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een nieuw 
programmaboek,  
een nieuw gezicht!

inhoud

programmatoelichting 
bredeschool programma 2019-2020

Mijn naam is Michiel Wopereis en 
per 1 april ben ik de nieuwe 
coördinator Brede School bij 

Stichting Welzijn Lochem. Ik heb de taken 
van Sonja Peterse overgenomen. Met trots 
presenteren de coaches en ik het pro
gram ma 20192020 van de Bredeschool 
Lochem voor alle basisscholen en aange
sloten kinderopvangorganisaties in de 
gemeente Lochem. Het programmaboek 
is samengesteld in samenwerking met alle 
partners waarbij zoveel mogelijk rekening 
gehouden is met wensen en behoeften 
van scholen en het lokale netwerk.

De activiteiten zijn verzameld, beschreven 
en gesorteerd per coach. Het activiteiten
aanbod voor het schooljaar 2019– 2020 
wordt georganiseerd door combinatie
functionarissen; de sport, cultuur, lees/
media en jeugdcoach aangevuld met 
lokale aanbieders. Naast het programma 
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zullen de coaches tijdens het schooljaar 
inspelen op ontwikkelingen en specifieke 
vragen of wensen van uw school. Natuur
lijk kunt u daarvoor ook altijd contact 
opnemen met mij. 

In dit nieuwe programma hebben we 
wederom aandacht besteed aan kwaliteits
verbetering, het aansluiten op onderwijs
concepten en het ontlasten van leer
krachten. Daarnaast is het gehele aanbod 
wat uitgebreid, met name cultuur. Tevens 
zijn er nu meer leskisten en trainingen 
voor leerkrachten beschikbaar.

het bredeschool 
programma 2019–2020 
bestaat uit:
Sport & gezonde leefstijl, burgerschap, 
sociaal emotionele ontwikkeling, natuur  
& techniek, kunst & cultuur  
en lezen & 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 sportcoördinator 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 activiteiten
programma 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 acti viteiten opgenomen uit
gevoerd door ex ternen, hieraan zijn zoals 
vermeld meestal wel kosten verbonden. 
Kinderdag ver blij ven en/of buitenschoolse 

contactgegevens team brede school lochem

kees damhuis
Sportcoach
k.damhuis@welzijnlochem.nl
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kan vanaf  
nu en tot  

1 oktober 2019”
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opvang kun nen gebruik maken van het 
betaalde aanbod.

De Cultuurcoach organiseert voor alle 
scholen in Lochem een Basis Cultuurmenu. 
Dit is een doorlopende leerlijn waarin  
alle kunst & cultuur disciplines aan bod 
komen. Als aanvulling op het Basis 
Cultuurmenu kan er gekozen worden  
voor aanvullen componenten: Erfgoed, 
Kinderboekweekvoorstelling en Brede 
school activiteiten. Inschrijven doet de 
Interne Cultuur Coördinator van de school 
(ICC’er) online via: kcegids.nl/muzehof. 
LET OP: de uiterste inschrijfdatum is  
24 juni 2019.

Lees mediacoach: 40 uur p/j

Zij stemmen zelf per school het program
ma en plan af voor het komend schooljaar.

nieuwbrief
Schrijf in op onze nieuwsbrief! Een paar 
keer per jaar brengen wij een digitale 
nieuwbrief uit voor alle leerkracht en 
medewerkers van de kinderopvang. 
Daarin staat het laatste nieuws, tips en 
informatie over de projecten en Brede 
School ontwikkelingen. Volg de Brede 
School ook op Facebook of Instagram.

Inschrijven op activiteiten kan vanaf nu en 
tot 1 oktober 2019 zodat we direct na de 
zomervakantie kunnen gaan starten op 
jullie school. Hiervoor ontvangt u een 
digitaal inschrijfformulier. Schrijft u na  
1 oktober in en er is nog ruimte, dan wordt 
u alsnog ingepland. Voor het cultuur pro
gramma is de inschrijf datum reeds 24 juni!

Wij hebben met veel inzet, energie en 
creativiteit dit aanbod ontwikkeld en 
hopen dat het u inspireert en enthousias
meert. We zien de inschrijvingen graag 
tegemoet en graag tot ziens!

Namens alle coaches,
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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.

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

marjolijn pezy
Sportcoach
m.pezy@welzijnlochem.nl
06 30571492

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 minder gepest en  

hebben meer zelfvertrouwen dan kinderen 
met overgewicht of obesitas. Het be vor
deren van het maken van gezonde keuzes 
ten aanzien van een ‘gezond gewicht’ bij 
jongeren wordt daarom ook nagestreefd 
van uit de Gemeente Lochem. Want ook 
in de gemeente Lochem valt winst te be
halen als het gaat om overgewicht en fit
heid bij kinderen en jongeren. Uitcijfers 
van de GGD en Fitklasse blijkt dat 8 tot  
12% van de Lochemse 3 tot 13jarigen 
over gewicht 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 sport
vereniging.

doelstellingen
•  De fitheid van de basisschoolleerlingen 

in de gemeente Lochem in kaart bren
gen tijdens Fitklasse i.s.m. met de GGD

•  De fitheid en gezondheid van de 
kinderen in de gemeente Lochem ver
beteren 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

op maat gemaakte interventie ontwikkeld 
(Beweegimpuls) door de sportcoach.  
Deze Interventie wordt voor een deel 
(25%) gegeven door sportcoach 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 (bijvoor
beeld freerunning 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 handoog 
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 deel
nemen aan beweegimpuls kunt u ook 
kiezen voor losse onderdelen.

De Fitklasse is voor alle groepen 6 inmid
dels een vast onderdeel samen met het 
periodieke meet en weegmoment van de 
GGD in groep 6.

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 afnemen

scorem invoeren  
en analyseren
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schematIsche weerGave van de BeweeGImpuls Gedurende een halfJaar

teiten. Hierdoor kan een kind erachter 
komen welke sport het beste bij hem/
haar past.

•  Kinderen het plezier van sport en be
wegen laten ervaren waardoor zij struc
tureel gaan sporten en bewegen, wat de 
fysieke en mentale gezondheid be
vordert. 

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

•  JOGG – 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 
ontwikkelen van gezonde schoolbeleid

Ook dit jaar gebruiken we de Fitklasse 
weer als startpunt (Eurofittest). Naar aan
leiding van de resultaten van deze test 
wordt er in overleg met de school een  

interventie-
periode stopt

analyse besproken  
met school en 

interventie kiezen

interventie-
periode start
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sport en gezonde 
leefstijl (jogg)

coach: kees damhuis en marjolijn pezy

 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

 duur: 2 weken
doelgroep: groep 3 t/m 8
kosten: geen

Groepsgrootte: ...
periode: in overleg

de school levert: Leerkrachten en/of overblijfouders voor 
begeleiding van de activiteiten. 
uren inzet sportcoach: 2 uur
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6. Lacross
UITVOErDEr/DOCENT: SPOrTCOACH
Een onbekende, maar stoere en uitdagende teamsport waarbij 
er een beroep wordt gedaan op een goede hand-oog 
coördinatie en snelheid, tactiek en techniek.

doel: Samenspelen in een 
team, tactisch spelinzicht 
doelgroep: groep 7 t/m 8
aantal keer: 1 gymles

duur bijeenkomst: 1 lesuur
kosten: Geen

Groepsgrootte: Min. 8 max: 30 leerlingen
locatie: Eigen gymzaal (of op grasveld/schoolplein) 
school levert: Gymzaal, sportcoach neemt de Lacrosse 
materialen mee.

