig 
te worden. Het streven naar autonomie is een rotskwaliteit en het 
streven naar verbondenheid een waterkwaliteit.
Het uitgangspunt van het Rots en Waterprogramma is om elk 
kind in zijn/haar kracht te zetten , en die sociale vaardigheden aan 
te leren die het kind nodig heeft om zich binnen zijn omgeving 
veilig te voelen om zo als mens te kunnen groeien.

        psycho- fysieke didactiek
Rots en Water kenmerkt zich door de ontwikkeling van de uniek 
psycho-fysieke didactiek hetgeen betekent dat via fysieke oefe-
ningen en het creëren van een sterke fysieke basis, sociale en 
mentale vaardigheden worden aangeleerd. Geen ander pro-
gramma toont zo duidelijk, en geeft zo helder aan, hoe fysieke 
vaardigheden- en kracht, tezamen met thema’s als ademkracht, 
lichaamstaal, communicatievaardigheden, grensgevoel en 
grensbewustzijn, mentale- en innerlijke kracht elk kind, in 
verbondenheid met de ander, bij staan in het maken van eigen 
keuzes en het volgen van een eigen weg die uiteindelijk leidt tot 
het vermogen respectvol samen te leven. Voor het kind in het 
primair onderwijs geld daarom de slogan: ‘ als je lichaam aanvoelt 
als een huis, dan voel jij je altijd en overal thuis’.

        tip!
Bijzonder geschikt voor een groep 8 die opziet tegen de over-
gang naar de middelbare school of waar de leerkracht zorgen 
heeft over de groep.

 Duur: 8 x 1 uur + intake  
en eindgesprek
Kosten: €250,-

Groepsgrootte: 1 klas 
(maxiaal 4 scholen, met  
elk 1 groep, per schooljaar)
Doelgroep: groep 6 t/m 8
Periode: 8 lessen

De school levert: gymzaal
Uren inzet sportcoach: 10 uur
Uren inzet jeugdcoach: 20 uur
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 Duur: 45 minuten
Kosten: per clinic, geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 6 t/m 8
Periode: hele schooljaar

Maximaal aantal scholen: alle scholen in kernen Lochem, 
Barchem en Nettelhorst
De school levert: gymzaal , gebruik van kasten banken, dikke 
mat etc.
Uren inzet sportcoach: 2 uur

14. Freerunning
De stoere straatvariant van turnen. Freerunning is op een leuke, 
creatieve en uitdagende manier over obstakels heen komen. Dit 
doen kinderen door te klimmen, hangen, zwaaien, springen en 
rennen op hun eigen niveau. Oftewel iedereen kan meedoen!
Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren van 
uithoudingsvermogen, rompkracht, balans en sprongkracht
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kennismakingslessen 
sportaanbieders gemeente lochem

15. Way to Fit bootcamp
Bij kinderen is het belangrijk om alle grond motorische 
vaardigheden (coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, 
kracht en snelheid) te trainen. Bij Kids bootcamp wordt er 
constant getraind met functionele bewegingen. Dit voor het 
maken van een brede, algemene motorische ontwikkeling van het 
kind. Specialisatie leidt bij het kind tot eenzijdige fysieke 
ontwikkeling. Bij kids bootcamp is de specialisatie juist niet 
specialiseren. 
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 Duur: 60 minuten
Kosten: €35,- per uur

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 3 t/m 8
Periode: hele schooljaar

Lokatie: voorkeur is dat de clinic op locatie van Way to Fit 
wordt gegeven, in overleg kan het ook op school zelf.
Scholen: alle scholen in kernen Lochem,  
Barchem en Nettelhorst
De school levert: Vervoer naar Way to fit of gymzaal, gebruik 
van kasten banken, dikke mat etc.
Uren inzet sportcoach: geen

17.  Hip Hop en Streetdance 
kennismakingsles Streetdance  
of hip hop door dansschool gerlande

 Duur: 45 minuten
Kosten: per clinic: €50,00  
+ evt. reiskosten kosten  
per Dansdag  
( max. 4 groepen): €150,00

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: in overleg

De school levert: speellokaal of gymzaal, geluidsinstallatie, 
de leerkracht is aanwezig.
Uren inzet sportcoach: geen

Opmerking: het is ook mogelijk deze clinic in of naschools te 
organiseren op de danslocatie van het jongerencentrum.

18.  Jazz Fushion/ HipHop / Kids Dance  
Dansstudio Popup

Sanne Brandt van Dansstudio Popup in Lochem geeft 
verschillende danslessen voor alle groepen. De verschillende 
dansen zijn: Jazz Fusion, Hiphop en Kids Dance. 

16.  Way to Fit Kickboksen  
kennismaking jeugd kickboksen

Met jeugd kickboksen leren de leerlingen zichzelf te beheersen, 
zodat ze zelf kunnen kiezen of ze kwaad worden. Ze leren dat 
kwaadheid niet de baas hoeft te zijn over ze, maar dat zij die 
emotie onder controle hebben. Als ze het moeilijk vinden om 
voor zichzelf op te komen en worden gepest, leren ze om steviger 
in de schoenen te staan en de grenzen aan te geven. Door te 
werken aan o.a. hun lichaamstaal zullen ze zichzelf sterker voelen 
en daardoor ook minder snel slachtoffer worden van pesterijen. 
Vinden ze het moeilijk om stil te zitten? Bij de trainingen leren ze 
om die energie te richten. Als de leerlingen de energie en kracht 
kunnen sturen, zijn ze de baas over zichzelf. Ze leren hun eigen 
grenzen kennen en daarbij leren ze meer begrip te krijgen voor 
de grenzen van een ander het accepteren daarvan.

 Duur: 45 minuten
Kosten: €35,- per uur

Groepsgrootte: ...
Doelgroep: groep 4 t/m 8
Periode: 8 lessen

Lokatie: voorkeur is dat de clinic op locatie van Way to Fit 
wordt gegeven, in overleg kan het ook op school zelf.
Scholen: alle scholen in de kern Lochem,  
Barchem en Nettelhorst
De school levert: vervoer naar Way to fit of gymzaal,  
gebruik van gymmaterialen
Uren inzet jeugdcoach: geen

 Duur: 45 tot 60 minuten
Kosten: per clinic, geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: in overleg

Maximaal aantal scholen: in Lochem, Laren en Barchem
De school levert: gymzaal
Uren inzet sportcoach: geen
Voorkeursdagen: Dinsdag t/m vrijdag.

**nieuw**

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: in overleg

De school levert: vervoer naar de hockey club, leerkracht is 
aanwezig tijdens de les
Uren inzet sportcoach: geen

19. Kennismaking Hockey
LHC de Lochemse hockeyclub verzorgt kennismakingslessen voor 
alle groepen in het basisonderwijs op hun eigen hockeyveld. 
Deze clinics worden gegeven op het eigen terrein van LHC 
(koopsdijk 1b in lochem). De scholen die in aanmerking komen 
zijn de scholen in de kernen Lochem, Barchem en Laren.
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21.  Kennismaking bridgen 
bridgeclub jump ‘85

Leren bridgen is niet moeilijk. Leuk en boeiend voor kinderen die 
houden van rekenen, en zich goed kunnen concentreren? Met 
een eenmalige les leren we kinderen hoe je één spel op vier 
verschillende manieren kunt spelen, met vier verschillende 
uitslagen. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer over 
bridge leren? Dan bieden we een cursus minibridge aan. Net als 
bridge is minibridge een denksport. Je hebt vier mensen nodig, 
een spel kaarten met 52 kaarten, een tafel en vier stoelen. Een 
waarschuwing is op zijn plaats: Bridge is verslavend leuk!” 

Doelstelling: Leren concentreren, verliezen, tellen, onthouden, 
rekening houden met elkaar, respect.

22. Kennismaking tennis
Kennismakingsles tennis door TC ’t Laerveld 

 Duur: 1 gymles
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: begin mrt/apr

Locatie: gymzaal of bij mooi weer buiten
Scholen: Branink en PWA
De school levert: locatie
Uren inzet sportcoach: geen

 Duur: 1 uur
Kosten: geen

Groepsgrootte: Min 4,  
max 2 of 3 maal 4
Doelgroep: groep 6 t/m 8
Periode: okt tot mei

Aantal bijeenkomsten: Eerst 1, bij gebleken belangstelling 8
School: alle
De school levert: lokaal en digibord voor de periode
Uren inzet sportcoach: geen

 Duur: 1 gymles
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 3 t/m 6
Periode: ...

Scholen: alleen de kernen Lochem, Barchem en Nettelhorst.
De school levert: Een gymzaal
Uren inzet sportcoach: geen

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: sep-okt

Scholen: Rank / PH / Propschool / Joseph/Vennegotte/
Barchschole/ PWA / Branink.
De school levert: Een gymzaal 
Uren inzet sportcoach: geen

20. Kennismaking Badminton
Badmintonclub Lochem verzorgt meerdere kennismakingslessen 
tijdens de gymles.

23.  Kennismakingsles Tennis  
SV Harfsen Tennis

Maak kennis met tennis door SV Harfsen Tennis. Zij  
verzorgen tennis clinics op school in de gymzaal of buiten. 

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 4 t/m 7
Periode: begin mrt/apr

Scholen: Beatrix, J. v.d. Hoeveschool en de Joppe school.
De school levert: Een gymzaal of ruimte buiten, leerkracht is 
aanwezig tijdens de les.
Uren inzet sportcoach: geen

24. Brinio kennismakingsles Jazzgym
Gymnastiekvereniging Brinio geeft kennismakingsles Jazz voor  
de basisscholen in de kern Lochem.

 Duur: 1 gymles
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: begin mrt/apr

Scholen: alleen de kernen Lochem, Barchem en Nettelhorst.
De school levert: Een gymzaal
Uren inzet sportcoach: geen

25  Brinio Beweegdiploma
Gymnastiekvereniging Brinio verzorgt lessen voor het 
beweegdiploma.

 Duur: 1 gymles
Kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 en 2
Periode: begin mrt/apr

Scholen: alleen de kernen Lochem, Barchem en Nettelhorst.
De school levert: Een gymzaal
Uren inzet sportcoach: geen

26 Brinio kennismaking Gymnastiek
Gymnastiekvereniging Brinio geeft gymnastiek/turnen voor de 
groepen 3 t/m 6. 
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27.  Kinderyoga  
lizelot versteeg van liever yoga

In een wereld vol prikkels is het fijn als kinderen af en toe even 
kunnen ontsnappen aan alle drukte. Spelenderwijs gaan we bij 
kinderyoga samen op zoek naar rust, door middel van beweging 
én ontspanning. Bij het uitbeelden van een verhaal wordt gebruik 
gemaakt van yogahoudingen, maar ook van spelletjes en muziek, 
ontspanningsmomenten en creativiteit. Het draagt bij aan een 
betere concentratie, meer vertrouwen in jezelf en in een ander. 
Tijdens kinderyoga is er geen sprake van (prestatie)druk of 
verwachtingen, kinderen voelen dat ze gewoon zichzelf mogen 
zijn. Ze genieten van de vrijheid en de rust, en hebben samen 
vooral heel veel plezier!

Doelstelling: Tijdens kinderyoga worden kinderen uitgenodigd 
om meer in contact te komen met zichzelf en de wereld om hen 
heen. Het kan daardoor bijdragen aan een positief zelfbeeld. Ook 
zorgt kinderyoga voor meer flexibiliteit, verbetert het de motoriek 
en brengt hierdoor een gezonde nachtrust.

 Duur: ...
Aantal bijeenkomsten: van  
1 tot 5 workshops (eventueel 
themagebonden)

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: ...

Kosten: 
workshop van 45 minuten: 45,00 euro
workshop van 1 uur: 60,00 euro
serie van 3 workshops van 1 uur: 160,00 euro
serie van 4 workshops van 1 uur: 200,00 euro
serie van 5 workshops van 1 uur: 240,00 euro

De school levert: speellokaal of gymzaal, eventueel 
tekenmateriaal, docent is aanwezig
Uren inzet sportcoach: geen

Opmerkingen: Na de workshop is er een moment voor 
creativiteit in de vorm van tekenen of kleuren. Elk kind krijgt 
een kleurplaat passend bij het thema. Het thema van de 
workshops is in overleg met school of docent aan te passen 
aan waar de school/klas op dat moment behoefte aan heeft. 
(projectweken, specifieke lesstof, themamaand e.d)

28. Kegelen
Kennismakingsles door de kegelclub Lochem

 Duur: 45 min tot 1 uur
Kosten: geen
Aantal bijeenkomsten: 1

Groepsgrootte: ...
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Periode: feb/mrt 2019

Locatie: Kegelbanen van Kegelclub Lochem 
Scholen: Lochem/Laren/Barchem/Nettelhorst
De school levert: vervoer naar kegelbaan.
Uren inzet sportcoach: geen

29 Kennismaking Volleybal VIOS Eefde
Kennismakingslessen volleybal door volleybalvereniging  
VIOS Eefde

 Duur: 1 gymles
Kosten: geen
Aantal bijeenkomsten: 1

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Periode: ...

Scholen: Almen, Gorssel, Eefde
De school levert: gymzaal
Uren inzet sportcoach: geen

30. Volleybal door Avanti
Volleybalvereniging Avanti uit Lochem geeft kennismakingslessen 
volleybal voor de groepen 3 en 4 voor de kernen Lochem en 
Nettelhorst. 

 Duur: 1 dag
Kosten: €1,50 per leerling
Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 6 t/m 8

Periode: mei/juni 2018 ( de 
exacte datum in overleg met 
de scholen die zich 
aanmelden)

Scholen: Kern Lochem
De school levert: contactpersoon sportdag en is betrokken 
bij de praktische organisatie zoals groepsindeling, 
begeleiding van de eigen kinderen. 
Uren inzet sportcoach: de sportdag is extra en valt buiten de 
inzet van 20 uur sportcoach

32. Lochemse sportdag
Dit schooljaar alweer voor de 4e keer de Lochemse sportdag voor 
de leerlingen van groep 6 t/m 8 uit de kern Lochem. In mei/juni 
organiseren we samen met Lochemse sportverenigingen de 
Lochemse sportdag. Het wordt een groot sportief spektakel waar 
je met klas absoluut aan mee moet doen. 
Wie wint er dit jaar de Battle of the schools?! 

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen
Aantal bijeenkomsten: 1

Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 3 en 4
Periode: sep - okt 2018  
heeft de voorkeur

Scholen: Rank / PH / Propschool / Joseph/Vennegotte/ 
Nettelhorst
De school levert: gymzaal, leerkracht is aanwezig tijdens les.
Uren inzet sportcoach: geen

31 Kennismakingsles Korfbal ’t Overschotje
Maak kennis met de leuke sport korfbal. De clinic wordt gegeven 
door korfbalvereniging ’t Overschotje uit Lochem. De clinic is 
bedoeld voor de groepen 3 en 4. 

 Duur: 1 lesuur
Kosten: geen
Aantal bijeenkomsten: 1
Groepsgrootte: 1 klas

Doelgroep: groep 3 en 4
Periode: aug - sep 2018  
heeft de voorkeur gezien het 
korfbal toernooi medio sep

Scholen: Rank / PH / Propschool / Joseph/Vennegotte 
De school levert: gymzaal, leerkracht is aanwezig tijdens de 
les.
Uren inzet sportcoach: geen

**nieuw**
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33. ‘Drink Water - Lekker Fris!!’
In zoete dranken, zoals frisdrank en vruchtensap, zit suiker. Dat 
geeft je energie, maar een teveel ervan kan zorgen voor 
overwicht. Als kinderen meer water drinken in plaats van zoete 
drankjes zou dat enorm bijdragen aan gezond gewicht onder 
jongeren. Waterdrinken moet weer de gewoonste zaak van de 
wereld worden!

Ons lichaam heeft water nodig 
Ons lichaam bestaat tot wel 65% uit water. We verliezen elke dag 
water, bijvoorbeeld doordat we zweten. Hierom is het belangrijk 
om water in ons lichaam aan te vullen, ook voor de regulering van 
onze lichaamswarmte, vervoeren van voedingsstoffen naar onze 
cellen en de afvoer van afvalstoffen.

De workshop laat zien hoeveel suiker je stiekem binnen krijgt 
We leggen op een drankenbord vast hoeveel zoete drankjes er in 
een week tijd door de kinderen uit onze groep zijn gedronken. 
Hoeveel (zoete) drankjes drinken we met z’n allen? Hoeveel suiker 
zit daar in? Kinderen gaan onderzoeken hoe dat op jouw school 
en in jouw klas is. Je leert veel: wat betekenen bijvoorbeeld deze 
cijfers: 82%, 882, 16 kilo minder in 1 week? . 

uitvoering 
Een medewerker van project JOGG komt vertellen over Water 
drinken en door middel van de zelf meegenomen pakjes wordt er 
onderzoek gedaan naar de hoeveelheid suiker in zoete drankjes. 
De klas krijgt een drankenbord om de onderzoeksresultaten op te 
verwerken. De volgende stap is dat we een Drink Water-
campagne gaan verzinnen voor alle kinderen op jouw school. 

 Duur: (1 week verzamelen 
onderzoeksmateriaal) +  
2 lessen van 1 a 1,5 uur
Kosten: geen

Aantal bijeenkomsten: 2
Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 7 en 8
Periode: in overleg

De school levert: beschikbaar klaslokaal, werkt mee in het 
verzamelen van onderzoeksgegevens
Uitvoering: JOGGLochem, Tom Kleissen

Wat ontvang je als je deelneemt aan de campagne:
.  Volledige handleiding met alle benodigdheden, tips en 
opdrachten

.  Een box vol gratis bidons en gadgets 

.   Je kan zonder onze hulp aan de slag!

Doel: Het gaat er bij deze campagne vooral om de kinderen 
spelenderwijs kennis maken met water drinken, want water 
drinken is heel normaal. De kinderen zijn net begonnen aan hun 
schooltijd en daarom is dit een mooi moment om gelijk gezond 
van start te gaan. Deze leuke maand nemen ze de rest van hun 
schooltijd met zich mee en bouwen zo een gezonde leefstijl op!

uitvoering
Aan het begin van de campagne krijgt de school een box met de 
Drink Water bidons, gadgets, een handleiding die alle 
opdrachten, knutselideeën, tips en spelletjes bevat voor een hele 
maand plezier. Wij komen bij deze campagne dus niet langs om 
een les te geven, maar jij kan nu zelf bepalen hoe je de weken in 
wilt delen en je kan er een eigen draai aan geven! De campagne 
duurt 4 weken, waarvan je 2 dagen in de week ongeveer een 
uurtje besteedt aan het waterdrink thema.
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34. Leskist, Water drinken- heel gewoon!
Heel veel kinderen krijgen gezoete dranken mee naar school in 
plaats van water en krijgen hierdoor veel suikers binnen. Door 
middel van de Water drinken – heel gewoon handleiding 
introduceren wij de kinderen met water drinken en hoe lekker het 
eigenlijk kan zijn. Door middel van spelletjes, weetjes, 
knutselactiviteiten en liedjes wordt er op een leuke manier 
aandacht besteedt aan het drinken van water. Met deze les kist 
kunnen we gezonde drinkkeuzes stimuleren!

 Duur: de watercampagne 
duurt 4 weken, waarvan je 2 
dagen ongeveer een uurtje 
besteed aan de waterlessen
Kosten: geen

Aantal bijeenkomsten: nvt
Groepsgrootte: 1 klas
Doelgroep: groep 1 en 2
Periode: zelf te bepalen

De school levert: werkt mee met een 0 en 1 meten en geeft 
een evaluatie.
Uitvoering: door de Basisschool zelf.

35. Groente... zet je tanden erin!
Het eten van groente is lekker en gezond! JOGG Lochem vindt 
het een goede zaak om zich komend schooljaar 2018-2019 in te 
gaan zetten voor het eten van meer groente. Met de JOGG-
campagne ‘Groente… zet je tanden erin!’ kan je op een 
laagdrempelige en leuke manier aan de slag met meer groente 
eten en bezig zijn met kennis opdoen over groente. 

hoe gaat het? meedoen als basisschool? 
Als je al basisschool meedoet met deze campagne, doe je van 
oktober t/m juni mee met minimaal 1 groep. Natuurlijk kan het 
ook met meerdere groepen. Elke maand staat er één groente 
centraal waarbij je handleidingen en gadgets krijgt. Deze is 
gevuld met beweeg-, knutsel- en kookactiviteiten op maat 
gemaakt voor elke groep. Oftewel alles is al voorbereid je hoeft 
het alleen nog maar met je klas uit te voeren!
De maand december slaan we over vanwege vakantie en andere 
schoolactiviteiten. 

jogg projecten  
gezonde leefstijl
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wat zit er in het pakket (per maand): 
.  Handleiding met beweeg-, knutsel- en kookactiviteiten.
.  Gadgets zoals smoothiebeker, tomtroms, pompoenen en ‘De 
wereld van voedsel’(boek).

.  Kweekbak met zaadjes.

.  1x introductieles van het programma (overleg met docent).

.  1x andijviestamppot maken in januari. 

.  Informatie voor ouders.

.  In overleg kan er extra ondersteuning worden aangeboden 
(materiaal en kosten).

.  Afsluitend gesprek waarbij we graag horen hoe het gegaan is. 

aanvullende landelijke programma’s
Tijdens de JOGG-campagne Groente… zet je tanden erin! Zullen 
wij de scholen op de hoogte houden met (aanvullende) 
mogelijkheden rondom groente en fruit. Zoals het ‘EU-Schoolfruit 
en groente’ project, de week van de gezonde jeugd, ‘Ik Eet het 
Beter’ en de ‘Week van de Pauzehap’. JOGG Lochem vindt deze 
programma’s goed aansluiten bij de groentecampagne en zal  
de deelnemende scholen informeren over de mogelijkheden.  

36. Gezonde school
Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook 
belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde School-aanpak.

wat is een gezonde school?
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor 
gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde 
School-aanpak helpt om planmatig en structureel te werken aan 
gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. De aanpak 
helpt om te focussen en een meerjarenplan te maken. Hierbij 
staat de school centraal: wat past bij de signatuur van de school 
en welke vragen en behoeften zijn er?

Gezonde School thema’s De Gezonde School aanpak bestaat uit 
diverse thema’s waarmee u aan de slag kan. Er kan gewerkt 
worden aan de volgende thema’s; Voeding, Bewegen en sport, 
Roken en alcohol, Welbevinden, Relaties en seksualiteit, Fysieke 
veiligheid, Milieu en natuur, Mediawijsheid, Hygiëne.

De Projecten “Drink Water - Lekker Fris”, “Water drinken- heel 
gewoon!” en “Groente - zet je tanden erin!” passen binnen deze 
Gezonde School aanpak.

ondersteuning
De JOGG-regisseur en Gezonde School-adviseur van de GGD 
kunnen u gratis begeleiden bij de Gezonde School. Denk hierbij 
aan:
.  Evalueren van de huidige activiteiten
.  Behoeftebepaling onder leerkrachten, ouders en leerlingen
.  Inventariseren van de huidige activiteiten en wensen
.  Ouderavonden en gastlessen

.  Het samenstellen van passende activiteiten

.  Docentenworkshop om visie en/of prioriteiten te bepalen

.  Zoeken naar (lokale) financiële mogelijkheden

vignet behalen?
Per thema is aangegeven aan welke criteria u moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor een vignet. Als school het vignet haalt 
mag de school zich 3 jaar lang Gezonde School noemen. Binnen 
die 3 jaar kunt u kosteloos andere thema certificaten aanvragen. 
Het vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan 
het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Als school 
kunt u ook aan de slag zonder een vignet te behalen.

   Kosten: Ondersteuning bij de Gezonde School aanpak is gratis. 
Van school wordt wel inzet van mensen en middelen verwacht.  
De mate waarin en de hoogte van de kosten zijn afhankelijk van 
de keuzes die u als school maakt. Er worden €150,- administra-
tie kosten gerekend voor een goedgekeurde aanvraag van het 
vignet Gezonde School.

contactgegevens
.  Tom Kleissen, JOGG-regisseur,  
t.kleissen@welzijnlochem.nl tel: 06 53519369

.  Maike Blokhuis, Gezonde School-adviseur van de GGD Noord- 
en Oost-Gelderland, m.blokhuis@ggdnog.nl tel: 088-4433581

Op www.gezondeschoolnog.nl vindt u informatie en nieuws en 
over de aanpak en de verschillende gezondheidsthema’s. Wilt u 
op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten uit de regio? Volg 
de Facebook pagina van de Gezonde School Noord- en Oost-
Gelderland.
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Buitenspeelcampagne
Ook dit jaar organiseert Stichting Welzijn Lochem weer de 
Buitenspeelcampagne. Dit doen we dit jaar ook weer met een 
openingsactiviteit op een school of bij een speeltuinvereniging. 
De Buitenspeelcampagne is ooit bedacht omdat er mensen 
klaagden over spelende kinderen in de speeltuin. Dat is natuurlijk 
verschrikkelijk! Kinderen hebben het recht om te spelen! 

Inmiddels is de Buitenspeelcampagne een begrip geworden. De 
campagne stimuleert speeltuinverenigingen, kinderdagopvang 
en scholen om kinderen te laten buitenspelen maar ook om ze te 
laten bewegen, gezond te eten en water te drinken in plaats van 
frisdrank. 

Het thema van de Buitenspeelcampagne wisselt elk jaar. In 2018 
was het thema “Van binnen naar buiten”. Scholen werden 
uitgedaagd om in de maand april minstens 1 gymles buiten te 
geven. Elk jaar dagen we alle speeltuinverenigingen, 
buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven uit om een 
buitenactiviteit te organiseren.
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kunst & cultuur
muzehof cultuurcoach

De Cultuurcoach bemiddelt tussen 
de vraag van de school en het met 
name regionale cultuuraanbod.  

De Cultuurcoach heeft een nauwe samen-
werking met culturele partners uit de om-
geving en de Interne Cultuur Coördina
toren op de scholen. De Cultuurcoach is 
op de hoogte van ontwikkelingen binnen 
het culturele veld, de regelgeving, cursus-
sen, symposia, subsidies en projecten. 

kunstmenu
Sinds drie jaar (2014-2015) hebben alle 
scholen in Lochem het convenant kunst-
menu 20142018 ondertekend. In het 
convenant is vastgesteld dat de Cultuur-
coach een jaarlijks programma voor kunst 
en cultuureducatie organiseert in de ge-
meente Lochem. Het Kunstmenu is een 
culturele basisinfrastructuur, die ervoor 
zorgt dat gedurende de basisschool-
periode van 8 jaar, alle kinderen ten 
minste één ontmoeting in alle 7 disciplines 
van professionele kunst krijgen: 
beeldende kunst, audiovisuele vorming, 
literatuur, muziek, dans, drama en in het 
domein cultureel erfgoed. De leerlingen 
maken kennis met hun culturele leef-

aafje hunink
Cultuurcoach
a.hunink@muzehof.nl
06 - 28574516

in de gemeente lochem, zet de cultuurcoach 
zich in om kunst- en cultuuronderwijs te ver-
diepen, te verbreden en te verbinden.

het Kunstmenu verdiepen door er extra 
activiteiten bij te kiezen. Ook kunnen 
kunst- en cultuuractiviteiten ingezet 
worden om het reguliere onderwijs te 
onder steunen, te verbreden of te 
verdiepen.

De activiteiten opgenomen in het Brede-
school Programma zijn een selectie van 
alle activiteiten die de Cultuurcoach naast 
het Kunstmenu aanbiedt. Een overzicht 
hiervan kunt u vinden op www.muzehof.nl/
cultuur-en-school/cultuur-a-la-carte. De 
activiteiten die hiernaast staan uitgewerkt 
kunt u daar ook terugvinden. Op dit 
online overzicht staat bij de activiteiten 
meer informatie over kerndoelen en 
compe tenties.  Mocht u meer informatie 
willen of een andere activiteit zoeken op 
het kunst en cultuurgebied, neem dan een 
kijkje in het a la carte aanbod. De Cultuur-
coach helpt u ook graag persoonlijk op 
weg in een gesprek.

omgeving. Door kunstzinnige en creatieve 
ontmoetingen in alle kunstdisciplines 
wordt ernaar gestreefd  kinderen ent-
housiast te maken voor en kennis te laten 
maken met kunst en cultuur en cultureel 
erfgoed. Het Kunstmenu levert een bij-
drage aan de ontwikkeling van de leerling, 
vooral waar het gaat om het prikkelen van 
de nieuwsgierigheid, het stimuleren van 
de verbeelding, het appelleren aan de 
emotionele beleving en creatieve 
denkwijzen.

het kunstmenu kader 
ziet er zo uit:
Onderbouw: Theater
Middenbouw: Muziek, Dans,  
Beeldend, Erfgoed en Drama
Bovenbouw: Muziek, Litertatuur,  
Media en Erfgoed 
*midden en bovenbouw kiezen  
2 disciplines per schooljaar.

bredeschool/ 
a la carte 
Naast het Kunstmenu zet de cultuurcoach 
zich in om op maat te werken naar de 
wensen van de school. Scholen kunnen 
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kunst & cultuur
coach: aafje hunink

cultuur á la carte

40.  TOP dag 
categorie: theater 
wie: theatergroep t.o.p.

Ieder jaar organiseert Theatergroep T.O.P. uit Lochem de Jeugd
theaterdag. Deze wordt gehouden in Schouwburg Lochem. Het  
is de bedoeling dat de jeugd die dag op een leuke en aantrekke-
lijke manier in aanraking komt met de verschillende aspecten van 
theater. De dag wordt afgesloten met een leuke voorstelling door 
leden van T.O.P. De leerlingen kunnen kiezen uit 4 workshops te 
weten: dans, drama, decor of schmink. Er zijn 3 workshoprondes, 
deze zijn bedoeld voor de groepen 6 van de basisschool. Aan-
vangs tijden workshoprondes:  9:00 uur 10:15 uur en 11:30 uur. De 
workshops duren totaal één uur.

Doelstelling: Theatergroep T.O.P. wil de leerlingen graag kennis 
laten maken met de wereld voor en achter de schermen van de 
Schouwburg. Proeven aan de sfeer in het theater, hoe is het om 
op het grote toneel te staan.  Hoe zien de kleedkamers eruit, hoe 
werkt het allemaal op het toneel met geluid, techniek en decor. 
Je komt op plekken in het theater waar je anders niet snel komt. 
Wat daarnaast ook belangrijk is, dat je aan deze toneelwereld 
veel plezier kunt beleven. Misschien voor de leerlingen een leuke 
hobby, of nog mooier, misschien hun beroep.

Wij doen in elk geval ons best om op al hun vragen  
een antwoord te geven.

Doelstelling: luisteren, bewegen op muziek, ritmegevoel 
ontwikkelen, ontdekken van verschillende instrumenten

Voor wie: Groep 1,2 en 3
Duur:45 minuten
Groepsgrootte: maximaal 30 kinderen
Kosten: €67,50 per les exclusief reiskosten,  
(5 euro korting voor iedere zelfde les op dezelfde dag)

Voor wie: groep 5 (alleen voorstelling)  
en groep 6 (voorstelling en workshops)
Duur: 9:00 tot 12:30 zijn de workshops  
en om 13:00 uur is de voorstelling
Kosten: €5,-  per kind voor workshop en  
voorstelling. €2,50 voor alleen de voorstelling.
Locatie: Schouwburg Lochem

41.  Help mijn vriend Knuf is weg! 
categorie: muziek 
wie: tessa valstar / muzecollectief

Waar is mijn beste vriend Knuf toch gebleven? Ik ben helemaal 
verdrietig, ik kan niet zonder mijn vriend! Ik ga hem zoeken! Na 
een lange reis met de bus, de boot, en de fiets komen we aan op 
een hele mooie plek en vinden de vrienden elkaar weer terug. 
Wat een feest! In deze les gaan wij ritmes spelen op verschillende 
instrumenten, liedjes zingen en bewegen op muziek.

Voor wie: groep 4, 5 en 6
Duur: 1 uur
Groepsgrootte: maximaal 30 kinderen
Kosten: €72,50 per les exclusief reiskoten  
(€5,- korting voor iedere zelfde les op dezelfde dag.)

42.  Samen musiceren is veel leuker dan 
alleen! 
categorie: muziek 
wie: tessa valstar / muzecollectief

Hoe belangrijk is samenwerken? Als je muziek maakt met elkaar 
heb je elkaar echt nodig! Ook al kun je het niet altijd goed vinden 
met elkaar, kun je toch samen iets moois met elkaar neerzetten. 

Trefwoorden voor deze les: Aandacht voor vraag en antwoord 
spelen op ritme instrumenten en in een lied, opbouw van kleine 
groep naar grote groep muzikanten, gebruik van verschillende 
ritme instrumenten.

Doelstelling: Leren luisteren naar elkaar, het ontdekken van ver-
schillende ritme instrumenten, op elkaar leren afstemmen, leren 
samenwerken met mensen die jouw misschien niet direct liggen.

43.  Dromen en drummen  
categorie: muziek 
wie: tessa valstar / muzecollectief

Wat zijn jouw dromen? wat zou je heel graag willen? Na een korte 
warming up voor lichaam en stem gaan we letterlijk “’aan de 
slag” met ritmes, sferen, verhalen en het uitbeelden/verwoorden 
van je dromen met muziekinstrumenten.

Trefwoorden: zelfonderzoek, ritmes, luisteren naar elkaar, werken 
met taal, ontdekken van grote variatie aan instrumenten, 
neerzetten van sfeer.

Doelstelling: zelfonderzoek, aanleren van ritmes, leren luisteren 
naar elkaar, werken met taal, ontdekken van een  grote variatie 
aan instrumenten.

Voor wie: groep 7 en 8
Duur: 1,5 uur
Groepsgrootte: maximaal 33 kinderen
Kosten: €80,-
Nodig: telefoon van de leerkracht om het verhaal op te 
kunnen nemen
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44.  Molens als fabrieken 
categorie: erfgoed 
wie: natasja van otterloo 

De kinderen bezoeken een echte molen! Tijdens dit bezoek zal 
de molenaar vertellen over hoe de industrie ooit begon en welke 
rol molens hierin speelden. Ook zal de molenaar vertellen over 
waar molens allemaal voor gebruikt konden worden en nu nog 
steeds al is het meestal niet meer beroepsmatig. Dit bezoek is 
een soort reis in de tijd waar ook aandacht zal zijn hoe de mole-
naars de molens steeds efficiënter en gebruiksvriendelijker 
maakten. Ook zal er verteld worden over de rol van molens nu  
en waarom het zo belangrijk is deze molens in stand te houden. 
Tot slot krijgen de kinderen ieder een “molen doe en puzzel-
boekje” mee.

Voor wie: Groep 1 t/m 3
Duur: ongeveer 45 tot 60 minuten
Kosten: €85,- per bezoek (inclusief een donatie tot behoud 
van molens voor de molen waar we te gast zijn)
Groepsgrootte: maximaal 25 kinderen
Locatie: Wilpermolen te Posterenk (voor scholen die langer 
dan een half uur moeten reizen kan er gezocht worden naar 
een molen waar dit project veilig mogelijk is dichter in de 
buurt van de school)
Opmerking: Bij “De Molenmuis” zit een docentenbrief met 
tips ter voorbereiding en instructies omtrent begeleiding van 
de groep en de veiligheid tijdens het molenbezoek.

45.  De Molenmuis 
categorie: erfgoed 
wie: natasja van otterloo 

De kinderen bezoeken een echte molen! Na een korte 
eenvoudige uitleg over wat een molen is en het werk van de 
molenaar worden de kinderen voorgelezen uit het prentenboek 
De Molenmuis. De molenmuis heeft het koud, is nat en zoekt naar 
eten. Als hij een molen ziet besluit hij naar binnen te gaan, want 
wie weet is het daar warm, droog en vindt hij er eten. Misschien 
vindt hij zelfs wel vriendjes die hij nog niet kent. Dan komt de 
molenaar die aan het werk moet, want de stad heeft meel nodig. 
Of de molenaar nu zo blij is met een muis in de molen daar zullen 
de kinderen tijdens dit bezoek achter komen. Na het verhaal, 
gaan we het nog eens naspelen in de vorm van een rollenspel en 
bij vertrek is er voor elk kind een molen-kleurplaat.