7. Stoeispelen
UITVOErDEr/DOCENT: SPOrTCOACH
Verschillende stoeispelen waarbij leerlingen elkaar proberen van 
een mat te drukken of een bal af te pakken. 

doel: Eigen krachten 
inschatten, krachten doseren, 
samenwerken en rekening 
houden met elkaar 

doelgroep: groep 3 t/m 8
aantal keer: 1 gymles
duur bijeenkomst: 1 lesuur
kosten: Geen

Groepsgrootte: Min. 8 max: 30 leerlingen
locatie: Eigen gymzaal 
school levert: Gymzaal (en bij voorkeur 2 dikke matten  
en minimaal 10 kleine matjes)

1. Fitklasse
UITVOErDEr/DOCENT: SPOrTCOACH
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 
in groep 6 door de GGD  de lengte en gewicht gemeten om het 
BMI te kunnen bepalen. Het BMI van de kinderen uit groep 5, 7 
en 8 wordt door sportcoach gemeten en anoniem verwerkt. Ook 
hebben de kinderen een vragenlijst ingevuld 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.

2.  Beweegimpuls tijdens de gymles 
fitklasse

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

rapportage en advies 
Testresultaten van de fitklasse 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 besproken met betreffende leerkracht. Leerkracht kan 
individuele uitslag gebruiken als input voor oudergesprek en bij 
sprake van zorg doorverwijzen naar jeugdverpleegkundige. Leer
kracht 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 
aandachtspunten 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

 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 activi
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 spel materialen 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 
spelmaterialen.

Beweegimpuls: de sport en spelkist wordt gevuld met materialen 
die aansluiten bij de ontwikkelde interventie die plaats vindt in de 
gymles. 

4.  Beweegimpuls Freeplayer 
Met behulp van Freeplayer wordt elk schoolplein om getoverd  
tot een speelveld waar je kan basketballen, korfballen, tennissen, 
badmintonnen 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 Free
player biedt! Probeer hem nu 4 weken voor maar €50,! Bevalt 
hij?! Dan kun je hem als school ook aanschaffen via Nijha!

 duur: 4 weken
doelgroep: groep 5 t/m 8
kosten: €50,

Groepsgrootte: ...
periode: in overleg

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

8. 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

 duur: 4 tot 8 weken (blok 
tussen vakanties)
doelgroep: vanaf groep 5
kosten: geen

Groepsgrootte:  
max 20 leerlingen
periode: in overleg

locatie: speelplein
uren inzet sportcoach: geen

doel: samenspelen in een 
team, tactisch spelinzicht 
doelgroep: groep 5 t/m 8
aantal keer: 1 gymles

duur bijeenkomst: 1 lesuur
kosten: Geen

Groepsgrootte: min. 8 leerlingen maximaal 30 leerlingen
locatie: Eigen gymzaal (eventueel op een betegeld 
schoolplein)
school levert: Gymzaal, sportcoach neemt de tjoeks mee.

5. Tjoekbal
UITVOErDEr/DOCENT: SPOrTCOACH
Een leuk en intensief teamspel met bal, waarbij er ook een 
beroep wordt gedaan op tactisch spelinzicht.

doortjes in de klas. De instructie/lesvoorbereidingen kunnen  
door teamleden ook gebruikt worden in de gymles.
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9.  Beweegsels 
leskist: bewegend leren  
in de onderbouw

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.

doelgroep: groep 1 t/m 3 kosten: €50, per maand

10.  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: in overleg
doelgroep: leerkrachten
kosten: geen

aantal keer: in overleg
periode: in overleg

locatie: gymzaal/ speelplein of sportveld
uren inzet sportcoach: in overleg

11. 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 

 duur: 30 minuten tot 1,5 uur 
(in overleg)
doelgroep: ouders

kosten: geen
locatie: school

school levert: Koffie, Thee, Beamer, Pr
uren inzet sportcoach: 3 uur

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

12. 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. 

 duur: een gymles  
(bij voor keur meerdere 
groepen na elkaar)
doelgroep: groep 5 t/m 8

kosten: geen
Groepsgrootte: 1 klas
periode: hele schooljaar

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.

Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren van 
balans. 

13. 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.

 duur: 1 lesuur
doelgroep: groep 5 t/m 8
kosten: geen
Groepsgrootte: 1 klas

aantal bijeenkomsten: 1 les
periode: hele schooljaar

school levert: Gymzaal of sportveld
uren inzet sportcoach: 2 uur

Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren  
van hand

14. 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!

 duur: 1 lesuur
doelgroep: groep 1 t/m 8
kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: hele schooljaar

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

Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren  
van samenwerken en de sociale vaardigheden

15. Burner Games 
Dit zijn intensieve groepspelen waarbij teamspirit voorop staat. 
Door de sterkere en minder sterke bewegers samen een doel te 
laten bereiken. 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
doelgroep: groep 5 t/m 8
kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: hele schooljaar

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

16.  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 zelf
bewuste 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 
psychofysieke 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 grens
bewustzijn, mentale en innerlijke kracht elk kind, in verbonden
heid 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 
overgang naar de middelbare school of waar de leerkracht zorgen 
heeft over de groep.

 duur: 8 x 1 uur + intake en 
eindgesprek
doelgroep: groep 6 t/m 8

kosten: €250,
Groepsgrootte: 1 klas
periode: 8 lessen

school levert: gymzaal
uren inzet sportcoach: 10 uur
uren inzet jeugdcoach: 20 uur

note: Maximaal 4 scholen (met elk 1 groep) per schooljaar. 

17. Freerunning met sportcoach
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!

 duur: 45 minuten
doelgroep: groep 6 t/m 8
kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: hele schooljaar

school levert: gymzaal , gebruik van kasten banken, dikke 
mat etc.
uren inzet sportcoach: 2 uur
maximaal aantal scholen: alle scholen in kernen Lochem, 
Barchem en Nettelhorst
Beweegimpuls: les wordt ingezet voor het verbeteren van 
uithoudingsvermogen, rompkracht, balans en sprongkracht

18. Lochemse sportdag
Dit schooljaar alweer voor de 5e 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 dag
doelgroep: groep 6 t/m 8
kosten: €1,50 per leerling

periode: mei/juni 2020  
(de exacte datum i.o. met de 
scholen die zich aanmelden)

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.
scholen: Kern Lochem
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19.  Jazz Fushion/ HipHop / Kids Dance 
dansstudio popup

Sanne Brandt van Dansstudio Popup in Lochem geeft ver schil
lende danslessen voor alle groepen. De verschillende dansen zijn: 
Urban Jazz en Kids Dance. 

 duur: 45 tot 60 minuten
doelgroep: groep 1 t/m 8
kosten per clinic: geen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: januari t/m maart
voorkeursdagen: in overleg

school levert: gymzaal/speellokaal 
maximaal aantal scholen: in Lochem, Nettelhorst, Laren en 
Barchem.