46.  Workshop Theater 
categorie: theater 
wie: elly janssen jansstheater

Deze workshop bestaat uit een les in toneelspelen en 
improviseren. Onderdelen die aan bod komen zijn: Verbeelding 
oproepen, trainen en gebruiken. Samenwerken, reageren in het 
nu, inleving, trainen van empathisch vermogen. Thema en onder-
werp is aan te passen aan onderwijs thema van dat moment.

Doelstellingen:
.  Leerlingen kennis laten maken met “doen alsof” in verschillende 
emoties en laten ervaren hoe het is om een ander te spelen  
dan jezelf. 

.  Leerlingen leren, verdiepen en verbreden  
hun expressiemogelijkheden.

.  Leerlingen kunnen een rol spelen zonder daarbij concentratie  
te verliezen en  ervaren samenwerken.

Voor wie: Groep 6 t/m 8
Duur: ongeveer 60 minuten
Kosten: €85,- per bezoek (inclusief voor ieder kind het 
“molen doe en puzzelboekje” en inclusief een donatie tot 
behoud van molens voor de molen waar we te gast zijn)
Groepsgrootte: maximaal 25 kinderen
Locatie: Wilpermolen te Posterenk (voor scholen die langer 
dan een half uur moeten reizen kan er gezocht worden naar 
een molen waar dit project veilig mogelijk is dichter in de 
buurt van de school)
Opmerking: Bij “Molens als fabrieken” zit een docentenbrief 
met tips ter voorbereiding en instructies omtrent begeleiding 
van de groep en de veiligheid tijdens het molenbezoek.

Voor wie: Groep 6 t/m 8
Duur: 90 minuten
Kosten: €5 euro per leerling.
Groepsgrootte: tot 20 leerlingen
Locatie: De lessen kunnen op school worden gegeven in 
speelruimte of gymzaal, maar nog leuker is het om met de 
groep naar het Jansstheater te komen. Spelen op het 
podium met echt toneellicht.
Opmerking: Het thema van de les is in overleg met school of 
docent aan te passen aan waar de school/klas op dat 
moment behoefte aan heeft. (Projectweken, specifieke 
lesstof, themamaand e.d.)
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47.  Workshop Musical 
categorie: musical 
wie: elly janssen jansstheater

In deze lessen worden drie disciplines (zang, dans en toneel) 
gecombineerd. 
Deze les is bedoeld voor het ontwikkelen van zang-, dans-  
en acteerkwaliteiten maar ook goed voor ontwikkeling van 
zelfvertrouwen en het leren presenteren van jezelf.  

Doelstellingen:
.  Leerlingen leren, verdiepen en verbreden  
hun expressiemogelijkheden. 

.  Leerlingen leren de grondbeginselen van toneelspelen,  
zang en dans en ervaren hoe het is om te bewegen en  
te zingen tegelijkertijd

Voor wie: Groep 7 en 8
Duur: 90 minuten
Kosten: €75 euro per les + €2 onkosten per leerling
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Locatie: op school

48.  De Middeleeuwse Pelgrim 
categorie: erfgoed 
wie: folkert van wijk

Tijdens een interactieve les vertelt de middeleeuwse Jan van 
Hamel over zijn bedevaartstocht naar het Mirakel van Amsterdam. 
Hij vertelt over het hoe en het waarom van zijn tocht en laat 
daarbij vele interessante voorwerpen zien. Hij eindigt met een 
spannend verhaal over wat hij gisteren allemaal mee maakte!

De les kent drie fases: 
1e kennismaking met wat een pelgrim is en hoe en waarom deze 
op reis gaat.
2e spannend verhaal over een dag uit het leven van de pelgrim 
Jan van Hamel
3e tijd en ruimte voor vragen en antwoorden.

Doelstelling:
Kinderen bekend maken met vele aspecten van de 
Middeleeuwen door ze mee te nemen door de steden van toen 
en door het middeleeuwse landschap van wat nu Nederland is.

49.  GI in de klas 
categorie: erfgoed (burgerschap) 
wie: folkert van wijk

Tijdens een interactieve les over de Tweede Wereldoorlog vertelt 
een Amerikaanse majoor in uniform over het leven van 
Amerikaanse soldaten, officieren, de thuisblijvers en over de 
burgers in de frontlijn. Leerlingen luisteren naar verhalen en 
muziek, proeven van legervoedsel en gaan zelf aan de slag met 
kaarten, kompassen, linialen en gradenbogen. Tot slot gaan de 
leerlingen met de majoor in gesprek over wie en wat eigenlijk een 
echte held is.

De les kent drie fases: 
1e klassikaal m.b.v. materialen en een foto/les boekje uit en over 
de oorlogstijd, 
2e in groepjes werken met een kompas, liniaal en kaarten.
3e een kringgesprek over 4 soldaten die er toen echt bij waren.

Doelstelling:
Bewustwording van wat (Tweede Wereld)oorlog allemaal is. 
Ervaring door zelf te horen te proeven en te navigeren zoals het 
vroeger ging. Reflecteren op wat oorlog met mensen doet.

Voor wie: groep 8
Duur: 90 minuten of serie van 1 of meer lessen.
Kosten: 5 euro per leerling
Groepsgrootte: tot 25 leerlingen
Locatie: De lessen kunnen op school worden gegeven in 
speelruimte of gymzaal, maar nog leuker is het om met de 
groep naar het Jansstheater te komen. Spelen op het 
podium met echt toneellicht.

Opmerking: Een goede voorbereiding voor de groep 8 
musical. (Inhoud mag ook van de te spelen musical zijn)

Voor wie: Groep 3 t/m 8
Duur: 60 minuten
Kosten: €60,- per les exclusief reiskosten
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Locatie: Op school, De ruimte met een stoel  
opstelling in een ronde U vorm
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50.  Bezoek aan Museum MORE 
categorie: beeldende kunst 
wie: museum more

Bezoek met je klas het museum voor Nederlandse modern 
realistische kunst! Je kan je klas voorbereiden met een voor-
bereidende lesbrief die beschikbaar is voor de klassen 3-5 en 6-8. 
In kleine groepjes onder begeleiding van eigen docent en ouders 
gaan de kinderen op onderzoek uit in het museum. Na afloop van 
het bezoek aan museum MORE is er een creatieve verwerkings-
opdracht waarbij de kinderen op school een realistisch werk  
gaan maken.

Voor wie: groep 3 t/m 8
Duur: 1 tot 1,5 uur
Kosten: €5 per leerling inclusief lesmateriaal
Groepsgrootte: 1 klas
Locatie: Museum MORE

Opmerking: Minimaal 4 begeleiders van de school  
(deze mogen gratis naar binnen).

51.  Interactieve theatervoorstelling 
categorie: theater 
wie: het kamertheater in almen

Het Kamertheater biedt interactieve theatervoorstellingen ge-
schikt voor kinderen van 2 tot 10 jaar. Actrice Manja Bedner speelt 
al meer dan 19 jaar deze vorm van theater. Bij de voorstellingen 
voor de jonge kinderen helpen de kinderen mee, bij de voor-
stellingen voor kinderen vanaf 4/5 jaar spelen de kinderen echt 
mee in scènes in de voorstelling. Bij deze vorm van theater leren 
de kinderen op speelse wijze veel over toneelspelen Er is keuze 
uit diverse voorstellingen. Voor de jonge kinderen o.a. Clowntje 
Polka bouwt een huisje, gaat varen en gaat naar het circus.  
Voor de grote kinderen o.a. Sprookjes Anna speelt: Jaap en de 
Bonenstaak, Tafeltje Dekje en De Kikkerkoning. Deze voor stel-
lingen zijn een bron van inspiratie voor eigen spel van kinderen 
en voor voorstellingen op school.

Voor wie: groep 1 t/m 8
Duur: De voorstellingen duren variërend van  
3 kwartier tot 5 kwartier.
Kosten: Een voorstelling kost €175,- tot €280,- afhankelijk van 
de grootte van de groep. Bij afname van twee of meer 
voorstellingen krijgt u korting.
Groepsgrootte: In het Kamertheater kan een publiek van 
maximaal 40 personen.
Locatie: Kamertheater in Almen

Opmerking: Bij elke voorstelling kan een lesbrief worden 
geleverd waardoor de kinderen worden uitgedaagd nog 
verder door te gaan op de voorstelling.

52.  De week in het teken van Muziek 
categorie: muziek 
wie: advendo lochem

De week in het teken van Muziek. Met verschillende workshops, 
verzorgd door professionele muziekdocenten zal in elke groep 
muziek onder de aandacht gebracht worden. Niet alleen muziek, 
maar ook het samen muziek maken, muziekverenigingen/groepen 
en de verschillenden instrumenten worden uitgelegd. Diverse 
instrumenten worden meegenomen door Advendo en kunnen 
worden bekeken, uitgeprobeerd en bespeeld.

In elke groep zal er een interactieve muziekles gegeven worden 
met als rode draad dat men tijdens de les meteen ook de 
kinderen voorbereid voor hun deelname aan het slotconcert 
samen met Advendo!

Op deze manier geeft Advendo de kinderen een muziekles die 
niet alleen leuk is maar tevens een bijdrage levert aan het 
muziekonderwijs op school!

Doelstelling:
Een week vol muziek waar de kinderen na een week niet alleen 
van alles hebben geleerd over muziek maar ook zelf hebben 
uitgeprobeerd!

Want zeg nou zelf, zelf én samen muziek maken is toch het leukst!

Voor wie: groep 1 t/m 8
Duur: in 1 week: 1x 1 uur per groep + een slot concert.
Kosten: €730,- incl. btw (alle groepen 1 lesuur + slot concert).
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Locatie: op de school zelf of in onze muziekboerderij 
“Imenkamp”.

53.  Beeldhouwen 
categorie: beeldend 
wie: afrikan

Leerlingen krijgen middels een video te zien waar de stenen 
vandaan komen en hoe kunstenaars in Zimbabwe werken. 
Afhankelijk van de beschikbare tijd kunnen leerlingen onder 
begeleiding een stenen hangertje polijsten, een stenen vogel  
op metalen pin maken of hun eigen beeld creëren.

Doelstelling:
Kennismaking met beeldhouwen in steen

Voor wie: groep 1 t/m 8 hangertje maken,  
groep 5 t/m 8 beeld creëren
Duur: Hangertje maken: 1 dagdeel ochtend of middag; 
Vogel op pin: 1 dag; Beeld creëren: minimaal 2 dagen.
Kosten: €300,- per dagdeel incl. materialen en gebruik 
gereedschap.
Groepsgrootte: Hangertje maken: maximaal 60 leerlingen; 
Vogel op pin: maximaal 30 leerlingen; Beeld creëren: 
maximaal 15 leerlingen.
Locatie: in klaslokaal of bij goed weer buiten.
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54.  Djembé workshop 
categorie: muziek 
wie: afrikan

Na uitleg over de djembé leren de leerlingen slagtechnieken, die 
tegelijk met het leren van een ritme gespeeld worden. Er is niet 
alleen aandacht voor techniek, maar ook ruimte om te ervaren en 
ritme te voelen. Op het einde van de workshop kunnen leerlingen 
een ritme spelen en een Afrikaans liedje zingen. Dit resultaat kan 
gebruikt worden voor een presentatie en/of weekafsluiting.

Doelstelling:
Ritme ervaren

Voor wie: midden en boven bouw
Duur: minimaal 1 uur
Kosten: €150,- per uur + €5,- djembé huur per leerling.
Groepsgrootte: maximaal 40 leerlingen
Locatie: in klaslokaal

Opmerkingen: Er is aandacht voor Afrikaanse cultuur d.m.v. 
uitleg over betekenissen van ritmes en het gebruik van 
andere traditionele muziekinstrumenten. Ook is het mogelijk 
om dans of zelfs theater/ musical te organiseren.

55.  Communicatie moet je doen! 
categorie: verteltheater (burgerschap) 
wie: gery groot zwaaftink

Woonwagen staat op het schoolplein: In groepjes van 12/15 
kinderen komt de hele school bij Gery in de wagen. Daar vertelt 
Gery ze over de belangrijkste les die ze maar kunnen leren in hun 
leven: ’De wereld is zoals jij hem ziet’. Gery geeft de les aan de 
hand van het verhaal: ‘Het hondje en de tempel met duizend 
spiegels’. Na afloop praat hijk met de kinderen over het verhaal.

Doelstelling:
Leren te staan voor je mening, leren luisteren naar elkaar. 
Beseffen dat de wereld meer is dan jij alleen en dat iemand 
anders het anders kan zien. Respect voor elkaars mening. Je 
gedachten kunnen verwoorden en in beelden omzetten.

Voor wie: groep 3 t/m 8 Duur: 30 minuten
Kosten: €265,00 per dagdeel, €500,00 per dag. Bij meerdere 
dagen korting
Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per keer
Locatie: in de woonwagen op het schoolplein

Opmerkingen: Dit is voor meerdere klassen

56.  De Kleine Prins 
categorie: verteltheater 
wie: gery groot zwaaftink

‘Het verhaal van Sofie en de kleine prins’. In groepjes van 12/15 
komen de kinderen in mijn woonwagen die op het schoolplein 
staat. Daar vertel ik ze het verhaal van Sofie, een meisje uit Syrie 
die een cadeau krijgt van de juf nadat ze een verhaal heeft verteld 
over een kleine prins die van een ster komt. Met schimmenplaten, 
schilderingen en driedimensionale en bewegende illustraties.

Voor wie: groep 1 t/m 3 Duur: 30 minuten
Kosten: €265,00 per dagdeel, €500,00 per dag. Bij meerdere 
dagen korting
Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per keer
Locatie: in de woonwagen op het schoolplein

Opmerkingen: Dit is voor meerdere klassen

Doelstelling:
Kinderen ervaren verteltheater en leren door de voorstelling over 
vriendschap, verdriet, afscheid nemen, reizen en de wereld. Deze 
voorstelling raakt de volgende vakken: theater, taal, beeldende 
kunst, wereldoriëntatie en sociaal emotionele ontwikkeling.

57.  Muziek met Doremico 
categorie: muziek 
wie: sietske vonck

Bij Muziek met Doremico gaan de kinderen aan de slag met 
muziek. We maken zelf muziek met instrumenten als trommels, 
klankstaven, sambaballen, belletjes, ritmestokjes en trompetten. 
Heb je al eens een viool gehoord, een oceaantrommel, een 
regenstok, een onweerstrommel en een windorgel? Ook in 
alledaagse voorwerpen zit muziek. Je kunt rammelen met een 
sleutelbos, tikken met een potlood op een glas, flessen vullen 
met water en er tegenaan tikken. Wat gebeurt er als je er meer of 
minder water in doet? Natuurlijk kunnen we niet stil blijven zitten 
als er muziek gemaakt wordt! De ene muziek nodigt uit om als 
een robot te bewegen, op andere muziek kun je vliegen als een 
vlinder met gekleurde sjaaltjes als vleugels. Op slakkenmuziek 
kruip je langzaam en vloeiend en hoor je konijnenmuziek dan 
spring je vrolijk en snel in het rond. Spelenderwijs zijn we bezig 
met veel verschillende muzikale begrippen.De thema's van de 
lessen kunnen aangepast worden aan de schoolthema's, zodat 
het aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.

Doelstelling:
Op speelse wijze leerlingen muzikale begrippen laten beleven, 
maar bovenal genieten van muziek

Voor wie: groep 1 t/m 3 Duur: 45 minuten
Kosten: €60,- voor een groep, €110,- voor twee  
groepen per keer
Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per keer
Locatie: op school in ruimte waar ook bewegingsactiviteiten 
kunnen plaatsvinden, liefst een speellokaal
Aantal bijeenkomsten: 1

58  Het koffertje van Staring 
categorie: erfgoed 
wie: museum staal

Reis mee door het land van de Achterhoekse dichter en 
landbouwkundige A.C.W. Staring. Ontdek wie Staring was en leer 
zelf gedichten schrijven en voordragen.

Doelstelling:
Door Staring de Achterhoek van de 19de eeuw en het heden 
dichterbij brengen. Leer je eigen ‘achtertuin’ beter kennen.

Voor wie: groep 6 t/m 8
Duur: 45 - 60 minuten. Van april t/m oktober van 10:00 tot 
11:00. Van 1 november t/m maart zijn de dinsdag, woensdag 
en donderdag beschikbaar.
Kosten: €2,50 per leerling + €30,- voor de begeleiding/groep
Locatie: Museum STAring in ALmen
Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen per keer  
(groep kan ook in tweeën worden gesplitst)
Aantal bijeenkomsten: 1

Opmerking: School levert assistentie bij de groepen van 
minimaal 2 personen per groep. In overleg kan er veel!
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voor een rijke 
leeromgeving!!!

BURGERSCHAP & onderzoekend LEREN

1.ontdek de wereld 
Ontdek de wereld om je heen
Kinderen gaan op onderzoek in hun 
directe omgeving samen met lokale 
aanbieders. Het biedt de moge lijkheid om 
talenten van kinderen (en leerkrachten) te 
ontdekken. Het program ma draagt bij aan 
de ontwikkeling van de 21e -eeuwse 
vaardigheden voor kinderen en het 
onderwijs. Op onderzoek in de natuur, 
sterrenstelsel en naar duurzaam heids-
vraagstukken, maar ook gewoon in de 
klas, met speciale ontdekleskisten.

2.burgerschap 
Ontdek welke rol jezelf kunt  
hebben in de wereld om je heen
Burgerschapsvorming brengt jonge 
burgers (want dat zijn leerlingen immers!) 
de basiskennis, vaardigheden en houding 

bij die nodig zijn om een actieve rol te 
kunnen spelen in de eigen leefomgeving 
en in de samenleving. Ze maken kennis 
met begrippen als democratie, grond- en 
mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 
conflicthantering, sociale verantwoordelijk-
heid, gelijkwaardigheid en het omgaan 
met maatschappelijke diversiteit. Die 
kennis komt niet alleen uit het boekje, 
maar wordt ook geleerd door te oefenen 
in de praktijk. 

Burgerschapsvorming is niet bedoeld om 
brave burgers voort te brengen. Demo-
cratisch burgerschap geeft recht op een 
afwijkende mening. Bij burgerschaps-
vorming denken we aan: 
.  Democratie - kennis over de 

democratische rechtstaat en politieke 
besluitvorming; democratisch handelen 

kijken en kennismaken met mensen uit de
praktijk en op onderzoek uitgaan naar jezelf 
en de wereld om je heen vormen de kern van het 
programma. Wie ben ik, hoe ziet de wereld om 
mij heen er uit en welke bijdrage kan ik leveren 
aan deze wereld.

irma harmsen
Jeugdcoach
i.harmsen@welzijnlochem.nl
06 - 50645669

en de maatschappelijke basiswaarden 
.  Participatie - kennis over de 
basiswaarden en mogelijkheden voor 
inspraak en vaardigheden en houdingen 
die nodig zijn om op school en in de 
samenleving actief mee te kunnen doen 

3.ontdek jezelf
Wie ben ik en hoe haal ik het allerbeste 
uit mij zelf
Programma-aanbod waarin kinderen 
zichzelf beter leren kennen en de ander. 
.  Identiteit  verkennen van de eigen 
identiteit en die van anderen; voor welke 
waarden sta ik en hoe maak ik die waar?

.  Sociaal emotionele ontwikkeling – 
vergroten zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid
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1.ontdek de wereld

60.  Masterclass Duurzaamheid 
uitvoerder: medewerker team milieu 
gemeente lochem

Als een school een concreet verzoek heeft dan komen we  
graag langs om een masterclass duurzaamheid te geven! 
Bijvoorbeeld over:
.  Waar komt je eten vandaan en hoeveel streekvoedsel zit erbij. 
Wie leveren er in onze gemeente het streekvoedsel, wat is het 
goede van streekvoedsel, en wat zijn voedselkilometers 
eigenlijk?!

.  Een technische dag in het gemeentehuis waarin onder meer een 
temperatuurkaart gebruikt (hoe warm/koud is het glas), je een 
isolatiedekentje ervaart (stralingswarmte/convectiewarmte), en 
met een temperatuurpistool het verschil meet tussen ledlamp  
en gloeilamp 

.  Hoe duurzaam is je schoolgebouw, hoe kun je dat zien en 
meten, hoeveel energie gebruikt je school eigenlijk, etc.

Wat is duurzame energie? Iedereen kent wel windturbines en 
zonnepanelen, maar er is ook bijvoorbeeld biogas en warmte-
pomp. Uitleg en indien mogelijk ter plekke kijken

Doelstelling: Leerlingen informeren over en bewust maken van 
milieu en duurzaamheid 

61.  Voorlezen dag van de duurzaamheid  
( 10 oktober 2018) 
uitvoerder/docent: wethouder of mede-
werker van team milieu gemeente lochem 
(afhankelijk van beschikbaarheid)

Een wethouder of medewerker van team milieu komt in de klas 
en leest een verhaal voor uit het boek dat speciaal voor de dag 
van de duurzaamheid geschreven is. Daarna volgt een kort 
gesprek samen met de leerlingen over natuur, milieu en 
duurzaamheid

Doelstelling: Leerlingen informeren over en bewust maken van 
milieu en duurzaamheid 

 Duur: 1 uur, als het op locatie 
is dan waarschijnlijk 1,5 uur
Kosten: geen

Groepsgrootte: 10 tot 30
Doelgroep: groep 5 t/m 8

Locatie: Kan op school of in het gemeentehuis of misschien 
kan het ook wel bij een boer of een bedrijf (afhankelijk van 
de vraag en of we daar goede contacten hebben
De school levert: Het onderwerp (graag tijdig aanleveren zo-
dat wij de les kunnen voorbereiden) en de gewenste datum
Contactgegevens: Gemeente Lochem,  
Mariska Mentink, 0573-289131, m.mentink@lochem.nl

 Duur: 30 minuten
Kosten: geen

Groepsgrootte: 10 tot 30
Doelgroep: groep 1 t/m 8

Aantal bijeenkomsten: 1, op woensdag 10 oktober 2018
De school levert: Het voorleesboek, deze is gratis te 
bestellen op www.dagvandeduurzaamheid.nl
Contactgegevens: Gemeente Lochem,  
Mariska Mentink, 0573-289131, m.mentink@lochem.nl

Opmerkingen: Het thema van 2018 is nog niet bekend,  
dit is t.z.t. te vinden op www.dagvandeduurzaamheid.nl/
activiteiten/activiteiten-scholen.php
Graag tijdig aanmelden zodat we tijd vrij kunnen maken  
in de agenda’s

62.  Eerlijk is eerlijk,  
Fairtrade voor een betere wereld 
uitvoerder/docent: leden van of 
deskundigen namens lochem fairtrade

Gastlessen en informatie over Eerlijke Handel, op maat en thema 
verzorgd. Lochem Fairtrade heeft in 2016 interactieve lessen ver-
zorgd over Eerlijke Kleding voor groepen 7 of 8 in het kader van 
de scholierenraad. Zo kunnen zij ook projecten leveren over Eer-
lijk snoepen (een les over cacao en/of cashewnoten), Eerlijk Fruit 
(bananen) en kan dieper worden ingegaan op de herkomst van 
deze producten.

Leerlingen doen in deze projecten onderzoek naar waar ze op 
moeten letten als ze ‘eerlijke’ producten willen aanschaffen. Zoals 
een smaaktest of kleding label onderzoek. Aandacht wordt 
besteed aan de gemeentelijke ‘eerlijkewinkelroute’ en worden 
ver banden gelegd met lokale initiatieven rondom biologische 
land bouw, streekgebonden productie, tweedehandskleding, 
duur zaam beheer van grondstoffen en milieu. Zo worden in-
zichten gegeven in de samenhang van duurzaamheidsdoelen,  
die de Verenigde Naties in 2015 heeft vastgesteld, waaraan ook 
Neder land zich verplicht heeft. De leden van de werkgroep geven 
zowel klassikaal informatie als in kleine groepen. Leerlingen kun-
nen dan de werkgroepleden ‘consulteren’ 

**nieuw**

**nieuw**
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Doelstelling: Leerlingen bewust te maken van de opgaven in de 
wereld om samen de wereld zorgvuldig te beheren, slavernij en 
kinderarbeid uit te bannen, mensenrechten te respecteren zoals 
het recht op onderwijs van kinderen en samen te werken aan 
reductie van klimaatverandering, oorlog en armoede. Fairtrade 
helpt hierbij.
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Doelgroep: leerlingen van groep 7 of 8 
Groepsgrootte: op maat gesneden 
Aantal bijeenkomsten: 1 of meer (project) 
Duur van de bijeenkomst: 1 of 2 lesuren achtereen 
Locatie: school en op locatie.
Kosten: onkosten zoals kopieerkosten 
School levert: leslokaal met internet en 
presentatiemogelijkheid

Opmerkingen: in overleg en op maat te organiseren
Website: www.Fairtradegemeenten.nl of Facebook  
Lochem Fairtrade

63.  Cleanwise + Schoon Belonen 
uitvoerder/docent

Cleanwise is het scholenprogramma van Circulus-Berkel waarbij 
kinderen en hun leerkrachten hun afval scheiden op school en 
daar een educatief programma bij krijgen. Scholen die meedoen, 
laten hun grondstoffen (pmd, papier, gft) gratis meenemen in de 
normale inzamelroute van Circulus-Berkel. Scholen ontvangen 
containers voor het apart inzamelen van pmd, papier en/of gft. Ze 
worden bovendien bij de invoering begeleid met communicatie- 
en lesmateriaal. 

Schoon Belonen is een landelijk programma van Nederland-
Schoon. De gemeente Lochem is een van de deelnemende ge-
meenten. Schoon Belonen is een uitbreiding op Cleanwise. Het 
programma is gericht op de aanpak van zwerfafval, met een focus 
op educatie, gedragsverandering en bewustwording. Voor de 
scholen is het Schoon Belonen mogelijk in combinatie met 
Cleanwise.

Circulus Berkel faciliteert materialen zoals prik stokken, hand-
schoenen, hesjes en prullenbakringen. De kinderen gaan 2 - 4 
keer in gebied van 1 km2 zwerfafval opruimen. Per schoonmaak-
ronde kun je 100 Euro verdienen (maximum van 400 Euro per 
jaar). Omdat er sprake is van een beloning worden de afspraken 
in een overeenkomst vastgelegd.

64.  Opschoondag 
uitvoerder/docent: leerkracht of 
pedagogisch medewerkers (eventueel in 
samenwerking met senioren instelling, 
ouderenraad, buurtvereniging of 
speeltuinvereniging)

De Landelijke Opschoondag wordt elk jaar georganiseerd op de 
derde zaterdag in maart door Nederland Schoon en ondersteund 
door Circulus Berkel. In de derde week van maart of op een ande
re dag of periode in het jaar, kan jouw school zich op de kaart zet-
ten en leerlingen in praktijk laten ervaren wat zwerfafval is door 
het in een gebied (rondom de school) op te ruimen. Bij dit pro-
gramma is er een speciaal voor de kinderdagopvang een koffertje 
beschikbaar met spel ideeën om met afval aan de slag te gaan.

Doelstelling: Kinderen, door actief bezig te zijn, bewust te maken 
van zwerfafval en hun eigen bijdrage daaraan.

Doelgroep: groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte: Min 6 max 40 (meerdere groepen mogelijk) 
Aantal bijeenkomsten: 1 (Cleanwise), 2 - 4 (Schoon Belonen) 
Duur van de bijeenkomst: 1 lesuur
Locatie: in de school zelf (Cleanwise), Rondom de school of 
een ander gebied van ongeveer 1 km2 (Schoon Belonen) 
Kosten: Deelname is gratis en bespaart geld omdat rest af-
valstroom vermindert, investering in afvalbakken in de school 
School levert: De afvalscheidingsbakken voor in de klas-
lokalen zelf. Inzet docenten/leerlingen/ouders om containers 
aan de weg te zetten. 

Opmerking: programma sluit aan bij de kernconcepten 
energie, evenwicht en kringloop en eventueel materie. Voor 
de uitvoering van de programma’s zou je als school kunnen 
samenwerken met de eigen ouderenraad, de buurt vereni-
ging of de speeltuinvereniging, dit vergroot de maatschap-
pe lijke impact en verlaagt de werkdruk voor docenten. 
Stichting Welzijn Lochem legt hiervoor graag de verbinding. 

Contactgegevens: Stichting Welzijn Lochem,  
Hugo Schoute, 06 - 45640825

Websites: www.circulus-berkel.nl/onze-diensten/bedrijven-
en-onderwijs/cleanwise

Doelgroep: groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte: Min 6 max 40 (meerdere groepen mogelijk)
Aantal bijeenkomsten: 1 
Duur van de bijeenkomst: 1 uur 
Locatie: Rondom de school of een ander gebied van 
ongeveer 1 km2 
Kosten: gratis 
School levert: Begeleiding van de kinderen. 

Opmerkingen: Past ook goed bin nen de kernconcepten 
energie, evenwicht, kringloop en eventueel materie. Voor de 
uitvoering zou je als school kunnen samenwerken met een 
senioren instelling. Vorig jaar deden een aantal KDO’s dit 
met groot succes. Dit project noemde men vorig jaar “Jong 
geleerd, oud gedaan”. Maar er kan ook worden samen-
gewerkt met ouderenraad, buurtvereniging of speeltuin-
vereniging, dit vergroot de maat schappelijke impact en ver-
laagt de werkdruk voor docenten. Stichting Welzijn Lochem 
legt hiervoor graag de verbinding.

Contactgegevens: Stichting Welzijn Lochem,  
Hugo Schoute, 06-45640825

Websites: www.circulus-berkel.nl/nieuws/jong-en-oud-
maken-samen-lochem-schoon/
www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/landelijke-
opschoondag-gemeenten

**nieuw**
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Duur: 1 dag, datum in overleg 
Groepsgrootte: klas 
Doelgroep: groep 6, 7 en 8 of BSO oudere kinderen 
Kosten: geen 
Maximaal aantal scholen: er kunnen 6 scholen  
deelnemen met 1 klas 
Locatie: school en water in de omgeving 
School levert: lokaal en vrijwilligers die leerlingen 
begeleiden naar en bij het water 
Periode: vanaf mei Voor scholen in Laren  op donderdag, 
andere scholen op vrijdag 

Opmerking: Uitvoering is in handen van Visvereniging De 
Brasem en natuurorganisatie IVN. 
Ureninzet jeugdcoach: 2 uur

65. Visles 
's Ochtends komt tijdens de visles aanbod welke vissen in Neder-
land leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water 
kunnen ademen en allerlei visvragen die de kinderen zelf be-
denken. Hoe groot is de grootste vis die je in Nederland tegen 
kunt komen? Wat is een blauwneus? Hoe oud kan een snoek 
worden? Hoe planten palingen zich voort? Op die vragen krijg je 
antwoord in de visles van Sportvisserij Nederland. Middag vis-
excursie: Voordat de visexcursie begint, krijgen alle leerlingen een 
Stekkie keycord met daaraan een Stekkie hakensteker. De kinde-
ren leren in kleine groepjes onder begeleiding van vrijwilligers 
van de lokale hengelsportvereniging hoe zo'n hakensteker werkt. 
Daarna gaan ze met de hengel, op weg naar het viswater: vissen 
dus! Maar eerst spreken we af dat we respect voor de natuur heb-
ben, de vissen voorzichtig zullen behandelen en weer terugzetten 
en dat we geen rommel achterlaten.
Iedere leerling krijgt een lespakket van Sportvisserij Nederland, 
dat bestaat uit een leuk en leerzaam werkboek en een drietal 
zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen. Met het 
werkboek kan de leerkracht met de leerlingen nog een aantal 
lessen aan de slag.

Duur: ochtend visles vanaf 10:30 uur in de klas,  
middag visexcursie
Groepsgrootte: 1 klas 
Doelgroep: 7 en 8 
Maximaal aantal scholen: 6 met 1 klas 
De school levert: tijd en ondersteuning leerkracht en 
informeert ouders. Er moet viswater in de buurt van de 
school zijn om deel te kunnen nemen. Regelt een hulpouder 
voor bij het vissen. Periode: april/mei/juni, dag in overleg 
Kosten: geen 

Opmerking: Visvereniging De Brasem organiseert les, vrijwil-
ligers en materialen voor Lochem Stad, Barchem, Eefde en 
Nettelhorst op dinsdag Visvereniging HSV de Gouden 
Karper uit Laren organiseert voor Laren, Harfsen, Gorssel en 
Almen op donderdag Sportvisserij Nederland stelt lespakket 
beschikbaar. Project wordt bekostigd door Sportvisserij 
Nederland. 

66.  Aan de waterkant 
voor dit project slaan visvereniging  
de brasem en ivn lochem de handen ineen

Bij het project aan de waterkant gaan leerlingen van groep 6 t/m 
8 van de Lochemse basisscholen op onderzoek uit in en rond het 
water in hun eigen leefomgeving. Visvereniging De Brasem heeft 
een aantal vismeesters die de leerlingen aan de hand van les-
pakketten ontwikkeld door hengelsport Nederland op een ver-
antwoorde manier leren vissen. De IVN vrijwilligers sluiten aan bij 
het programma waarbij ze kinderen de omgeving in en rond het 
water verder laten ontdekken.

Opzet van het project:
OCHTEND
.  Vrijwilligers van IVN en De Brasem bezoeken gezamenlijk een 
klas. 

.  8:30 - 10:00, De Brasem start met de Visles:

.  (zie programmabeschrijving 34. visles)

.  10:30  12:00, IVN op excursie:

.  Met de vrijwilligers van de IVN gaan de kinderen op onderzoek 
uit aan de waterkant. 

MIDDAG
.  Visexcursie: Voordat de visexcursie begint, krijgen alle leerlingen 
een Stekkie keycord met daaraan een 

.  Locatie wordt bepaald, afhankelijk van weer- en 
wateromstandigheden zo mogelijk in de buurt van de school

67. IVN Beleef de natuur!
IVN is een organisatie voor natuureducatie en duurzaamheid. IVN 
heeft een breed pakket aan programma’s voor natuureducatie 
ontwikkeld speciaal voor basisscholen. Hiermee kunnen scholen 
direct aan de slag met lessen in en over de natuur voor kinderen 
van groep 1 t/m 8.

Een groene omgeving verbetert de leerprestaties
Uit onderzoek komt naar voren dat contact met de natuur een 
belangrijk en onmisbaar onderdeel vormt voor de ontwikkeling 
van kinderen. Niet alleen is het belangrijk voor hun motorische 
ontwikkeling, ook hun leervermogen en sociale vaardigheden 
varen en wel bij. Kinderen die regelmatig buiten in de natuur ver-
toeven, zitten beter in hun vel, zijn aandachtiger en leren beter 
om door te zetten.

kant-en-klare programma’s  
voor scholen van ivn zijn:
Buitenlesdag: ideeën en inspiratie voor natuurlessen op het 
schoolplein

Gezonde Schoolpleinen: programma voor het plannen, realiseren 
en onderhouden van een schoolplein groen schoolplein waar 
kinderen kunnen bewegen en spelen en dat als buitenlokaal kan 
fungeren.

Moestuinieren: lessen over Zaaien en Kiemen, Ruiken en Proeven 
en Groeien en Bloeien 

Natuurouders: het opleiden van ouders, grootouders of andere 
volwassenen die leerkrachten assisteren bij het natuuronderwijs 
op school

Modderdag: kinderen én volwassenen leren wat modder is, hoe 
je er mee kunt spelen en wat de aarde betekent voor ons dage-
lijkse leven. Internationale Modderdag is jaarlijks op 29 juni.