kennismakingslessen 
sportaanbieders gemeente lochem

20. Kennismaking Hockey
LHC de Lochemse hockeyclub verzorgt kennismakingslessen voor 
alle groepen in het basisonderwijs. Deze clinics worden gegeven 
op school in de gymzaal of op de locatie van LHC zelf (koopsdijk 
1b te Lochem). De scholen die in aanmerking komen zijn de 
scholen in de kernen Lochem, Barchem, Laren en Nettelhorst.

 duur: 1 lesuur
doelgroep: groep 1 t/m 6

kosten: geen
Groepsgrootte: in overleg

periode: hele jaar door. September t/m oktober kan buiten 
locatie LHC/ schoolplein, oktober t/m maart binnen (gymzaal 
school) april t/m juli buiten locatie LHC/schoolplein.

school levert: gymzaal, schoolplein of komt naar locatie  
van LHC, leerkracht is aanwezig tijdens de les
uren inzet sportcoach: geen

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

 duur: 1 lesuur
doelgroep: gr. (5) / 6 / 7 / 8
kosten: geen
Groepsgrootte: 1 klas

periode: liefst september/
oktober, maar kan ook op 
een ander moment.

school levert: Een gymzaal, leerkracht  
is aanwezig tijdens de les
uren inzet sportcoach: geen

scholen: rank/PH/Prop/Joseph/Vennegotte

22. Kennismaking Badminton Eefde
Badmintonclub Eefde verzorgt meerdere kennismakingslessen 
tijdens de gymles.

 duur: 1 lesuur 
doelgroep: groep 4 t/m 8
kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: in overleg

school levert: een gymzaal , leerkracht is aanwezig 
tijdens de les 
ureninzet sportcoach: geen

scholen: Barchschole / Beatrixschool / Julianaschool /  
J. vd. Hoevenschool / Vila 60 / Bargeweide / Vullerschool / 
Joppeschool 

23.  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 ver
schillende 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 mini
bridge een denksport. Je hebt vier mensen nodig, een spel 
kaarten met 52 kaarten, een tafel en vier stoelen. Een waar
schuwing is op zijn plaats: Bridge is verslavend leuk!”

 duur: 1 uur 
doelgroep: groep 7 en 8
kosten: ...

Groepsgrootte: 1 groep
periode: geen voorkeur, 
vrijdagmiddag voorkeur

aantal bijeenkomsten: Eerst 1, bij gebleken belangstelling 8
school levert: lokaal
ureninzet sportcoach: geen

24.  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 uur 
doelgroep: alle groepen

kosten: geen
Groepsgrootte: 1 klas

periode: Onze voorkeur ligt bij een volledige dag de sport
lessen te vervangen voor tennislessen. Dan kunnen we onze 
(gediplomeerde) tennisleraar inzetten. Bij enkele uren zullen 
we vrijwilligers van de vereniging regelen.

locatie: een gymzaal, buiten of op de tennisbaan, leerkracht 
is aanwezig tijdens de les 

ureninzet sportcoach:  geen, voor alle basisschool kinderen 
is er de mogelijkheid om te tennissen bij onze vereniging. 
Juist voor de lagere groepen is er een heel leuke benjamin
les, dus de kennismakingslessen zijn ook heel geschikt voor 
de jongste kinderen.

25. Brinio kennismakingsles Jazzgym
Gymnastiekvereniging Brinio geeft kennismakingsles Jazz  
voor de basisscholen in de kern Lochem en Nettelhorst.

 duur: 1 gymles
doelgroep: groep 3 t/m 8
kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: in overleg voorkeur 
dagen: donderdag, anders in 
overleg

school levert: een gymzaal
ureninzet sportcoach: geen

scholen: alleen de kernen Lochem en Nettelhorst.

26. Brinio Beweegdiploma
Gymnastiekvereniging Brinio verzorgt lessen  
voor het beweegdiploma.

 duur: 1 gymles
doelgroep: groep 1 en 2
kosten: geen

periode: in overleg voorkeur 
dagen: donderdag, anders  
in overleg

school levert: een speellokaal
ureninzet sportcoach: geen

scholen: rank/PH/Prop/Joseph/Vennegotte.

27. Brinio kennismaking Gymnastiek
Gymnastiekvereniging Brinio geeft gymnastiek/turnen  
voor de groepen 3 t/m 6. 

school levert: gymzaal
ureninzet sportcoach: geen

scholen: rank/PH/Prop/Joseph/Vennegotte.

28.  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!

 duur: 1 gymles
doelgroep: alle groepen
scholen: alle scholen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: alle schooldagen, 
ochtend heeft voorkeur

aantal bijeenkomsten: van 1 tot 5 workshops  
(eventueel thema gebonden) 
school levert: speellokaal of gymzaal, eventueel 
tekenmateriaal, docent is aanwezig
ureninzet sportcoach: geen

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

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)

29. Volleybal BVC ‘ 73 kennismakingslessen
Volleybalvereniging BVC ‘73 uit Barchem geeft 
kennismakingslessen volleybal voor de groepen 1 tot en met 8 
voor de kernen Barchem en Nettelhorst. 

 duur: 1 lesuur
doelgroep: groep 1 t/m 8
kosten: geen

Groepsgrootte: 1 klas
periode: in overleg

locatie: sporthal ‘t Onderschoer
ureninzet sportcoach: geen

scholen: Nettelhorst / Barchschole 



12 | bredeschool programmalijn 2019-2020 | 13

s
p
o
r
t
 
&
 
g
e
z
o
n
d
e
 
l
e
e
f
s
t
i
j
l
 
(
j
o
g
g
)

s
p
o
r
t
 
&
 
g
e
z
o
n
d
e
 
l
e
e
f
s
t
i
j
l
 
(
j
o
g
g
)

jogg projecten  
gezonde leefstijl

30. ‘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. 

 duur: 2 lessen van 1 à 1,5 uur
doelgroep: groep 7 en 8
kosten: geen
aantal bijeenkomsten: 2

Groepsgrootte: 2 klassen  
als dat in 1 lokaal past
periode: In overleg 2 lessen 
tussen maart/juni

de school levert: beschikbaarheid klaslokaal
uitvoering: JOGGLochem, Tom Kleissen

31. 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 intro
duceren wij de kinderen met water drinken en hoe lekker het 
eigenlijk kan zijn. Door middel van spelletjes, weetjes, knutsel
activiteiten en liedjes wordt er op een leuke manier aandacht 
besteedt aan het drinken van water. Met deze leskist kunnen  
we gezonde drinkkeuzes stimuleren!

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 dat 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 op drach
ten, 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.

duur: de watercampagne 
duurt 4 weken, waarvan je  
2 dagen per week ongeveer 
een uurtje besteed aan  
de waterlessen
doelgroep: groep 1 en 2

kosten: Geen
Groepsgrootte: 1 à 2 klassen
aantal bijeenkomsten: Geen 
bijeenkomsten
periode: periode van  
4 weken na de meivakantie

de school levert: Werkt mee met een 0 en 1 meten en geeft 
een evaluatie
uitvoering: Door de Basisschool zelf

32. Groente... zet je tanden erin  
(vernieuwde campagne)!
Het eten van groente is lekker en gezond! JOGG Lochem vindt 
het een goede zaak om zich komend schooljaar 20192020 in te 
gaan zetten voor het eten van meer groente. Met de JOGG
campagne ‘Groente… zet je tanden erin!’ kan je op een laag
drempelige 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 als basisschool meedoet met deze campagne, doe je in 
november of in maart mee met minimaal 1 groep. Natuurlijk kan 
het ook met meerdere groepen. 
•  Voor de middenbouw en bovenbouw is de campagne in 

November (officiële start 31 oktober met Halloween)
•  Voor de onderbouw (groep 1,2 en 3) is de campagne in Maart.

In de maand dat de groep meedoet staan er elke week meerdere 
groentes 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! In totaal ben 
je met de groep(en) dus 1 maand aan de slag met diverse 
groentes.

VOOr DE ONDErBOUW, MIDDENBOUW EN BOVENBOUW ZIJN Er ANDErE GADGETS EN OPDrACHTEN.

Gadgets

November

Maart

Groep 1,2 en 3

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

•  Smoothies met recept voor 
thuis.

•  Kweekbakken met diverse 
zaadjes om in de klas 
groente te kweken.

•   Informatie voor ouders.
•  Snoepgroentes proeven! Met 

bijbehorend prentenboek.

Groep 4,5 en 6

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

•  Echte pompoenen voor 
Halloween. 

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

•  Informatie voor ouders.

Groep 7 en 8

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

•   Kookworkshop om met de 
klas een groenterecept te 
maken. (elke leerling krijgt 
een koksmuts)

•  Informatie voor ouders.

AANVULLENDE LANDELIJKE PrOGrAMMA’S:
Tijdens de JOGGcampagne Groente… zet je tanden erin! Zullen 
wij de scholen op de hoogte houden met (aanvullende) mogelijk
heden rondom groente en fruit. Zoals het ‘EUSchoolfruit 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.  
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33. Gezonde school
Gezonde leerlingen presteren beter! Vindt u gezondheid ook 
belangrijk? Ga dan aan de slag met de Gezonde Schoolaanpak.

WAT IS EEN GEZONDE SCHOOL?
Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor 
gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde 
Schoolaanpak 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 JOGGregisseur en Gezonde Schooladviseur 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. 

CONTACTGEGEVENS
  Tom Kleissen, JOGGregisseur, t.kleissen@welzijnlochem.nl tel: 

06 53519369
  Maike Blokhuis, Gezonde Schooladviseur van de GGD Noord 

en OostGelderland, m.blokhuis@ggdnog.nl tel: 0884433581

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.

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, 
administratiekosten gerekend voor een goedgekeurde aanvraag 
van het vignet Gezonde School.

34. 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. 

Scholen werden uitgedaagd om in de maand april minstens 1 
gymles buiten te geven. Elk jaar dagen we alle speeltuin
verenigingen, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven uit om 
een buitenactiviteit te organiseren.

Voor meer informatie kunt U mailen naar Gerdie Kreunen,  
g.kreunen@welzijnlochem.nl .

onderzoek de  
wereld en jezelf

natuur en techniek 
Kijken en kennismaken met mensen uit de 
praktijk en op onderzoek uitgaan vormen 
de kern van het programma “oriëntatie  
op de wereld en jezelf”. 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
heidsvraagstukken, maar ook gewoon in 
de klas, met speciale ontdekleskisten.

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 verantwoorde lijkheid, gelijk
waardigheid en het omgaan met maat
schappelijke 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: 

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

•  Democratie  kennis over de 
democratische rechtstaat en politieke 
besluitvorming; democratisch handelen 
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 

sociaal emotionele 
ontwikkeling
Programmaaanbod 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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onderzoek de 
wereld en jezelf

duur: 1,5 uur
kosten: geen
Groepsgrootte: min10 tot 30

doelgroep: groep 5 t/m 8
aantal bijeenkomsten: 1
locatie: Op school 

school levert: De gewenste datum en groep(en).

natuur en techniek
35.  Masterclass Duurzaamheid 

uitvoerder: lochem energie
Een gastles van Lochem Energie over duurzaamheid: onder 
andere energie besparen en opwekken. Lochem Energie heeft 
hier een speciaal lespakket voor. Er is hierin ruimte voor maatwerk 
per school. In een voorgesprek kan de school de eigen wensen 
aan Lochem Energie doorgeven. Na afloop van de les krijgen 
leerlingen een thermometerkaart mee zodat ze thuis de 
temperatuur van ruimtes, ruiten etc. kunnen testen.

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

BELEEF EN ONDErZOEK DE NATUUr!
De natuur biedt eindeloos veel mogelijkheden om meer over 
jezelf en de wereld om je heen te leren. Door op onderzoek uit te 
gaan in je directe (groene) omgeving of de natuur “in huis” te 
halen, kun je je leerlingen kennis laten maken met allerlei planten 
& dieren, maar ook processen en systemen uit de natuur.  
Dat klinkt ingewikkeld, maar dat hoeft het niet te zijn! 
BuitenspelenNatuurlijk heeft leskisten ontwikkeld, waarmee 
kinderen kennis maken met dieren, planten en hun rol in de 
wereld. Voor kinderen uit de onderbouw is het voldoende om 
spelenderwijs kennis te nemen van de verscheidenheid in de 
natuur. Voor deze leeftijdsgroep is de spanningsboog kort, maar 
met slimme trucs kun je de aandacht er goed bij houden! Laat ze 
bijvoorbeeld naar kriebelbeestjes zoeken in een grote platte bak 
met strooisel (bosgrond). Spannend en leerzaam tegelijk, zeker 
met de meegeleverde zoekkaarten en loeppotjes (Zie ook Leskist 
“Bodemdiertjes zijn cool”).

Bekijk de directe omgeving van je school. Natuurlijke plekken zijn 
vaak dichterbij dan je denkt! Wat dacht je van een slootkant, 
parkje of groensingel? Heb je wel de tijd of mogelijkheid om naar 
een natuurlijke omgeving, bos of rivier te gaan? Wij kunnen 
helpen om een locatie te vinden voor bijvoorbeeld een “excursie 
diersporen”.

37.  Bodemdiertjes onderzoeken 
zoek naar echte levende bodemdiertjes 
en bekijk ze met loeppotjes

Ontdek hoe mooi en belangrijk bodemdiertjes zijn door ze vast te 
houden en beter te bekijken onder een vergrootglas. Omdat er 
levende diertjes worden geleverd, wordt de leskist op de ochtend 
van gebruik gebracht.

INHOUD LESKIST
•  Grote platte bak voor strooisel en bodemdiertjes
•  Minimaal 5 soorten bodemdiertjes in potje
•  zoekkaarten voor algemeen voorkomende bodemdiertjes en 

informatie over hun rol in het ecosysteem (wat eten ze en 
waarom zijn ze belangrijk voor planten en dieren?)