Doelstelling van de IVN-programma’s: Buitenactiviteiten voor 
kinderen invoegen in het lesprogramma. Scholen ondersteunen 
in het geven van lessen in en over de natuur. 
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Kosten: €50,- voor 2 begeleiders, kosten voor materialen zijn 
afhankelijk van wat geleverd moet worden of voorhanden is

Meer informatie hierover is te verkrijgen via de lokale afdeling  
van IVN of via de landelijke website: 
ivnnma@gmail.com en www.ivn.nl

68. Blote voeten pad
Voor het op een bijzondere manier ervaren van de zintuigen heeft 
de lokale afdeling van IVN voor scholen in de gemeente Lochem 
daarnaast nog een eigen activiteit ontwikkeld: Het Blotevoeten-
pad. De kinderen lopen hierbij geblinddoekt over een uitgezet 
pad met verschillende ondergronden. Het is een leuke en speelse 
manier o beter te leren waarnemen. De kinderen worden zich 
meer bewust van hun zintuigen en de wijze waarop ze die 
gebruiken. IVN kan de school instructies geven over het maken 
van een Blotevoetenpad of de activiteit in samenwerking met de 
school organiseren.

Het pad kan binnen of buiten aangelegd worden, voor alleen 
leerlingen of ook/juist voor ouders. De materialen kunnen volle-
dig aangevoerd worden, of we gebruiken wat er al rond de school 
is te vinden. De activiteit en de kosten worden altijd in goed over-
leg tussen IVN en school georganiseerd, het is altijd maatwerk.

Afhankelijk van de opzet kunnen er maximaal 2 groepen van 10 
kinderen het blotevoetenpad lopen op vrijwel hetzelfde moment. 
Maar combinatie met andere activiteiten is goed mogelijk. Het 
duurt, ook afhankelijk van de plek (in school of in de natuur) 15 
minuten tot ruim een half uur. Het is dus geschikt voor 
.  een kleine klas ineens, 
.  voor alle klassen in groepjes van 5-10

De activiteit is het beste te combineren met een project, voor 
meerdere klassen of tijdens open dagen. Projecten kunnen gaan 
over zintuigen, vertrouwen/groepswerk, ruimtelijke oriëntatie, 
verschil in beleving. Kosten zijn.

69.  Boomfeestdag 2019 
wanneer: woensdag 20 maart 2019 
'Operatie Boomfeestdag: Maak het  
buiten beter!”

Voor de derde keer gaan we in samenwerking met landgoederen 
in de gemeente en Circulus Berkel om bomen planten. Dit maakt 
dat er nu nog geen plantlocaties bekend zijn. Aan de hand van de 
aanmeldingen van scholen om deel te nemen aan de boomfeest-
dag, zoekt Circulus Berkel plantlocaties op fietsafstand van de 
school.

Circulus Berkel zorgt tevens voor informatie over de plantlocatie/
het landgoed en aanvullend informatie over bomen en bossen, 
een poster en een boek over bomen. Doelgroep: groep 6-7-8 
Aanmelden voor 1 december 2018 Kosten school: geen Zelf 
zorgdragen voor: reis naar locatie (fietsafstand)

SLUIT JE AAN BIJ OPERATIE BOOMFEESTDAG EN PLANT 
BOMEN MET AL JE KLASGENOTEN!

70 t/m 77.  Kexpo: gr. 1t/m 8 + leerkrachten 
kexpo - kinderen exposeren

Leren kijken, zelf maken en onderzoeken wat je met materiaal 
kunt doen staat centraal bij de leskisten handvaardigheid en tech-
niek die Kexpo ontwikkelt heeft. Leerkrachten worden ontzorgd 
en krijgen de kans om met hun kinderen op onderzoek te gaan.  
De all inclusive leskist bevat materiaal, gereedschap, 3 lessen met 
lesmateriaal, werkwijzers en instructiefimpjes. Zo hoef je als leer-
kracht niet meer te zoeken naar spullen en heb je een minimale 
voorbereidingstijd. Ook geschikt voor leerkrachten die een mini-
male ervaring hebben met klei en hout. De instructiefilmpjes en 
werkwijzers geven houvast voor leerkracht en kinderen om op 
onderzoek te gaan. De kist wordt gehuurd. Wat de leerlingen 
maken blijft op school.

70.  KLEI: 
duik in de wereld van de dieren

Leskist: Hoe beweegt een dier en wat voor een huid/vacht heeft 
een dier eigenlijk? Dit vertalen de kinderen in het maken van een 
eigen dier in klei. Hoe je dat doet, daar ondersteunt de leskist bij. 
Optioneel kunnen de dieren gebakken worden, zodat de 
kinderen een stenen beeld hebben.

71.  HOUT: 
op zoek naar de Middeleeuwen

Leskist: Voor midden- en bovenbouw gaan we op onderzoek naar 
de middeleeuwen; hoe een katapult, trebuchet en blijde werken. 
Om er zelf of in kleine groepjes 1 te bouwen van hout. Daarbij 
wordt gezaagd, geschroefd en getimmerd.

72.  HOUT:  
ridders en kastelen

Voor de onderbouw kijken we naar ridders en kastelen. Hoe werkt 
een ophaalbrug en waar is die voor? Wat heeft een ridder alle-
maal nodig om zijn kasteel te verdedigen? De kinderen gaan 
daarna zelf aan de slag met hamer, spijker en touw om zelf een 
kasteel te bouwen of een schild te maken.
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 73. Blikke Portretten: 
Voor midden- en bovenbouw gaan we aan de slag met assem-
blage en portret. Hoe zit een gezicht in elkaar? Wat betekent dit 
als je zelf je gezicht ‘assembleren’met metaal, hout en bijzonder 
materialen? Een klus om met handschoenen aan te grijpen. Voor 
de onderbouw gaan we op onderzoek hoe een gezicht voelt. Wat 
ze voelen bouwen ze na met diverse materialen. Verrassende 
effecten over een kind zijn eigen hoofd ontdekt en verbeeldt.

Inhoud kist: 3 lessen: lesmateriaal, werkwijzers, 
instructiefilmpjes en gereedschap, materiaal kinderen
Duur: 3 lessen in 1 kist: totaal min. 2,5 uur. Huren voor  
max. 2 weken.
Groep: alle groepen; inhoud kist wordt aangepast  
op aantal leerlingen.
School regelt: bij kisten ‘houten middeleeuwen’  
en ‘blikke portretten’ hulpouders.
Kosten: kleidieren €182,- houten middeleeuwen €303,- blikke 
portretten €303,-

Extra opties: In overleg kan de inhoud van de kist aangepast 
worden op thema/project van school. Hier worden extra 
kosten voor gerekend.
.  Inhuren van vakdocent mogelijk, €65,- per uur.  
Leerkracht is altijd aanwezig bij de les(sen).

.  Bakken van kleibeelden (30 beelden) €25

.  Leskisten kunnen gekoppeld worden aan deskundigheids-
bevordering van leerkrachten of schoolteam.

74.  Training/workshop leerkrachten 
“Onderzoek met kinderen” 
uitvoering: annelies heimensen kexpo

Workshops en Trainingen voor professionals gericht op het 
onderzoek van kinderen.

1. Leer-rijke omgeving: Materiaalonderzoek bij jonge en oudere 
kinderen. Je krijgt in deze workshop handvatten voor hoe je dit 
onderzoek vorm kunt geven, in de leeromgeving. Deze 
leeromgeving is één belangrijke voorwaarden om kinderen zelf 
onderzoek te laten doen. Hier leer je handen en voeten geven.

2. Alles mag?: Begeleiden van onderzoek.
Onderzoek begeleiden vraagt wat anders van je dan een les 
rekenen of taal geven. Waar let je op? En hoe geef je dit vorm? Je 
krijgt handvatten hoe je kinderen aan de slag helpt en houdt met 
het ontdekken, zodat ze groeien in hun ontwikkeling.

3. Proces of product?: (ontwikkelings)Doelen koppelen aan 
onderzoek van kinderen.
Bij deze workshop ga je aan de slag met een thema wat in jouw 
klas of groep aanbod komt. Welke doelen koppel je aan een les/
thema, zodat er ruimte is voor onderzoek? Tot welke activiteiten 
kom je dan?

75.  Deskundigheidsbevordering  
techniek en kunst 
uitvoerder/docent: annelies heimensen 
en reinhart Voulon

Techniki en Kexpo gebruiken het beste uit twee werelden; 
wetenschap en kunst. 
We ontwikkelen vakgeïntegreerd en niveauoverstijgend aanbod, 
waarbij we docent en leerling uitdagen en inspireren. Onze les-
ervaring is o.a. gebaseerd op de procesgerichte didactiek en 
ontwerpend/onderzoekend leren. De activiteiten zijn erop gericht 
docenten en leerkrachten te ondersteunen en ontzorgen.

Tijdens de workshops en trainingen laten we je kennismaken met 
wat de wereld van de kunst en techniek je te bieden hebben. Dit 
doen we aan de hand van een thema waar je op school mee-
werkt. Dit maatwerk levert je directe input voor in de klas.

Een voorbeeld: Workshop ‘Het beste van 2 werelden’ over 
kennismaking met vak integratie techniek en kunst. Hands-on 
workshop waarbij je met materiaal aan het bouwen gaat en input 
krijgt voor bij jou in de klas.

Duur: workshop 90 minuten, training 60 - 90 minuten
Doelgroep: leerkrachtenteam of pedagogisch medewerkers, 
inhoud op maat in overleg
Locatie: School  
Kosten: €92,- per uur excl. reiskosten
Website: www.kexpo.nl 

Doelgroep: Alle workshops worden aangepast aan de 
doelgroep; leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 
andere professionals.
Duur van de bijeenkomst: Een workshop duurt 90 min en is 
eenmalig. Trainingen zijn 60-90 min. Met de trainingen gaan 
we meerdere sessies op weg met een team, deel van een 
team of individuele medewerker. Het aantal sessies gaat in 
overleg. De inhoud is op maat, bij de vraag van een team of 
medewerker.
Locatie: op school
Kosten: €92 excl. reiskosten
Contactgegevens: annelies@kexpo.nl 06-29073941
Website: www.kexpo.nl

76. De planeet Energetica
Uitvoerder/docent: Reinhart Voulon en Annelies Heimensen 
Er is een nieuwe planeet ontdekt, Energetica. Hier wonen allerlei 
vreemde en bijzondere wezens en planten. Met de hele school 
gaan we op onderzoek uit en bouwen we de planeet na in school. 
Naast de gastlessen gaan de leerlingen zelf (vooraf) op onder-
zoek uit in mobiele werkstations. Hier verdiepen kinderen in  
max. 4-tallen zich verder in de techniek doelen die in de gastles 
aan bod komen. De stations worden 2 weken voor de  
gastles geleverd. 

Het experiment richt zich op:
.  groep 1 en 2: Voortbeweging, Hoe kom je vooruit? 
.  groep 3 en 4: Onderzoek stevigheid en stabiliteit, Hoe kun je 
hoog bouwen, maar ook stevig?

.  groep 5 en 6: Lichtonderzoek, Welk materiaal laat licht door, wat 
is licht, licht splitsen?

.  groep 7 en 8: Powercircuit, Hoe werkt stroom en breng je licht 
en beweging tot stand?

**nieuw**

**nieuw**
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De gastlessen sluiten hierop aan:
.  groep 1 en 2 gaan de wezens maken die op Energetica leven. Ze 
zien er nooit hetzelfde uit en bewegen op vreemde manieren. 
Van vliegen tot kruipen. Deze bibberbots voeden zich met de 
knikkers die in een baan over Energetica zoeven.

.  groep 3 en 4 De belangrijkste bron van voeding op de planeet 
Energetica zijn de zoevende knikkerbollen. Voedzaam, maar 
altijd in beweging. En daardoor moeilijk te vangen. Zonder de 
knikkerbollen is er geen leven mogelijk op de planeet. De 
knikkerbollen zijn afhankelijk van de Reuzen Knikkerbaan. Helaas 
is door een vreselijke ziekte de knikkerbaan op de planeet 
Energetica aan het sterven. Met de kinderen redden we de 
planeet, door een nieuwe baan te bouwen.

.  groep 5 en 6 bouwen fotonenplanten. De planten op de 
donkere planeet Energetica geven licht. De vele soorten zorgen 
voor een kleurrijk licht spektakel. Met een lampje bouwen de 
kinderen met diverse materiaal een lichtplant.

.  groep 7 en 8 Op Energetica beweegt alles doordat alles met 
elkaar verbonden is. De leerlingen bedenken en ontwerpen 
manieren om stroom op te wekken, waardoor er licht en 
beweging is op de planeet. De leerlingen bouwen een 
powercircuit.

Doelstelling:
In de gastlessen en de opdrachten in de mobiele werkstations 
zitten techniekdoelen rond beweging en energie verwerkt uit SLO 
‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. De vormgeving van de 
producten die kinderen maken komt uit de doelen ‘kunstzinnige 
oriëntatie’ van SLO.

ruimteverkenner met minimaal 1 bewegend onderdeel.  
Hiervoor krijgen ze een motor met assen ter beschikking. 
Daarnaast leren leerlingen 
.  zelf een ontwerp en stappenplan te maken 
.  kunnen diverse materialen en gereedschappen
gebruiken
.  toetsen hun eigen werk (evalueren). De doelen krijgen ze  
van de gastdocent

.  presenteren het resultaat (wat was het oorspronkelijke  
ontwerp, wat moest er veranderd worden, etc.)

Doelgroep: groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte: Schoolbreed project 
Aantal bijeenkomsten: mobiele werkstations in de klas voor  
2 weken, 1 gastles, 1 bouwdag om de planeet in school op te 
bouwen. Alle projecten van de klassen komen dan samen 
Duur van de bijeenkomst: mobiele werkstation 2 weken,  
gastles 60 min 
Locatie: op school 
Kosten: Afhankelijk van grootte school. Offerte op aanvraag.
School levert: Hulpouders bij de gastlessen van groep 1/2, 
5/6. Knutselmateriaal bij gastles van groep ½, een lijst van 
benodigd heden wordt geleverd. Leerkrachten zijn aanwezig 
bij de gastles. Voor mobiele werkstations tafeltjes en 
stoeltjes.

Opmerking: lessen kunnen ook in overleg in de Units 
gegeven worden, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit 
de voorgestelde lessen.
Website: www.kexpo.nl, www.techniki.nl 

77.  Ruimte verkenner  
ontwerpen en bouwen 
uitvoerder/docent: reinhart voulon en 
annelies heimensen 

Op ontdektocht door de ruimte: Geen enkele planeet is het-
zelfde. Er zijn planeten die bestaan uit enkel water of ijs, planeten 
die bedekt zijn met scherpe rotsen of alleen maar vulkanen. Door 
de leerlingen blind een planeetkaart te laten trekken, worden ze 
uitgedaagd om andere oplossingen te bedenken om het opper-
vlakte van de planeet te verkennen. Op een planeet met enkel 
water kun je met een ruimtewagentje met wielen niet veel 
beginnen.
Tijdens de gastlessen worden de leerlingen uitgedaagd om na te 
denken en te onderzoeken wat je allemaal tegenkomt op een 
onbekende planeet. Ze leren een plan te maken over wat ze 
allemaal willen onderzoeken en wat je zeker moet weten, voordat 
je letterlijk voet zet op de planeet. Hun onderzoek verbeelden de 
leerlingen door een deel van de planeet na te bouwen en een 
ruimte verkenner te bouwen, die de nodige informatie verzamelt. 

Doelstelling: Tijdens de gastlessen gaan de leerlingen aan de 
slag met doelen uit de techniek en vormgeving. Ze maken een 

Doelgroep: groep 7 en 8 
Groepsgrootte: Min. 20/max. 60
Aantal bijeenkomsten: 2 dagdelen een gastdocent, 1 
dagdeel afronden en presenteren met eigen leerkracht 
Locatie: op school 
Kosten: afhankelijk van groepsgrootte, Bij 20 leerlingen 
€520/ Bij 60 leerlingen €1170 
School levert: Materiaal om maquette planeet mee te 
bouwen (karton, verf, gekleurd papier, e.a.). De leerkracht is 
aanwezig bij de gastlessen

Opmerkingen: Materiaal en gereedschap om 
ruimteverkenner mee te bouwen wordt gehuurd. Na de 
presentatie wordt dit weer opgehaald.
Website: www.kexpo.nl, www.techniki.nl

78.  Sterrenwacht PHOENIX 
uitvoerder/docent:  
vrijwilligers van phoenix 

Een bezoek aan de Publiekssterrenwacht Phoenix houdt in dat de 
leerlingen naar de sterrenwacht toe gaan in Lochem. Daar begint 
de reis door de ruimte met het vertellen over ons zonnestelsel 
met alle planeten die daarin voorkomen. De jongste kinderen 
mogen het zonnestelsel uitbeelden aan de hand van ballen die 
qua grootte op schaal de planeten voorstellen. De presentatie is 
interactief waarin de leerlingen al hun vragen kunnen stellen die 
eerder in de klas zijn opgesteld of ter plekke bedacht zijn. Als 
tweede onderdeel gaan de kinderen naar het planetarium waar ze 
in ruim zittende banken lekker achterover kunnen leunen en alles 
van de ruimte buiten ons zonnestelsel kunnen leren. Hier worden 
bijvoorbeeld aan de hand van de sterrenhemel van dat moment 
de sterren en sterrenbeelden uitgelegd en kunnen de kinderen 
veel vragen stellen over bijv. de ruimtevaart of het ontstaan van 

**nieuw**
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het hele universum. Daarna gaat de groep naar het observa to-
rium, een speciale hoge koepel bovenop het gebouw van de 
sterrenwacht waar de telescopen staan opgesteld. Doelstelling: 
kinderen leren alles over het ontstaan van het heelal en welke 
plaats onze aarde daarin heeft gevonden. Kinderen leren de pla-
neten in ons zonnestelsel kennen en kunnen ze zich een voor-
stelling maken over de afstanden in het heelal. Wat is de invloed 
van de zon en de maan, hoe ontstaat eb en vloed. De kinderen 
leren ook over de verschillende ruimtemissies o.a. naar mars en 
hoe werkt een telescoop en wat zie je daar dan precies mee.