•  links naar informatieve filmpjes op internet
•  bodemdiertjesspel

seizoen: maart tot en met november
doelgroep: groep 1 t/m 4
locatie: School (leskist wordt geleverd rond 9:30)
leskist kost: huur: €35, (maximaal 2 weken) kopen €75,
Digitale leskist €25 (toegang tot afgeschermde lespagina 
met downloads van lessen en interessante links)
Begeleiding door Buitenspelennatuurlijk:  €25, extra per 
uur, per persoon

38.  Kleibeesten maken 
met rivierklei uit de ijssel

rivierklei is heerlijk om mee te werken. Het is zacht en heeft de 
geur van de IJssel nog in zich. De kinderen kunnen er prachtige 
dingen mee maken, zoals dieren op boomstammen, maar na tuur
lijk ook bakjes, potjes en schaaltjes, zoals ze deden in de oertijd.

INHOUD KIST
• 1 emmer rivierklei uit de IJssel
• Gelamineerde inspiratiekaarten
•  Gesprekskaarten voor de begeleiders (O.a. Hoe maakten 

mensen vroeger gebruik van rivierklei? Wat zijn de 
eigenschappen van klei in het rivierlandschap? (bv. type 
landbouw, vegetatie)

leskisten

leskist

seizoen: hele jaar, leukst in de herfst
doelgroep: groep 1 t/m 4
duur: 60 minuten
locatie: School (leskist wordt geleverd rond 9:30)
kosten: huur €35, (maximaal 2 weken); kopen €75,
Begeleiding door Buitenspelennatuurlijk:  €25, extra per 
uur, per persoon

39.  “Project (on)kruid” 
ontdek hoe mooi onkruid eigenlijk is

Onderzoek welke (on)kruiden leven in de omgeving van de 
school. De algemeen voorkomende (on)kruiden zijn op zoek
kaarten afgebeeld. Kun jij ze vinden? Neem ze mee (als je er veel 
van ziet) en bekijk in de klas of je erachter kunt komen welke 
naam het plantje heeft? Is het paardenbloem, reigersbek of 
biggenkruid.
De kinderen komen erachter dat al die plantjes waar ze dagelijks 
langs lopen, de meest grappige namen hebben. Wat dacht je van 
Biggenkruid, vogelmuur of reigersbek?  Waarom zijn die planten 
belangrijk? Hoeveel soorten (on)kruiden komen er voor op het 
schoolplein? Welke (on)kruiden staan er bij jou in de tuin? Dat  
zijn allemaal vragen die de kinderen kunnen beantwoorden na  
de lessen!
We hebben 5 plantensoorten gekozen waar we wat meer over 
vertellen (voor groep 4 en 5). Welke rol hebben deze planten in 
het ecosysteem? Welke dieren maken gebruik van de planten?  
En nog wat weetjes (zie onder).

INHOUD LESKIST
•  zoekkaarten voor algemeen voorkomende planten, die zeker in 

de buurt van jullie locatie groeien.
•  5 informatieve A4tjes, met verdiepende uitleg over de (on)

kruiden en hun rol in het ecosysteem, bijvoorbeeld welke bijen 
bezoeken de bloemen? Werden ze vroeger gebruikt door 
mensen en zo ja, waarom dan?

leskist

seizoen: april tot en met oktober
doelgroep: groep 1 t/m 5
duur: zelf in te delen, voorstel toegevoegd
locatie: School (leskist wordt geleverd rond 9:30)
kosten: huur €35, (maximaal 2 weken); kopen €75,
Begeleiding door Buitenspelennatuurlijk: €25, extra per 
uur, per persoon

workshops [avond in overleg]

40.  Training/workshop leerkrachten  
“Spelen is heel leerzaam” 
uitvoering: anna vehof  
en barbara mansvelt

Workshops en voor professionals gericht op de rol van natuur en 
buiten spelen op de ontwikkeling van kinderen. Uiteraard 
bespreken we eerst de focus van de workshop.  
Wij hebben nu twee presentaties uitgewerkt: 
1. “Buitenspelen is leerzaam en gezond”
2. “Buitenspelen op het schoolplein”

WAT Er IN DE PrESENTATIE AAN BOD KAN KOMEN?
•  we praten met de aanwezigen over WAAROM het zo goed is 

voor kinderen om buiten te spelen. De vaardigheden en moto
riek die je goed buiten kunt versterken zijn van groot belang 
voor het goed functioneren als schoolkind (zoals de motoriek 
benodigd voor schrijven) en als volwassen (omgaan met 
stressvolle situaties).

•  hoe belangrijk het is om er voor te blijven staan, ook al zijn som
mige ouders niet blij met besmeurde broeken of zand in huis.

•  We praten over wetenschappelijke inzichten omtrent buiten 
spelen ( bijv. over het immuunsysteem en over 21ste eeuwse 
vaardigheden die geoefend worden)

•  heel veel leuke ideeën ter inspiratie om gezond  
en leerzaam te spelen

doelgroep: leerkrachtenteam of pedagogisch medewerkers
duur: workshop 2 uur, interactief gemaakt door een spel  
met de aanwezigen. Digitale pdf van slides inbegrepen. 
locatie: School (leskist wordt geleverd rond 9:30)
kosten: €150,00 per avond, exclusief reiskosten

36.  Wiesneus, Achterhooks veur blagen
uitvoerder/docent: irma harmsen
Nedersaksisch.  Achterhoeks is een onderdeel van het Neder
saksisch. Sinds vorig jaar is dat officieel erkend als taal. Ook 
dialecten uit bijvoorbeeld Groningen, Drenthe en Twente  
horen daarbij.

Om jonge kinderen in aanraking te laten komen met de streektaal 
is het project Wiesneus ontwikkeld door Erfgoedcentrum Achter
hoek en Liemers als onderdeel van het Cultuur en Erfgoedpact 
Achterhoek. Het project bestaat uit een tijdschrift ‘Wiesneus’ met 
o.a. raadsels, gedichtjes, verhalen en een kleurplaat. Deze wordt 
uitgedeeld in de klas en hieruit gaan we een aantal  
opdrachten maken.

We leren de kinderen de belangrijkste woorden en zinnen  
in het Achterhoeks en een aantal gebruiken die zo typisch 
Achterhoeks zijn.

doelstelling: Kinderen op jonge leeftijd kennis laten maken met 
de streektaal. Vanuit de visie dat meertaligheid (Nederlands en 
dialect) een verrijking is van taalgebruik en het de eigen regionale 
identiteit ondersteunt.

duur: 1 tot 1,5 uur
kosten: €50,
Groepsgrootte: 1 klas  
per keer

doelgroep: groep 5 t/m 8
aantal bijeenkomsten: 1
locatie: op school

school levert: lokaal

Opmerkingen: inzet jeugdcoach 2 uur
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41.  Cleanwise + Schoon Belonen 
uitvoerder/docent: leerkracht 
(eventueel in samenwerking met 
ouderenraad, buurtvereniging of 
speeltuinvereniging)

Cleanwise is het scholenprogramma van CirculusBerkel waarbij 
kinderen, leerkrachten en alle andere medewerkers van basis
scholen en voortgezet onderwijs 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 CirculusBerkel. 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 
Schoon Belonen is een landelijk programma van Nederland
Schoon. De gemeente Lochem is een van de deelnemende 
gemeenten. 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 schoonmaak materialen zoals prik stok
ken, handschoenen, hesjes en prullenbakringen. De kinderen 
gaan 2  4 keer in gebied van 1 km2 zwerfafval opruimen. Per 
schoonmaakronde 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.

doelstelling: Kinderen leren dat afval scheiden belangrijk is 
middels educatief materiaal en door het gelijk toepassen in de 
school zelf. 

doelgroep: groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte:  Min 6 max 40 (meerdere groepen mogelijk) 
aantal bijeenkomsten: 1 (Cleanwise), 2  4 (Schoon Belonen) 
duur: 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: Dit past binnen een kinesthetische leerstijl (leren 
door te doen/‘action learning’) en past ook binnen de kern
concepten energie, evenwicht en kringloop en eventueel 
materie.

Voor de uitvoering van de programma’s zou je als school kunnen 
samenwerken met de eigen ouderraad, de buurtvereniging of de 
speeltuinvereniging, dit vergroot de maatschappelijke impact en 
verlaagt de werkdruk voor docenten. Stichting Welzijn Lochem 
legt hiervoor graag de verbinding. Contactgegevens: Stichting 
Welzijn Lochem, Gerdie Kreunen, 0645640825

WEBSITES 
www.lochem.nl www.circulusberkel.nl/onzediensten/bedrijven
enonderwijs/cleanwise/
www.nederlandschoon.nl/watjijkandoen/schoonbelonen
www.circulusberkel.nl/nieuws/prinswillemalexanderschoolen
debraninkgaanvooreenschonewijk/

42.  Opschoondag 
uitvoerder/docent: leerkracht of 
pedagogisch medewerkers (eventueel in 
samenwerking met senioren instelling, 
ouderraad, 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 
andere dag of periode in het jaar, kan jouw school zich op de 
kaart zetten en leerlingen in praktijk laten ervaren wat zwerfafval  
is door het in een gebied (rondom de school) op te ruimen.
Bij dit programma 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. 

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 samengewerkt met oude
renraad, buurtvereniging of speeltuinvereniging, dit vergroot de 
maatschappelijke impact en verlaagt de werkdruk voor docenten. 
Stichting Welzijn Lochem legt hiervoor graag de verbinding.

CONTACTGEGEVENS
Stichting Welzijn Lochem, Gerdie Kreunen, 0645640825
www.circulusberkel.nl/nieuws/jongenoudmakensamen
lochemschoon/
www.nederlandschoon.nl/watjijkandoen/landelijke
opschoondaggemeenten

doelgroep: groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte: Min 6 max 40 (meerdere groepen mogelijk)
aantal bijeenkomsten: 1 
duur: 1 uur 
locatie: rondom de school of een ander gebied van 
ongeveer 1 km2 
kosten: gratis 
school levert: Begeleiding van de kinderen. 

Opmerking: Dit past binnen een kinesthetische leerstijl  
(leren door te doen/‘action learning’) en past ook goed 
binnen de kernconcepten (Wittering.nl) energie, evenwicht, 
kringloop en eventueel materie.

43. 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 
kinderen leren in kleine groepjes onder begeleiding van vrijwil
ligers 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 hebben, 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.

doelgroep: 7 en 8  Groepsgrootte: 1 klas
duur: ochtend visles vanaf 10.30 uur in de klas,  
middag visexcursie  
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, 
vrijwilligers 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.

44.  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 
lespakketten ontwikkeld door hengelsport Nederland op een 

verantwoorde 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

duur: 1 dag, datum in overleg
Groepsgrootte: klas
doelgroep: gr.6/7/8 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
ureninzet jeugdcoach: 2 uur

Opmerking: Uitvoering is in handen van Visvereniging  
De Brasem en natuurorganisatie IVN.

45.  Boomfeestdag 2020 
wanneer: woensdag 18 maart 2020

‘Operatie Boomfeestdag: Maak het buiten beter!”
Sluit je aan bij Operatie Boomfeestdag en plant bomen met al je 
klasgenoten. We gaan weer in samenwerking met  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 boomfeestdag, zoekt Circulus Berkel 
plantlocaties op fietsafstand van de school. 

Circulus Berkel zorgt tevens voor informatie over de plantlocatie 
en aanvullend informatie over bomen en bossen, een poster en 
een boek over bomen. 

doelgroep: groep 678
kosten: geen. 

Aanmelden voor 1 december 2019
Zelf zorgdragen voor: reis naar locatie (fietsafstand)
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46.  Werk in uitvoering 
hoe bouw je een huis.

Wat komt er allemaal kijken bij het bouwen van een huis. Eerst 
wordt er een korte PowerPointpresentatie gegeven maar daarna 
gaan we snel zelf aan de slag. De metselaar komt in de klas om 
met de kinderen te metselen, we gaan het hebben over elektri
citeit. En deuren, hoe zit dat nou eigenlijk met zo’n slot en  we 
gaan samen dakpannen leggen. Kortom een ochtend/middag vol 
met echt vakmanschap, lekker werken met je handen en zo iets 
moois tot stand brengen.

TECHNIEK IN OPTIMA FOrMA, LEUK EN LEErZAAM!!
Doelstelling van deze workshop is om kinderen op een een
voudige manier in contact te brengen met vakmanschap.
Metselen, timmeren, elektriciteit, dakbedekking. Hoe gaat dat nu 
op de werkplaats en hoe leuk is het eigenlijk wel niet om een huis 
te kunnen bouwen. Leren door het gewoon te doen!!!

doelgroep: groep: 5 t/m 8
Groepsgrootte: 1 klas/keer. 
duur: 2 tot 2,5 uur 

Inzet jeugdcoach: 3 uur 
locatie: op school

kexpo = kinderen exposeren

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

47.  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.

48.  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.

49.  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.

50.  Blikke Portretten:  
voor midden- en bovenbouw gaan we  
aan de slag met assemblage 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

leskist

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 ge rekend. 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 des kundigheidsbevordering van 
leerkrachten of schoolteam.

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

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

1. LEErrIJKE 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?

duur: workshop 90 minuten, training 60  90 minuten
doelgroep: leerkrachtenteam of pedagogisch medewerkers, 
inhoud op maat in overleg
locatie: School  
kosten: €92,00 per uur excl. reiskosten

52.  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 leservaring 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 meewerkt. 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. Handson 
workshop waarbij je met materiaal aan het bouwen gaat en input 
krijgt voor bij jou in de klas.

doelgroep: Alle workshops worden aangepast aan de 
doelgroep; leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 
andere professionals.
duur: Een workshop duurt 90 min en is eenmalig.
Trainingen zijn 6090 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

53.  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 
oppervlakte 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 
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 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.

54.  Bewegende kunstwerken  
met Tinguely en Kandinsky 
uitvoerder/docent: reinhart voulon  
en annelies heimensen

Bij  de kunstenaars Tinguely en Kandinsky beweegt het werk 
altijd. Of het nu een schilderij is of een machine. Deze twee 
kunstenaars zijn de inspiratie voor dit nieuwe project voor  
de onderbouw.

Groep 1 en 2 maken een bewegend schilderij. Kandinsky liet zich 
inspireren door muziek in zijn schilderijen. Hij maakte het eerste 
abstracte schilderij. Je kunt door zijn werken dansen. Met de 
leerlingen gaan we een eigen schilderij maken op muziek. Delen 
van dit schilderij gaan we delen gebruiken om één groot be
wegend schilderij van te maken. Door alle stukken schilderij aan 
te sluiten op draaiende onderdelen kunnen de leerlingen het 
klassikale werkstuk in beweging zetten.