Kortom, na een bezoek aan de Sterrenwacht zullen de kinderen 
heel anders tegen de hemel aankijken. Meer info en ook les-
materiaal kun je vinden op www.sterrenwachtphoenix.nl

Duur bijeenkomst: ochtend of middag
Aantal bijeenkomsten: 1
Groep: 1 t/m 8
Groepsgrootte: max 2 groepen per keer
School: alle
Locatie: Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem
School regelt: voldoende begeleiding
Kosten: €3,- per leerling, 2 begeleiders per groep gratis, 
volwassenen €4,-

2. burgerschap

79. Budgetkids 
In het project Budgetkids willen we kinderen bewust maken van 
het feit dat geld hebben niet vanzelfsprekend is, ook niet in 
Neder land. Maar ook hoe je zelf bewuster kunt omgaan met bv. 
je zakgeld. We gaan met kinderen aan de slag om te leren 
budget teren. Wist je dat? In de gemeente Lochem groeit 8,7% 
van de kinderen op met kans op armoede. Dit is 1 op 12 kinderen. 
Oftewel in elke klas zitten gemiddeld 2 kinderen die zich in deze 
positie bevinden.

In deze workshop leren kinderen bewuster om te gaan met geld. 
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis 
gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. 
Immers, jong geleerd is oud gedaan. Thema’s: sparen en vooruit 
kijken, Zelf geld verdienen, zakgeld. En maakt geld gelukkig??

thuis in de map worden geplaatst en in de klas worden 
besproken. Het lespakket blijft op school.

Ieder nieuw schooljaar ontvangt de school een brief met daarin 
de vraag of er nog nieuwe opdrachtenboekjes nodig zijn en of 
het materiaal aan vervanging toe is. Het Smokey project kan dus 
ieder jaar weer terugkomen in het schoolprogramma.

Er is een PowerPoint beschikbaar ter ondersteuning van het voor-
leesboekje en er zijn verschillende praatplaten met onderwerpen 
zoals spelen met vuur, blusdekens, rookmelders, vuurwerk.

Doelstelling: Kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van het 
belang van brandveiligheid.

Uitvoering: Anja Rouwenhorst B€L Budgetadviescentrum 
Lochem
Duur bijeenkomst: max. 2 uur
Aantal bijeenkomsten: 1
Groep: (7 en) 8
Groepsgrootte: 1 klas
School: alle
Locatie: klaslokaal 
Kosten: geen

80.  Smokey komt logeren 
uitvoerder/ docent: brandweer  
en /of jeugdcoach

Een lespakket van de brandweer speciaal ontwikkeld voor jonge 
kinderen en hun ouders om op een speelse manier aandacht te 
besteden aan het voorkomen en ontdekken van brand en hoe te 
reageren.

Het lespakket bestaat uit een knuffel “Smokey de rookmelder”, 
een voorleesboekje, een map met opdrachten en verschillende 
praat platen. De brandweergastdocent/ leerkracht kan in de klas 
voorlezen uit het boekje. Hierin verteld Smokey dat hij uit logeren 
gaat. De knuffel gaat met ieder kind uit de klas een keer mee 
naar huis.

Natuurlijk neemt Smokey de rugzak mee met daarin de map met 
de verschillende opdrachten. Deze opdrachten kunnen thuis 
gedaan worden. Ook belevenissen, foto’s en tekeningen kunnen 

Duur van de bijeenkomst: 1 tot 1.5 uur
Aantal bijeenkomsten: per groep 1 keer
Kosten: geen. 
Inzet uren jeugdcoach: 2 uur 
School levert: lokaal met digibord Groep: 1 en 2 
Groepsgrootte: 1 groep per keer. 

81.  Democratie?... moet je doen!! 
uitvoerder: jeugdcoach

We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het uitleggen van 
de democratie aan kinderen. Het is belangrijk dat kinderen leren 
wat hun rechten zijn in een democratische samenleving en dat ze 
op de hoogte worden gebracht van de Nederlandse staats-
inrichting en de rol van de burger.

Aan de hand van 4 lessen in de klas komen de kinderen alles te 
weten over de rechten van het kind, de grondwet, het parlement 
en het oprichten van een politieke partij. Door middel van ver-
schil lende leuke, laagdrempelige werkvormen, speciaal ontwik-
keld voor groep 7 en 8 leren de kinderen alles over de 
grondbeginselen van onze democratie.

**nieuw**

**nieuw**



28 | bredeschool

We gaan o.a zelf een politieke partij oprichten, we doen een 
rollenspel, we maken ons eigen droomland en sluiten af met een 
vrolijke politieke bingo en parlementsspel waarbij we de kennis 
testen van de kinderen.

Doelstelling: Het bevorderen bij kinderen van gedrag en houding 
die passen bij burgerschap. Kinderen doen kennis op over de 
democratische rechtstaat. Kinderen ervaren dat meningsvorming, 
debat en respect horen bij een democratie.

Duur van de bijeenkomst: 1 uur
Aantal: 4 keer
Groep: groep 7 en 8
Groepsgrootte: 1 klas per les
School levert: beschikbaar klaslokaal/ digibord
Locatie: school 
Kosten: geen
Ureninzet jeugdcoach: 8 uur

82.  Online? Weet wat je deelt! 
uitvoering: jongerenwerk lochem

Het jongerenwerk van Stichting Welzijn Lochem heeft voor zowel 
ouders als leerlingen een preventief programma ontwikkeld over 
het gebruik van Sociale Media. Met dit programma willen wij de 
doelgroep informeren over de gevaren van Social Media en hoe 
daar goed mee om te gaan. We zoomen onder andere in op de 
thema’s; Pesten, Fake News, Hoe wil ik dat andere mij zien op 
Social Media, nline vrienden, zijn dat echte vrienden… Met wie 
deel je wat. 

Met een interactieve presentatie willen we een stukje bewustzijn 
creëren over het gebruik van sociale media en ook  de mogelijke 
gevaren.

Doelstelling: Informatie verstrekken, weerbaarheid vergroten en 
bewustwording

Opzet project: Intake gesprek met leerkracht workshop voor 
leerlingen, Ouderavond voor groep 7 en 8, Evaluatiegesprek  
met leerkracht

Duur bijeenkomst: 1 uur
Aantal bijeenkomsten: 1 voor leerlingen 1 voor ouders
Groep: groep 8
Groepsgrootte: 1 klas 
School levert: beschikbaar klaslokaal/ digibord/ leerkracht 
betrokken bij voorgesprek.
Locatie: school 
Kosten: geen
Ureninzet jeugdcoach: 4 uur

83.  Jonge Helden 
uitvoering: samenwerkingsproject knoop-
punt mantelzorg van stichting welzijn 
lochem en woonzorgcentrum Gudula

Wat als… Er bij jou thuis iemand in een rolstoel zit? Je na school 
niet kunt afspreken, omdat je voor je zieke zusje moet zorgen? 
Jouw opa vergeetachtig wordt en moet verhuizen naar een 
woonzorgcentrum?

Jonge helden is een interactieve les over hoe het is om voor een 
chronisch ziek familielid te zorgen en bewustwording over het 
thema jonge mantelzorgers. De les gaat uit van de eigen kracht 
van leerlingen, door hen zelf te laten nadenken over hoe ze met 
verschillende situaties kunnen omgaan. Samen met leerlingen 
gaan we bouwen aan de sociale rol die zijzelf en medeleerlingen 
kunnen hebben in hun omgeving.

ONDERDELEN VAN DE INTERACTIEVE LES
.  Stoelenshuffle Een actieve oefening als opwarmertje. Hoe en 
wat doe jij voor een ander? 

.  Interactieve presentatie met lego In gesprek over mensen met 
een ziekte of beperking. Ken je iemand die hulp nodig heeft? 
Doe jij weleens iets voor een ander? Wanneer ben je (jonge) 
mantelzorger? Wat is het verschil met vrijwilligerswerk? 

.  Met lego bouwen in een groepje ga je met lego bouwen aan 
een casus van iemand die hulp nodig heeft. Wat is er nodig? 
Wat zou jij doen? Wat levert het op? Je gebruikt lego om dit uit 
te beelden.

.  “Doe-goed” tegoedbon Wat kun/ga jij voor een ander doen? 
Als afsluiting schrijf je jouw doe-goed-actie op een kaartje. Na 
een aantal weken sturen wij jullie kaartjes terug en kun je met 
jouw klas je ervaring delen.

Bij deze les zijn verschillende materialen beschikbaar: brief voor 
de ouders, signalenkaart voor leerkrachten, flyer vrijwilligerswerk 
en flyer jonge mantelzorgers.

Duur interactieve les: éénmalig 1,5 - 2 uur
Groep: 6 of 7
Groepsgrootte: 1 klas
School: alle
Locatie: klaslokaal

**nieuw**
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3. ontdek jezelf

84.  Girls Only 
een project speciaal voor  
de meiden van groep 8

Tijdens deze activiteit gaan we allerlei typische, coole “meiden-
dingen” doen. In een ongedwongen , veilige en prettige sfeer 
spelen we in op de trends van dat moment.

Samen creatief bezig zijn of lekker ongedwongen chocolade 
fonduen maar ook de wat serieuzere onderwerpen komen aan 
bod. In een theaterworkshop staat de puberteit centraal. Denk 
hierbij aan gevoelens, relaties, lichamelijke ontwikkeling, 
toekomstdromen en plannen, gevangen in een dromenvanger 
Kortom echt een activiteit waarbij alles wat er speelt in het leven 
van een tiener aan bod komt.

Doelstelling: Een positieve bijdrage leveren aan de sociaal en 
emotionele ontwikkeling van de meiden. We vinden het 
belangrijk dat ze zichzelf op allerlei manieren zo breed mogelijk 
kunnen ontplooien m.b.t. hun talenten en zelfredzaamheid om zo 
een steentje bij te dragen aan hun groeiproces op weg naar 
volwassenheid.

Duur bijeenkomst: 1,5 uur 
Aantal bijeenkomsten: 4 (les 1: wensdoosjes maken, les 2: 
chocoladefondue, les 3: theaterworkshop over puberteit, les 
4: dromenvangers maken).
Groep: meisjes uit groep 8  
Groepsgrootte: 1 klas
School levert: beschikbaar klaslokaal 
Locatie: school 
Kosten: €100,-  (materiaalkosten) 
Inzet uren jeugdcoach: 8 uur

85. Boys Only 
Zijn de meiden weg voor Girls Only, dan is het tijd voor de 
jongens!! Ook voor de jongens van groep 8 is er een speciaal 
project. Hier “overmeesteren” we de groep en kunnen jongens 
gewoon jongens zijn met alle talenten die daarbij horen. Jongens 
leren het meest door het gewoon te doen en dan te kijken hoe 
het uitpakt.  Wat is er nu nog cooler voor jongens dan samen een 
waterraket te bouwen of vuurtje stoken of rookbommen maken. 
Dat behoort dus allemaal tot de mogelijkheden.  

Het programma bestaat uit:
les 1: Vuurtje stoken en rookbommen maken 
les 2: Waterraket maken Kortom een super compleet project 
speciaal voor de jongens.
les 3: Fysieke weerbaarheid oefenen met Rots en Water 
les 4: Jongens en de puberteit 
keuzeles: CSI in de klas (deze les kun je doen ipv één van de 
andere lessen)

Doelstelling: door samen lekker actief bezig te zijn stimuleren we 
de natuurlijke neiging van jongens tot experimenteel gedrag en 
nieuwsgierigheid. Alle lessen worden gegeven door een man, 
waarmee we de groep overmeesteren.

Duur bijeenkomst: 1,5 uur Aantal bijeenkomsten: 4
Groep: jongens uit groep 8 Groepsgrootte: 1 klas 
Locatie: school  Kosten: €50,-  

School levert: beschikbaar klaslokaal 
Inzet uren sportcoach: 0 uur

13. Rots en Water
Zowel de sportcoach als jeugdcoach zijn gecertificeerd Rots en 
Water trainers. Rots en Water helpt kinderen in hun persoonlijke 
en sociaal emotionele ontwikkeling. (meer info zie sportmenu)

86. Week van de Lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor 
het speciaal- en basisonderwijs. Tijdens deze week besteden 
deelnemende scholen een week lang aandacht aan relationele- 
en seksuele vorming. De projectweek is elk jaar in de derde week 
van maart. Komend schooljaar is dat van 18 t/m 22 maart 2018. 
Aandacht seksuele vorming op basisschool juist nodig, waarom? 
Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. 
Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp 
waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over 
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87.  Leren Leren lessen voor leerlingen 
uitvoerder/docent: maukje munk

Tijdens deze lessen leren de kinderen over:
.  Werking van het brein,
.  Invloed van fixed and growth mindset op het leren,
.  Mindmappen,
.  Woordjes leren voor vreemde talen,
.  Plannen,
.  Loci methode en nog veel meer…
Het zijn praktische lessen, waarbij de leerlingen vooral zelf aan 
het werk zijn. 

Doelgroep: groep 7 en 8
Groepsgrootte: max 30
Duur van de bijeenkomst: 50 minuten 
Aantal bijeenkomsten: 10 lessen onder schooltijd    
Locatie: Op de school zelf
Kosten: 500 euro
School levert: Een digibord

Opmerkingen: Maukje Munk is trainer Leren Leren en 
aangesloten bij Instituut Kind In Beeld. Voor meer informatie 
of een informatief gesprek, mail of bel gerust.
Contactgegevens: maukje@talentenleren.nl, 06-40954859 
Website: www.talentenleren.nl

88.  Bewegend rekenen  
voor groep 3 en 4 
uitvoerder/docent: maukje munk

Tijdens deze lessen gaan we bewegend rekenen in het gymlokaal 
of in de speelzaal. Kinderen ervaren hier met hun hele lijf getallen 
en begrippen die belangrijk zijn voor het rekenen.

Doelstelling: Lessen worden voorbereid in overleg met de leer-
kracht. De doelen kunnen van tevoren besproken worden. Te 
denken valt aan:
.  Beleven van de waarde van getallen (tot 10, 20 of 100),
.  Plaatsen van getallen op een getallenlijn,
.  Splitsen van getallen tot 10,
.  Begrippen meer/minder, samen, het verschil,
.  Inzicht krijgen in wat tafels zijn etc.

Doelgroep: Groep 3 en 4 
Groepsgrootte: een klas 
Aantal bijeenkomsten: 5 
Duur van de bijeenkomst: 45 minuten 
Kosten: €300,00 
Locatie: Op de school zelf (gym/speellokaal) 
School levert: Gymlokaal of speelzaal. De eigen leerkracht is 
aanwezig en kan helpen waar nodig 
Opmerkingen: De docente heeft de bevoegdheid leerkracht 
basisonderwijs met gymnastiek. Daarnaast rondt zij aan het 
eind van het schooljaar 2017/2018 de opleiding tot 
Psychomotorisch Remedial Teacher af. 
Contactgegevens: maukje@talentenleren.nl, 06-40954859 
www.talentenleren.nl

89.  Knap Kind |  
Ontdek je eigen leerstrategie 
(de bekende workshop van scholierenraad 
2018! “verschrikkelijk knappe ikke”) 
uitvoering: simone busscher knap kind

Het schooljaar in groep 8 is een bijzonder jaar. Kinderen sluiten 
een periode af op de basisschool. Ze zijn nog één jaar de oudste 
van de school. Het is een jaar waarin ook veel aandacht is voor  
de overstap naar de brugklas. De workshop ‘Ontdek je eigen 
leerstrategie’ helpt kinderen meer ‘brugklasproof’ te worden.

**nieuw**

**nieuw**

hebben. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook 
vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare 
informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben:
.  Ze durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
.  Ze ontwikkelen normen en waarden.
.  Ze worden weerbaarder.
.  Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

Invulling van de week
Scholen geven in groep 1 t/m 8 elke dag minimaal een les over 
relaties en seksualiteit. Hiervoor kan het lespakket Kriebels in je 
buik gebruikt worden. Dit is een digitale methode met lessen in 
een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. 

Daarnaast is het leuk om extra activiteiten te organiseren, zoals 
een theatervoorstelling, ouderavond, voorleesmiddag en/of een 
tentoonstelling. Rutgers stelt leuke gadgets beschikbaar om de 
school aan te kleden. 

Ondersteuning
De Week van de Lentekriebels is een leuke manier en een goed 
begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en 
seksuele vorming. Het kan spannend zijn om voor de eerste keer 
met relationele- en seksuele vorming aan de slag te gaan. 
Daarom kan de GGD ondersteunen. 

Voorafgaand aan de projectweek kan de GGD een docenten-
workshop geven. Tijdens deze workshop staan we stil bij de 
seksuele ontwikkeling van kinderen en bespreken we handvatten 
om les te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 

Ouders vinden het prettig om op de hoogte te zijn op welke 
manier school aandacht besteedt aan het thema relaties, seksua-
liteit en weerbaarheid. Daarom is het zinvol om voorafgaand aan 
de projectweek een ouderavond te organiseren. De GGD kan 
tijdens deze avond toelichting geven over de seksuele ont wikke-
ling van kinderen, het belang van relationele- en seksuele 
vorming en geeft tips voor de seksuele opvoeding. 

Meer informatie: www.weekvandelentekriebels.nl 
Of neem contact op met Maike Blokhuis (Gezonde School-
adviseur) m.blokhuis@ggdnog.nl 
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Doelgroep: groep 8 
Groepsgrootte: max 30 leerlingen( leerkracht is aanwezig 
tijdens de workshop) 
Aantal bijeenkomsten: 1  Duur bijeenkomst: 2 uur 
Locatie: klaslokaal School levert: lokaal en evt. 
kopieermogelijkheid voor werkbladen 
Kosten: €150,00 

Opmerking: De workshop ‘Ontdek je eigen leerstrategie’  
is bedoeld om scholen kennis te laten maken met de lessen 
‘Knap Kind | Stap voor stap naar de brugklas’
Contactgegevens: info@knapkind.nl,  
Simone Busscher: 06-22871587

90.  Stap voor stap naar de brugklas 
programma van knap kind

In de methode 'Stap voor stap naar de brugklas' wordt met 
hoofd, hart en handen gewerkt aan persoonlijke groei door 
zelfkennis. Dit betekent dat er naast theorie (bijvoorbeeld over 
hoe de hersenen werken, of over hoe we denken, wat emotie is...) 
ook steeds oefeningen terugkomen waarbij óf bewogen wordt 
(motorisch leren), óf even stilgezeten wordt om ook eens de rust 
in jezelf te kunnen voelen.