Groep 3 en 4 gaan aan de slag met het bouwen van een kunst
zinnige machine. Tinguely was een kunstenaar die op speelse 
wijze werk bouwde van oude machines. Zijn werk maakte veel 
herrie en beweging.

De leerlingen onderzoeken het thema ‘beweging’. Waar kom je 
beweging tegen in je omgeving, hoe ziet dat eruit en hoe werkt 
het? Wat kun je verbeelden met beweging? En wanneer is dit 
spannend om naar te kijken?

Ze leren door diverse materialen samen te stellen een kunst
zinnige machine te bouwen, met behulp van de bestudeerde 
bewegingen. Leerlingen bouwen in 2 tallen aan een werkstuk.

DOELSTELLING 
Leerlingen leren kunstenaars kennen die beweging in hun werk 
gebruikten als inspiratiebron. Ze leren zelf werk te maken, waarbij 
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gebruik maken van 
  Technische vaardigheden. Bijvoorbeeld welke vormen  

van beweging er zijn en hoe die toe te passen.
  Kunstzinnige vaardigheden. Bijvoorbeeld op verschillende 

wijzen een spannend en visueel interessant beeld te maken en 
kleuren en vormen te combineren tot een spannend beeld.

doelgroep: groep 1 t/m 4
Groepsgrootte: 20  30
duur: 2 uur per dagdeel

aantal bijeenkomsten:  
2 dagdelen 
locatie: op school

kosten: op te vragen bij aanbieders. Dit is afhankelijk van 
hoeveelheid leerlingen.

Opmerkingen: Materiaal voor deze projecten wordt  
gehuurd en blijft eigendom van Kexpo en Techniki. Het 
project vraagt ruimte om het werk tijdelijk op te slaan tussen 
de 2 dagdelen in.

55.  Bewegende kunstwerken  
met Tinguely en Kandinsky 
uitvoerder/docent: reinhart voulon  
en annelies heimensen

Bij  de kunstenaars Tinguely en Kandinsky beweegt het werk 
altijd. Of het nu een schilderij is of een machine. Deze twee 
kunstenaars zijn de inspiratie voor dit nieuwe project voor de 
bovenbouw.

Groep 5 en 6 gaan aan de slag met het bouwen van een kunst
zinnige machine. Tinguely was een kunstenaar die op speelse 
wijze werk bouwde van oude machines. Zijn werk maakte veel 
herrie en beweging. De leerlingen onderzoeken het thema 
‘beweging’. Waar kom je beweging tegen in je omgeving, hoe 
ziet dat eruit en hoe werkt het? Wat kun je verbeelden met 
beweging? En wanneer is dit spannend om naar te kijken?

Ze leren door diverse materialen samen te stellen een kunst
zinnige machine te bouwen, met behulp van de bestudeerde 
bewegingen. Iedere leerling heeft inbreng in een stukje van de 
machine. Alle stukjes tezamen leveren één grote machine op. Aan 
het eind van de dag gaan gaat de grote machine aan en levert 
een oorverdovend en visueel spannend werk op.

Groep 7 en 8 maken een bewegend schilderij, waarbij ze de 
bewegingen programmeren met microbits en sevomotortjes. 
Kandinsky liet zich inspireren door muziek in zijn schilderijen. Hij 
maakte het eerste abstracte schilderij. Je kunt door zijn werken 
dansen.

Met de leerlingen gaan we in twee tallen een eigen schilderij 
maken op muziek. Delen van dit schilderij gaan we delen ge
bruiken om een bewegend schilderij van te maken. Door de 
onderdelen aan te sluiten op meerdere motortjes. De motortjes 
worden aangesloten op microbits. Deze digitale hersenen gaan 
de leerlingen leren programmeren, zodat hun schilderij letterlijk 
gaat dansen.

doelgroep: groep 58
Groepsgrootte: 20  30
duur: 2 uur per dagdeel

aantal bijeenkomsten:  
2 dagdelen 
locatie: op school

kosten: op te vragen bij aanbieders

Opmerkingen: Materiaal voor deze projecten wordt gehuurd 
en blijft eigendom van Kexpo en Techniki. 
Het project vraagt ruimte om het werk tijdelijk op te slaan 
tussen de 2 dagdelen in.

doelstelling: Leerlingen leren kunstenaars kennen die beweging 
in hun werk gebruikten als inspiratiebron. Ze leren zelf werk te 
maken, waarbij gebruik maken van 
  Technische vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe stroom werkt,  

hoe computers denken en hoe je dit kunt aansturen, welke 
vormen van beweging er zijn en hoe die toe te passen.

  Kunstzinnige vaardigheden. Bijvoorbeeld op verschillende 
wijzen een spannend en visueel interessant beeld te maken  
en kleuren en vormen te combineren tot een spannend beeld.

56.  Sterrenwacht PHOENIX 
uitvoerder/docent: vrijwilligers  
van phoenix 

Een bezoek aan de Publiekssterrenwacht Phoenix houdt in dat de 
leerlingen naar de sterrenwacht 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 
groot te 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 zijn bedacht. Als 
tweede onderdeel gaan de kinderen naar het planetarium waar ze 
in ruim zittende banken  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 bijvoorbeeld de ruimtevaart of het ont
staan van het hele universum. We hopen natuurlijk op een zon
nige dag zodat we de zon door de zonnetelescoop kunnen zien. 
 
doelstelling: Kinderen leren over het ontstaan van het heelal en 
welke plaats onze aarde daarin heeft gevonden. Kinderen leren 
de planeten in ons zonnestelsel kennen en kunnen ze zich een 
voorstelling maken over de afstanden in het heelal. Wat is de 
invloed van de zon en de maan. De kinderen leren ook over de 
verschillende ruimtemissies onder andere 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 
lesmateriaal kun je vinden op www.sterrenwachtphoenix.nl

duur: ochtend of middag
aantal bijeenkomsten: 1
Groep: 3 t/m 8

Groepsgrootte: max 2 
groepen per keer
school: alle

locatie: Publiekssterrenwacht Phoenix in Lochem
School regelt: voldoende begeleiding

kosten: €4, per leerling, 2 begeleiders per groep gratis, 
volwassenen €5,

burgerschap
57. Budgetkids 
In het project Budgetkids willen we kinderen bewust maken van 
het feit dat geld hebben niet vanzelfsprekend is, ook niet in 
Nederland. Maar ook hoe je zelf bewuster kunt omgaan met bv. 
je zakgeld. We gaan met kinderen aan de slag om te leren 
budgetteren. 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??
Uitvoering: Anja rouwenhorst B€L Budgetadviescentrum Lochem  

duur: max. 2 uur
aantal bijeenkomsten: 1
doelgroep: groep (7 en) 8
Groepsgrootte:1 klas

school: alle
locatie: klaslokaal 
kosten: geen

58.  Smokey komt logeren 
uitvoerder/ docent:  
brandweer en 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 klas komt op bezoek in de brandweerkazerne en 
maakt daar kennis met Smokey. Smokey gaat bij ieder kind in de 
klas een paar dagen logeren. Natuurlijk neemt Smokey de rugzak 
mee met daarin de map met de verschillende opdrachten.