De lessen kennen een gestructureerde opbouw. Er wordt altijd 
begonnen met een kringgesprek waarin terugkoppeling naar de 
vorige les plaatsvindt en waarbij het doel van de huidige les 
wordt besproken. De lessen zijn gevarieerd door het gebruik van 
filmpjes, audiobestanden van ingesproken visualisaties en doe-
opdrachten. Aan het eind van elke les is een reflectiemoment/
evaluatie opgenomen. 

Thema’s van de lessen zijn: werking van het brein, leerstijlentest/
intelligentiemix (Meervoudige Intelligentie), kwaliteiten en 
talenten, emoties en gevoel, gedachten en communicatie, 
plannen, schoolkeuze VO, motivatie, rolmodel. Aan het eind van 
alle lessen maken de leerlingen een eigen ‘Meesterstuk’ over 
zichzelf. Én ze schrijven een eigen overdracht aan de 
brugklasmentor (om de ketenverbinding PO-VO te versterken).
Deze lessen in zelfkennis zijn kind centraal opgebouwd waarbij 
ouderbetrokkenheid een belangrijk onderdeel is.

Doelstelling: Voor veel leerlingen (en hun ouders) is de stap naar 
de middelbare school groot en spannend. Met de methode 'Stap 
voor stap naar de brugklas' bereiden ze zich voor op het leven als 
middelbare scholier. 

Door de lessen in zelfkennis ontdekken leerlingen hoe ze leren 
(leerstijlentest en onderzoeken persoonlijke leerstrategie) en hoe 
ze hun eigen gedachten kunnen trainen. Daarbij leren ze praten 
over emoties en gevoelens en ontdekken ze welke kwaliteiten/
talenten ze in huis hebben. En door zelfkennis op te doen groeit 
het zelfvertrouwen, waardoor leerlingen ontspannen kunnen 
starten in de brugklas.

Doelgroep: groep 7 en groep 8
Groepsgrootte: de lessen worden door de leerkracht 
verzorgd en klassikaal gegeven.
Aantal bijeenkomsten: Er zijn 17 lessen uitgeschreven in de 
docentenhandleiding. Daarvan kan de leerkracht gebruik 
maken. Kosten: Docentenhandleiding + digitale 
lesomgeving: €235, = (éénmalig). Gepersonaliseerde 
bewaarboekjes leerlingen: €9,95 per stuk (jaarlijks aan te 
schaffen) Studiedag: op aanvraag

Opmerkingen: Om met de methode te kunnen werken, volgt 
de leerkracht één ervaringsgerichte studiedag. Het is moge-
lijk om deze studiedag met het gehele schoolteam te volgen. 
De studiedag kan gevolgd worden, zonder de verplichting 
de methode aan te schaffen. We vertellen hier graag meer 
over, neem gerust contact op!
Contactgegevens: Mail: info@knapkind.nl / Telnr. Simone 
Busscher: 06-22871587

91.  Schatgraversexpeditie 
uitvoering: bea vukkink (kindercoach)

Schatgraversexpeditie laat kinderen nadenken over wie hij of zij 
is. Wat kan ik goed wat is nog lastig? Wat heb ik nodig om het 
wel te leren en welke kwaliteiten heb ik al wel die mij daarbij kun-
nen helpen. Het kind gaat met een eigen ontworpen schat kaart 
naar huis en heeft een completer beeld van zichzelf gekregen.

Doelstelling: Het kind krijgt een completer beeld van zichzelf 
maar ook van de klasgenoten.

Doelgroep: alle groepen Groepsgrootte: min 4 max. 
+/- 30 
Locatie: eigen lokaal Kosten: €100,00
Aantal bijeenkomsten: 1
Duur van de bijeenkomst: 1,5 à 2 uur 
Contactgegevens: Bea Vukkink beakindercoach@gmail.com, 
0625253616 
Website: www.beakindercoach.nl

92.  Kindermassage 
uitvoerder/docent: bea vukkink  
van beakindercoach

Kindermassage en aanraakspellen zorgen voor rust, zelfver-
trouwen, onderling respect, een betere concentratie, betere leer-
prestaties en een betere nachtrust. De kinderen leren beter naar 
elkaar te luisteren, hun grenzen aan te geven en andermans 
grenzen te respecteren.

**nieuw**

Iedereen is knap op zijn eigen manier. Maar weten leerlingen zelf 
wel hoé ze knap zijn en waar ze nou echt goed in zijn? Tijdens 
deze workshop gaan ze dat onderzoeken en leren ze waarom  
het zo belangrijk is dat ze dit van zichzelf weten.

Want als ze over zichzelf leren, dan komen ze bijvoorbeeld ook  
te weten hoe ze gemakkelijker (en sneller) hun huiswerk maken, 
welke leerstrategie bij hen past en wat een fijne plek is om te 
zitten in de klas. Superhandig om te weten, zeker als ze straks 
naar de brugklas gaan.

Doelstelling: Voor veel leerlingen (en hun ouders) is de stap naar 
de middelbare school groot en spannend. In deze workshop leren 
kinderen welke leerstrategie het beste bij hen past en hoe ze 
daarvan gebruik kunnen maken op de middelbare school. Bij het 
maken van het huiswerk, het omgaan met stress en het maken 
van nieuwe vrienden.
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94.  Vooruit!  
Hoe kinderen nog beter te motiveren 
noam shalgi, (kinder-)haptotherapeut

Leren is durven, bewegen, ontdekken, onderzoeken en ver won-
deren. Wil jij de kinderen gemakkelijker motiveren deze uitdaging 
aan te gaan? Wil je kunnen variëren in je motiveringsstijl en de 
ont wikkelkwaliteiten van elk kind naar boven kunnen halen? De 
sleutel ligt in de communicatie, verbaal en nonverbaal. In deze 
(inter-)actieve workshop kun je zelf ervaren hoe het werkt voor jou.

Doelstelling: Effectiever motiveren

96. Geluksspel
Het spel is gebaseerd op de 7 lessen in geluk van Gelukskoffer; 
Wat is Geluk, Positief denken, Dankbaarheid, Talenten, Zelf ver-
trouwen, Toekomstdromen en Geluk doorgeven. Het Geluksspel 
is heel eenvoudig te spelen. Je kunt het met zijn tweeën spelen of 
met een groep van maximaal 35 kinderen. In het spel ga je de bal 
overgooien en vragen beantwoorden.

Doelstelling: Gelukkig zijn willen we allemaal. Wetenschappelijk  
is aangetoond dat wij 40% invloed hebben op ons geluk. In dit 
Geluksspel maken kinderen en volwassenen spelenderwijs kennis 
met de factoren die hierop van invloed zijn.

Doelgroep: leerkrachten 
Groepsgrootte: Min 6 max 14  
Aantal bijeenkomsten: 1 
Duur van de bijeenkomst: 3 uur 
Locatie: Lochem, 7 november 2018 of 13 maart 2019
Kosten: €95, – per persoon 

Opmerkingen: Deze workshop kan ook op school gegeven 
worden: €1000,- voor maximaal 14 deelnemers 
Contactgegevens: Ontdek je gevoel, praktijk voor 
haptonomie, info@ontdekjegevoel.nl / 06 - 57950582

95.  Workshop ‘Invloed  
primitieve reflexen op gedrag en leren’ 
uitvoerder/docent: martijn van poecke 
(chiropractor)

Uitleg over de sterke invloed van aanhoudende primitieve reflex-
en op het gedrag en het leren van kinderen. Waar kan je als leer-
kracht op letten en wat kan je eraan doen. De uitleg gaat samen 
met praktische voorbeelden en oefeningen doen met elkaar.

Doelstelling: Het duidelijk maken dat aanhoudende primitieve 
reflexen een disbalans veroorzaken in de werking van de her-
senen. Duidelijk maken dat dit invloed kan hebben op het gedrag 
en de leermogelijkheden.

Doelgroep: leraren, IB’ers, remedial teachers
Groepsgrootte: max. 30
Aantal bijeenkomsten: 1
Duur van de bijeenkomst: max 1 uur
Locatie: op locatie/school
Kosten: geen
School levert: beamer en/of scherm voor presentatie

Opmerkingen: Bij vragen: bel gerust naar de praktijk
Contactgegevens: Chiropractie Lochem,  
Emmastraat 5, 7241 EH Lochem, 0573-257722
Website: www.chiropractielocheml.nl

**nieuw**

**nieuw**

**nieuw**

Doelgroep: Leerlingen van alle groepen
Groepsgrootte: 1 klas 
Aantal bijeenkomsten: 1 
Duur van de bijeenkomst: 2 uur 
Locatie: Op school 
Kosten: €150,- 
School levert: Locatie met voldoende bewegingsruimte: de 
gymzaal van school of buiten

Opmerkingen:
.  De workshop kan eventueel ook gegeven  
worden in 2 delen van 1 uur,

.  Op verzoek kan de workshop gaan over een specifiek 
thema, zoals grenzen aangeven, contact maken, 
samenwerking, tot rust komen enz.,

.  In overleg zijn vervolg lessen/workshops mogelijk,

.  De workshop kan ook leerkrachten helpen ontdekken  
hoe aandacht voor het gevoel in de reguliere lessen  
in te bedden.

Contactgegevens: Ontdek je gevoel, praktijk voor 
haptonomie info@ontdekjegevoel.nl, 06 - 57950582,  
www.ontdekjegevoel.nl

93.  Feel GOOD workshop 
(de bekende workshop  
van scholierenraad 2018!) 
uitvoerder/docent: noam shalgi, 
(kinder-)haptotherapeut

Wat voel je nu? Deze vraag is voor veel kinderen lastig. Wat je 
voelt bepaalt wat je denkt en doet. Daarom is het jammer dat 
veel kinderen hiervan weinig bewust zijn. Gelukkig is er iets aan te 
doen: Haptonomie helpt kinderen hun gevoel ontdekken met 
eigen lichaam. Dit, omdat je met je lichaam voelt. In deze 
workshop gaan de kinderen verschillende speelse bewegelijke 
fysieke oefeningen doen, alleen, met zijn tweeën of met de hele 
klas. Soms alleen met het lijf, soms ook met ballonnen, ballen en 
veel meer. Het voelt als spelen en voordat je het weet, weten de 
kinderen meer over wat ze voelen!

Doelstelling: Kinderen op een leuke speelse manier meer te laten 
ontdekken over wat ze voelen, wat ze fijn vinden en wat ze blij 
maakt. En ook hoe dit te uiten. Hier wordt dus iedereen blij van!

**nieuw**

Door massage komt het hormoon oxytocine vrij. Dit wordt ook 
wel knuffelhormoon en gelukshormoon genoemd. Daarnaast 
heeft oxytocine ook nog de bijnaam vloeibaar vertrouwen. Oxyto-
cine is een prachtig sociaal hulpmiddel. Dit hormoon komt vrij bij 
een zachte, respectvolle aanraking zowel bij de masseur als bij de 
ontvanger. Het punt is alleen dat we in een tijd leven waarin we 
elkaar steeds minder aanraken en dat terwijl aanraken  
een levens behoefte is! 

De massage gaat over de kleding heen en wordt gegeven op het 
hoofd, de schouders de rug en de armen. 

Doelstelling: Kennismaken met onderlinge kindermassage

Doelgroep: Kan in alle groepen van  
de basisschool en kinderopvang 
Groepsgrootte: Max 30
Aantal bijeenkomsten: 1 
Duur van de bijeenkomst: 45 min tot 1 uur
Locatie: klaslokaal of speelzaal
Kosten: €75

Opmerkingen: Mocht er na de workshop behoefte zijn dit uit 
te bereiden dan is het mogelijk om samen een traject op te 
starten. Ook is het mogelijk om de leerkrachten hiervoor op 
te leiden zodat het zelfs schoolbreed ingezet kan worden.
Contactgegevens: Beakindercoach, Beakindercoach@gmail.
com, 06-25253616
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98.  Gelukskoffer: 
Methode Gelukskoffercoaching 
uitvoerder/docent: door Gelukskoffer 
opgeleide ib’er, zorgcoördinator, 
pedagogisch medewerker 

Begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar bij het 
bereiken van hun doelen: vergroten van zelfvertrouwen, ontdek-
ken van eigen invloed op geluksgevoel, werken aan positief zelf-
beeld en het ontdekken van eigen talenten.

Doelstelling: Kinderen die vroeg leren over persoonlijk 
leiderschap, de kracht van gedachten en de eigen invloed op 
geluk hebben een positiever beeld van zichzelf en de wereld om 
hen heen.

Na het volgen van deze training ben je gecertificeerd om met de 
methode Gelukskoffercoaching te werken. Je kunt direct aan de 
slag met het geven van de training in geluk aan kinderen 
(individueel of in groepjes van maximaal 6 kinderen).

Doelgroep: kinderen en volwassenen (leeftijd 8 - 108 jaar)
Groepsgrootte: min 2 max 35 
Kosten: €29,95 (aanschaf spel)
Duur van de bijeenkomst: speelduur is vanaf 15 minuten

Website: www.gelukskoffer.nl/geluksspel

97.  Gelukskoffer - Lessen in Geluk 
persoonlijke ontwikkeling en gezonde 
school interventie 
uitvoerder/docent: door gelukskoffer 
opgeleide leerkracht, ib’er, zorg-
coördinatoren, pedagogisch medewerker

Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde methode 
voor de groepen 1 tot en met 8 van het primair onderwijs. In 7 
lessen werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling en de 
eigen invloed op geluk. Dit resulteert in een positiever zelfbeeld 
en een sterk verbeterde sociale omgang. Gelukskoffer streeft 
naar meer balans tussen IQ en EQ en legt daarmee een stevige 
basis voor de toekomst.

Doelstelling: Kinderen die vroeg leren over persoonlijk 
leiderschap, de kracht van gedachten en de eigen invloed op 
geluk hebben een positiever beeld van zichzelf en de wereld om 
hen heen.

De lessen in geluk investeren in:
.  Kracht van ieder kind
.  Persoonlijk leiderschap
.  Welzijn van het kind met positieve gevolgen  
voor de veiligheid in de groep

Resultaten:
.  Kinderen minder bang, boos en verdrietig
.  Sociale omgang significant verbeterd
.  Klassenklimaat positief verbeterd
(wetenschappelijk aangetoond door Universiteit Leiden)

Doelgroep: groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs 
Groepsgrootte: min - max 1 klas
Aantal bijeenkomsten: 7 
Duur van de bijeenkomst: tussen de 45 minuten en 1,5 uur 
Locatie: school 
School levert: Klaslokaal en digibord 
Kosten: zie website

Opmerkingen:Lessen in geluk is opgenomen in de databank 
Effectieve Interventies van het RIVM/NJi en in de database 
van Gezonde School. 
Website: www.gelukskoffer.nl

Groepsgrootte: min 1 max 10
Aantal bijeenkomsten: 7
Duur van de bijeenkomst: tussen de 45 minuten en 1,5 uur 
Locatie: School, kindcentra
School levert: Klaslokaal + digibord
Kosten: zie website

Website: www.gelukskoffer.nl/voor-coaches

Na afloop van de training ben je opgeleid tot Geluksleerkracht en 
kun je Lessen in geluk geven aan de kinderen.
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lezen en 
mediawijsheid

intro

De gemeente Lochem zet sinds 
september 2012 combinatie-
functionarissen in. Een deel van de 

inzet wordt gedaan door medewerkers van 
Graafschap bibliotheken. De gemeente 
Lochem heeft als een van de doelen: het 
uitvoeren en/of ondersteunen van activi-
teiten gericht op leesbevordering en 
mediawijsheid door de lees-mediacoach

deze activiteiten 
dragen bij aan:
.  Het vergroten van het leesplezier  
van kinderen

.  Het voorkomen van taalachterstanden  
bij kinderen, dan wel het zo snel mogelijk 
aanpakken van deze achterstanden

.  Het realiseren van een taalrijke  
omgeving voor kinderen

.  Het verbeteren en vergroten  
van de woordenschat

.  Het mediawijzer maken van kinderen  
en ouders door het vergroten van 
informatievaardigheden en bewuster 
maken van de do’s en don’ts op het 
internet.

Aan de scholen in Lochem is daarvoor het 
format van de Bibliotheek op school 
gepresenteerd.

hanny polling
Lees-mediacoach
Nettelhorst, De Branink, PWA, 
Barchschole, Van der 
Hoevenschool, Joppeschool, 
Vullerschool, Julianaschool en 
Beatrixschool

lucienne 
veldhuis
Lees-mediacoach
De Rank, Vennegötte,  
Prins Hendrik, Propschool, 
Toermalijn en Josephschool

karin oldenhuis
Lees-mediacoach
Bargerweide  
en Villa 60

ine kamp
Coördinator 
Deelnemer overleggen 
combinatiefunctionarissen en 
aansturing lees-mediacoaches

de bibliotheek  
op school in  
een notendop:
.  Structurele samenwerking tussen  
school, bibliotheek, gemeente

.  Gericht op aantoonbare verbetering van 
lezen, taal, informatie- en media-
vaardigheid leerlingen

.  Jaarlijks lees- en mediaplan met doelen 
en activiteiten vormt het operationele 
uitgangspunt

.  Structurele aandacht voor lezen en 
media wijsheid (ingeroosterd)

.  Goede schoolmediatheek die past  
bij de leerlingen van de school

.  Alle leerlingen lid van de bibliotheek 

.  Goede samenwerking tussen kundige  
en opgeleide leescoördinator (school)  
en lees- mediacoach (bibliotheek) 

.  Resultaten worden gemonitord  
en bijgestuurd

.  Betrekken van ouders bij de taal-  
en leesontwikkeling van hun kind.

Per school heeft de combinatiefunctionaris 
lezen en mediawijsheid 40 uren beschik-
baar. Met de school wordt overlegd hoe 
die uren worden ingezet. Daarvoor wordt 
jaarlijks, in juni,  een plan van aanpak ge-
maakt. De school kan daarbij kiezen uit 
onderstaande programmaonderdelen.
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programmaonderdelen combinatiefunctie lees-mediacoach 2018-2019

 periode

   2018 - 2019

   2018 - 2019

   2018 - 2019

   2018 - 2019

   September - november 2018

   3 - 14 oktober 2018

   Voor 1 december 2018

   November 2018 - januari 2019

   31 januari - 6 februari 2019

   Februari 2019

   Maart 2019

   April - mei 2019

   April – juni 2019

activiteiten  
op te nemen in 
leesbeleidsplan

40 uren lees-mediacoach

Ondersteuning bij opzet, in rich-
ting en onderhoud school-
media theek door ouders en/of 
leerkrachten
 
Uitvoering leesbevorderings- en 
mediawijsheid - activiteiten. bv. 
boekenkring, boekintroductie, 
poëzie,  What’s happy ( over 
pesten op het net) en veel meer 
in overleg

 Lenen van themakisten of 
wisselcollecties

Cursus Open boek; opleiding 
tot leescoördinator

 Kinderboekenweek 
Vriendschap

Voorronde Nationale 
Voorleeswedstrijd

De Monitor

 Nationale Voorleesdagen  
voor peuters en kleuters

Plaatselijke finale Nationale 
Voorleeswedstrijd

 Bespreking uitkomsten  
de Monitor met directie

 Bespreking uitkomsten  
de Monitor met team

 Aanpassen leesbeleidsplan 

bereik

 Per school

Per school

 Per school o.b.v. plan dat in juni 
2018 met leescoördinator van 
school wordt vastgesteld

Per school

 Voor leerkrachten op aanvraag

Leerlingen en school

Aanmelden per school

Leerlingen gr 5 - 8 en  alle 
leerkrachten, Groep 4 op 
aanvraag 

 Kleuters van de  school

 Winnaars van de deelnemende 
scholen

school

school

 Per school i.o.m. 
leescoördinator

kosten

 Uren uit combinatiefunctie (cf)

Uren uit cf;  
Aanschaf materialen PM  
per school

 Uren uit cf; Indien nodig: 
licentiekosten bij het 
programma

 Themakist : uren cf
Wisselcollectie €1,00 per boek

€300,00 excl. BTW  
per deelnemer

 i.s.m. jeugd-cf-ers en Lovink 
Boekhandel, schouwburg en 
onderwijs

Betaling inschrijfkosten €37,50 
aan landelijke organisatie 
Voorleeswedstrijd

Uren uit cf

Uren uit cf

 Uren via bibliotheek

Uren uit cf

Uren uit cf

Uren uit cf
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toelichting lees- en mediaprogramma

A
A
N
B
O
D
 
L
E
Z
E
N
 
E
N
 
M
E
D
I
A

L
E
Z
E
N
 
E
N
 
M
E
D
I
A
W
I
J
S
H
E
I
D

Collectie/mediatheek
Inzet op saneren collectie, aanschaf nieuw materiaal, geauto ma
tiseerd catalogus- en uitleensysteem, ondersteunen ouders en 
leerkrachten bij onderhoud schoolmediatheek.
De school financiert de collectie zelf. Uw lees-mediacoach kan de 
ouders een cursus geven rond beheer van de schoolmediatheek 
en boekkeuze om leerlingen te adviseren.

Uitvoering leesbevorderings-  
en mediawijsheidsactiviteiten
goede lezers, wijs met media.
Net als u richt de Bibliotheek zich op leesvaardigheid en media-
wijsheid. Taal speelt een belangrijke rol in ieders ontwikkeling. 
Door veel en met plezier te lezen, worden kinderen beter in taal. 
Laat uw lees-mediacoach een boekintroductie in de groep doen 
of doe maandelijks een boekenkring. Ook een maand lang iedere 
ochtend een gedicht of het werken met informatieve boeken bij 
zaakvakken geven een ander beeld van lezen. Het is dé manier 
om kinderen aan het lezen te krijgen. Een individueel traject met 
een leerling met leesproblematiek is mogelijk.

Het slim omgaan met informatie en media is belangrijk! Op de 
website http://bibliowijzergelderland.nl/ vindt u ons product-
aanbod, dat goed aansluit bij de kerndoelen van de kinder-
opvang en het onderwijs. Maar u kunt natuurlijk ook uw lees-
mediacoach vragen om meer informatie. En we hebben een 
informatieve ouderavond beschikbaar om ouders te laten praten 
over het omgaan met mediagebruik van hun kinderen.

De Kinderboekenweek 2018 loopt van woensdag 3 oktober tot en 
met zondag 14 oktober. 

Thema: “Vriendschap”

Voor de kinderboekenweek hebben in de gemeente Lochem 
verschillende organisaties de handen in een gesloten. We 
hebben gezamenlijk een programma ontwikkeld voor alle 
Lochemse leerlingen.

De organisatie bestaat uit: Bibliotheek, Welzijn Lochem, Muzehof, 
Boekhandel Lovink, Schouwburg Lochem en de ICCers.

wat staat er zoal in de planning:
Theatervoorstelling:”De Waanzinnige Boomhut” groep 5 t/m 8
Kinderboekenbal voor leerkrachten met volop inspiratie en 
voordeeltjes voor de Kinderboekenweek

Verhalen/gedichten en illustratie wedstrijd. De mooiste 
uitvoeringen komen uiteindelijk in een boek over Lochemse 
vriendschappen.

Het programma is nog in ontwikkeling. Informatie volgt  
voor de zomervakantie.

Kinderboekenweek

Bibliotheek-monitor
Jaarlijkse meting rond leesbeleid, leesattitude en leesplezier op 
school (deelnemers: leerlingen vanaf groep 5, alle leerkrachten en 
lees-mediacoach)) 

Nieuwe ronde: november 2018 - januari 2019 
Voor groep 4 is, op aanvraag, een apart traject mogelijk. 
Bespreking uitkomsten in team school; uitkomsten vormen input 
voor nieuwe leesbeleidsplan 2018-2019.

Cursus Open Boek 2.0
Scholing van leerkrachten tot leescoördinator; cursusduur 4 
dagdelen; kosten €300,00 excl. BTW per deelnemer. De scholing 
is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met lezen en 
het team willen ondersteunen in een structurele aanpak van 
leesbevordering. De cursus is met 40 RU (registeruren) opge-
nomen in het registerleraar.nl. In het schooljaar 20172018 is er 
geen cursus gegeven. 

Nationale Voorleesdagen 2019
Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het voorlezen aan 
kinderen die dat nog niet zelf kunnen "Een huis voor Harry" van 
Leo Timmers (Querido) is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 
2019. Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger.  
Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar 
hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de 
weg terug naar huis? Dit prentenboek zal centraal staan tijdens 
De Nationale Voorleesdagen, die in de ochtend van woensdag  
23 januari 2019 landelijk worden gestart met Het Nationaal 
Voorleesontbijt.

Stichting Welzijn Lochem: www.welzijnlochem.nl 
Muzehof Centrum voor de Kunsten: www.muzehof.nl 
Graafschap bibliotheek: www.graafschapbibiotheken.nl 

het bredeschoolprogramma  
is samengesteld door:



bredeschool 
programma  
2018 - 2019
procedure van inschrijving

projecten: sport & gezonde leefstijl  
en ontdek de wereld en jezelf

Nieuw: Elke school en/of kindercentrum ontvangt een digitaal inschrijfformulier.
Hierop staat aangegeven welke projecten voor jouw school en ook per groep 
beschikbaar zijn.
Je kunt het formulier eventueel op A3 uitprinten als je dat handig vindt. Uiteindelijk 
wel graag digitaal versturen naar s.peterse@welzijnlochem.nl  

projecten: kunst & cultuur
ICCers kunnen voor Cultuur a la Carte digitaal inschrijven bij de Muzehof.
Het Kunstmenu is een programma waar alle scholen automatisch aan deelnemen. Je 
ontvangt daarvoor de planning van de Muzehof in het begin van het schooljaar.

projecten: lezen en media
Het programma wordt met de lees-mediacoach in een mondelinge afspraak 
samengesteld.

Inschrijven kan vanaf nu tot 1 oktober 2018. We plannen alle activiteiten in overleg 
met de contactpersoon van jullie school in. Dit doen we op volgorde van inschrijving. 

inschrijven  

tot 1 okt 2018
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programmaoverzicht

 nr. activiteit doelgroep kosten/ coach pagina
    ureninzet
 
  SPORT & GEZONDE LEEFSTIJL ( JOGG)
 1 Fitklasse 5 t/m 8  1 uur Kees of Tom
 2 Beweegimpuls (tijdens de gymles) 5 t/m 8 20 uur Kees Damhuis
 3 Beweegimpuls sport en spel pauzekist 3 t/m 8 2 uur Kees Damhuis
 4 Beweegimpuls op het plein FREE PLAYER 5 t/m 8 2 uur
    huur €35,- Kees Damhuis
 5 Pauzespelen 5 t/m 8 0 uur Gerard
 6 BEWEEGSELS, Bewegend leren leskist  1 t/m 3 Huur voor 1 mnd. €50,- Kees Damhuis
 7 Kwaliteitsimpuls: sportcoach ondersteunt leerkracht leerkracht In overleg Kees Damhuis
 8 Ouderavond Bewegen en gezonde leefstijl ouders 3 uur Kees of Tom
 9 Slackline 5 t/m 8 2 uur Kees Damhuis
 10 Ultimate Frisbee 5 t/m 8 2 uur Kees Damhuis
 11 Coöperatieve spelen 1 t/m 8 2 uur Kees Damhuis
 12 Burner Games 5 t/m 8 2 uur Kees Damhuis
 13 Rots & Water 6 t/m 8 20 uur jeugdcoach
    10 uur sportcoach
    €250,00 voor 8 lessen  Irma of Kees
 14 Freerunning  6 t/m 8 2 uur Kees Damhuis of 
     S.V. Harfsen
  KENNISMAKINGSLESSEN SPORTVERENIGINGEN
 15 Way to Fit  Bootcamp 3 t/m 8 €35,00 per uur Aziz Maskoul
 16 Way to Fit  JeugdKickboksen 3 t/m 8 €35,00 per uur Aziz Maskoul
 17 Hip Hop / Streetdance 5 t/m 8 €50,00 (excl reiskosten) Aerobic Ruurlo
 18 Jazz-Fusion/HipHop/Kids Dance 1 t/m 8 gratis Dansstudio 
 19 Hockey 1 t/m 8 gratis LHC Lochem
 20 Badminton 5 t/m 8 gratis Badmintonclub Lochem
 21 Bridgen 6/7/8 gratis Jump 85
 22 Tennis Laren 3/4/5/6 gratis TC Laerveld
 23 TENNIS HARFSEN 4/5/6/7 gratis Harfsen
 24 Jazzgym 3/4/5 gratis Brinio Lochem
 25 Brinio beweegdiploma Peuters 1 en 2 gratis Brinio Lochem
 26 Brinio Gymnastiek 3 t/m 6 gratis Brinio Lochem
 27 Yoga 1 t/m 8 45 min. €45,- Liever Yoga
   KDO/BSO 60 min. €60,- Lizelot Versteeg
 28 Kegelen 5 t/m 8 gratis Kegelclub Lochem
 29 Volleybal VIOS 3 t/m 8 gratis VIOS Eefde
 30 VOLLEYBAL Lochem Avanti 3/4      Gratis Avanti Lochem
 31 Korfbal  3/4 gratis ’t Overschotj
 32 Lochemse Sportdag 6 t/m 8 Kern Lochem extra Kees Damhuis
  JOGG ( JONGEREN OP GEZOND GEWICHT)
 33 Drink Water…Lekker Fris! 7 en 8 gratis Tom Kleissen
 34 Water drinken - heel gewoon! 1 en 2 gratis  Tom Kleissen 
 35 Groente… zet je tanden erin. 1 t/m 8 gratis Tom Kleissen
 36 Gezonde School (GGD/JOGG) Hele school  Tom Kleissen Maike Blokhuis
  KUNST & CULTUUR
 40 Theatergroep TOP 5 en 6  Gr. 5 €2,50 per ll TOP
    Gr. 6 €5,00 per ll TOP
 41 Help mijn vriend Knuf is weg! 1/2/3 €67,50 ** Tessa Valstar
 42 Samen musiceren is veel leuker dan alleen! 4/5/ 6 €72,50 ** Tessa Valstar
 43 Dromen en drummen 7 en 8 €80,- ** Tessa valstar
 44 Molen als fabrieken, Wilpermolen Posterenk 6/7/8 €85,- per bezoek Natasja van Otterloo
 45 Molenmuis, Wilpermolen Posterenk 1 t/m 3 €85,- per bezoek Natasja van Otterloo
 46 Workshop Theater 6 t/m 8 €5,- per ll Elly Janssen, Jansstheater
 47 Workshop Musical  8 €5,- per ll Elly Janssen
 48 Middeleeuwse Pelgrim 3 t/m 8 €60,00 * Folkert van Wijk
 49 GI in de klas 7 en 8 €75,00/les + €2,00/ll Folkert van Wijk
 50 Bezoek aan Museum More 3 t/m 8 €5,00 per leerling Museum More
 51 Interactieve theatervoorstelling 1 t/m 8 €175,- €280,- Kamertheater Almen
 52 De week in het teken van muziek  Groep 1 t/m 8 €730,- alle groepen
    1 les + slotconcert Advendo Lochem
 53 Beeldhouwen 1 t/m 8 €300,-/dagdeel 
    incl. materiaal Afrikan
 54 Djembé workshop Midden en €150,-/uur
   bovenbouw huur djembé €5,00/ll Afrikan
 55 Communicatie moet je doen! 3 t/m 8 €265,-/dagdeel
    €500,-/dag Gery Groot Zwaaftink

6 t/m 8

9 t/m 11

12 t/m 13

15 t/m 19

* exclusief reiskosten, ** per les exclusief reiskosten, ***leskist + materiaal
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 56 De kleine Prins 1 t/m 3 €265,-/dagdeel
    €500,-/dag Gery Groot Zwaaftink
 57 Muziek met Doremico 1 t/m 3 €60,- 1 groep
    €110,- 2 groepen/keer Sietske Vonck
 58 Het koffertje van Staring 6 t/m 8 €2,50 per ll + €30,00 Museum STAAL
  ONTDEK DE WERELD EN JEZELF
  Ontdek de wereld
 60 Masterclass Duurzaamheid 5 t/m 8 gratis Mariska Mentink
     Gem. Lochem
 61 Voorlezen dag van de duurzaamheid ( 10-10-18) 1 t/m 8 gratis Mariska Mentink
     Gem. Lochem
 62 Eerlijk is Eerlijk, Fairtrade voor… 7/8 gratis Fairtrade Lochem
 63 Cleanwise + schoon belonen 1 t/m 8 gratis Circulus Berkel
     Hugo Schoute
 64 Landelijke Opschoondag 1 t/m 8 BSO  gratis Circulus Berkel 
     Hugo Schoute
 65 Visles 6/7/8 BSO gratis De Brasem
 66 Aan de waterkant 6/7/8  BSO gratis IVN + De Brasem
 67 Beleef de Natuur 1 t/m 8 i.o. IVN
 68 Blote voeten pad 1 t/m 8 €50, + evt. mat.kosten IVN
 69 Boomfeestdag ( 20-3-2019) 6/7/8 gratis Circulus Berkel
 70 KLEI: duik in de wereld van dieren 1 t/m 8 €182,- *** Kexpo
 71 HOUT: Op zoek naar de Middeleeuwen MB en BB €303,- *** Kexpo
 72 HOUT: Ridders en Kastelen OB €303,- *** Kexpo
 73 BLIK: Portretten MB en BB €303,- *** Kexpo
 74 Training: Onderzoek met kinderen Leerkrachten/ PMers €92,-/uur * Kexpo
 75 Deskundigheid Techniek en Kunst Leerkrachten/PMers €92,-/uur * Kexpo
 76 Planeet Energetica Hele school i.o. Kexpo
 77 Ruimte verkenner: Ontwerpen en bouwen 7 / 8 €520,- /€1170,-
    Afh. van groepsgrootte Kexpo
 78 Sterrenwacht PHOENIX 1 t/m 8 €3,-/ll incl 2 
    begeleiders gratis Sterrenwacht Lochem
  Burgerschap
 79 Budgetkids 7/8 gratis Anja Rouwenhorst
 80 Smokey komt logeren 1/2 2 uur Brandweer/Irma Harmsen
 81 Democratie…Moet je doen 7/8 8 uur Irma Harmsen
 82 Online? Weet wat je deelt! 8 4 uur Irma Harmsen
 83 Jonge Helden 6 en 7 gratis Knooppunt Mantelzorg Gudula
  Ontdek jezelf
 84 Girls Only Meisjes gr.8 €100,- 
    + 8 uur jeugdcoach Irma Harmsen
 85 Boys Only 8 €50,- Jelle Vis en Kees Damhuis
 86 Week van de lentekriebels 1 t/m 8 gratis GGD
 87 Leren leren 7 en 8 €500,- 10 lessen Maukje Munk Talent en Leren
 88 Bewegend rekenen 3 en 4 €300,- 5 lessen Maukje Munk Talent en Leren
 89 Ontdek je eigen leerstrategie 8 €150,- Knap Kind
 90 Stap voor Stap naar de brugklas 8 €235,- + leerlingmat. Knap Kind
 91 Schatgravers expeditie 1 t/m 8 €100,- Bea Vukkink
 92 Kindermassage 1 t/m 8 €75,- Bea Vukkink
 93 Feel GOOD workshop 1 t/m 8 €150,- Noam Shalgi
 94 Vooruit! Hoe kinderen nog beter te motiveren
  7-11-2018 of 13-3-2019 Leerkrachten €95,- p.p. Noam Shalgi, Haptonomie
 95 Invloed primitieve reflexen op gedrag en leren Leerkrachten
   IBers en RT gratis Martijn Poecke, Chiropracti
 96 Geluksspel Groep 5 t/m 8 €29,95 Gelukskoffer
 97 Lessen in geluk Leerkrachten
   PMers Zie programma Gelukskoffer
 98 Methode Gelukskoffer coaching IBer of zorgcoordinator €495,- p.p. Gelukskoffer
  LEZEN EN MEDIA
  Lees en Media menu Hele school  
  Kinderboekenweek, Thema Vriendschap Hele school   Samenwerking project 

Bibliotheek/ SWL Muzehof/ 
ICCers Schouwburg/ 
boekhandel Lovink

21 t/m 27

27 t/m 28

28 t/m 33

34 t/m 36

  INSCHRIJVEN VIA DIGITAAL INSCHRIJFFORMULIER. DEZE ONTVANGT U PER MAIL.
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