Deze opdrachten kunnen thuis gedaan worden. Ook belevenis
sen, foto’s en tekeningen kunnen thuis in de map worden ge
plaatst en in de klas worden besproken. Het lespakket blijft op 
school. Het Smokey project kan dus ieder jaar weer terugkomen 
in het schoolprogramma. Er is een PowerPoint beschikbaar ter 
ondersteuning van het voorleesboekje 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.

Groep: 1 en 2 
Groepsgrootte: 1 gr/ keer.
duur: 1 tot 1.5 uur

aantal bijeenkomsten:  
per groep 1 keer
kosten: geen

Inzet uren jeugdcoach: 2 uur 
school levert: voldoende begeleiding

59.  Democratiefabriek 
uitvoerder: jeugdcoach.

De democratiefabriek is een mobiele tentoonstelling waar 
kinderen en jongeren van 10 – 18 jaar democratie kunnen 
onderzoeken. In deze reizende fabriek kunne ze oefenen met 
machines, waarmee ze allerlei opdrachten en vragen moeten 
beantwoorden.
De tentoonstelling gaat over grote thema’s als conflicten, macht 
en democratie maar gaandeweg ontdekken de kinderen dat de 
tentoonstelling over hen zelf gaat. Over hun eigen idealen, hoop, 
waarden, houding en gedrag.
Doelstelling is om kinderen op een leuke laagdrempelige manier 
actief kennis te laten maken met onze democratische 
samenleving en welke rol zij daar zelf in spelen. De fabriek komt 
in principe 2 weken naar de gemeente Lochem en is toegankelijk 
voor alle kinderen van groep 8.

duur: 1 dagdeel
Groepsgrootte: hele groep 8
kosten: geen 
periode: mei 2020

locatie: 1 week gemeente
huis Lochem, 1 week locatie 
nu nog onbekend. 

60.  Terra Nova 
uitvoerder: jeugdcoach

Interactief bordspel. Nee, de wereld is niet perfect en ja vaak zien 
we belangrijke dingen over het hoofd. Maar hoe zou het zijn als  
je op een onbewoond eiland terecht zou komen met een aantal 
mensen. Hoe creëer je dan de beste leefomstandigheden. Hoe 
werk je het beste samen of doe jij het liefst veel dingen alleen? 
Hoe verdeel je het voedsel, hoe lang zorg jij voor die ziekte 
kamp genoot dien iet kan werken maar wel het voedsel eet. Hoe 
ga je eigenlijk om met nieuwelingen, ben je bereid om je eiland 
te delen

doelstelling: Tijdens dit spel zoek je samen naar oplossingen 
voor complexe situaties en ga je op een speelse manier na
denken over onderwerpen als macht, leiding en inspraak. Dit spel 
dwingt je te kijken naar wat echt belangrijk is aan de maat schap
pij. Hoe zou jij willen dat de wereld werkt.

De maatschappij ….dat ben jij!! Maar wil je een meewaaikind zijn 
of een kritische burger. Jouw mening telt… Maar ook die van een 
ander!!! In deze workshop leer je je eigen mening te vormen 
maar ook te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.

Je betrokkenheid bij de maatschappij wordt bevorderd en dat is 
belangrijk want jij bent tenslotte een heel belangrijk onderdeel 
van die maatschappij. Je oefent met het helder formuleren van je 
mening en het goed luisteren naar de ander. Je leert om het eens 
van een andere kant te bekijken. Je  leert probleemoplossend en 
creatief te denken en je maakt lastige maatschappelijke onder
werpen bespreekbaar. En dit alles is gegoten in een super leuk 
bordspel wat je met de hele klas kunt spelen.

doelgroep: groep 8 
duur: 2 uur
Groepsgrootte: 1 klas 
kosten: geen

locatie:  school 
school levert: klaslokaal
aantal bijeenkomsten: 1
Inzet jeugdcoach: 2 uur
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61.  Online? Weet wat je deelt! 
uitvoering: tienerwerk/jeugdcoach 

Het  tiener en 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
Social Media, online 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: 1 uur
aantal bijeenkomsten: 1 
voor leerlingen 1 voor ouders
Groep: groep 8

Groepsgrootte: 1 klas
locatie: school 
kosten: geen

school levert: beschikbaar klaslokaal/ digibord/ leerkracht 
betrokken bij voorgesprek.
ureninzet jeugdcoach: 4 uur

62. Jonge helden
uitvoering: samenwerkingsproject knooppunt 
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.

  “Doegoed” tegoedbon Wat kun/ga jij voor een ander doen? 
Als afsluiting schrijf je jouw doegoedactie 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 1,52 uur
Groep: 6 of 7

Groepsgrootte: 1 klas
school: alle
locatie: klaslokaal

sociaal emotionele ontwikkeling
63.  Girls Talk 

een project speciaal voor de meiden 
van groep 8.

Tijdens deze activiteit spelen we in op de sociaal emotionele 
ontwikkeling van meisjes  in een ongedwongen , veilige en 
prettige sfeer.

Samen praten we over puberteit en seksualiteit. De meiden 
krijgen  les in zelfverdediging en een les in gezonde voeding en 
we actief bezig met het ontdekken van onze talenten d.m.v een 
spel en een creatieve activiteit.

doelstelling: Een positieve bijdrage leveren aan de sociaal en 
emotionele ontwikkeling van de meiden. We vinden het belang
rijk 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
Groep: meisjes uit groep 8
Groepsgrootte: 1 klas
locatie: school

school levert: beschikbaar 
klaslokaal
kosten: €50,  
(materiaal kosten)
Inzet uren jeugdcoach: 8 uur

64. Boys Talk
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. En ook hier richten we de aandacht op de sociaal en 
emotionele ontwikkeling van de jongens.

We gaan het bij de jongens ook hebben over seksualiteit en 
puberteit. Een les zelfverdediging komt ook aan de orde, 
gezonde voeding en een buitenactiviteit behoort eveneens tot de 
mogelijkheden.

doelstelling: door samen lekker actief bezig te zijn stimuleren we 
de natuurlijke neiging van jongens tot experimenteel gedrag en 
nieuwsgierigheid. 

duur bijeenkomst: 1,5 uur 
aantal bijeenkomsten: 4 
Groep: jongens uit groep 8 
Groepsgrootte: 1 klas
locatie: school

school levert: beschikbaar 
klaslokaal 
kosten: €50,  
Inzet uren sportcoach: 2 uur

65. 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. (zie ook nummer 16, voor in 
het programmaboek bij onderdeel sport.)

66. Lentekriebels

GrATIS LESMATErIAAL LENEN BIJ GGD NOG
Bij het Documentatiecentrum van de GGD Noord en Oost
Gelderland kunnen scholen en instanties gratis lesmaterialen 
lenen. Dit zijn lesmaterialen en leskisten over gezondheidsthema’s 
welke scholen kunnen gebruiken voor een les, themaweek of 
ouderavond. In de leskisten vindt u spellen, boeken, lespakketten, 
filmpjes, brochures en verwijzingen naar websites. 

Een greep uit de collectie: leskisten over voeding, gezonde leef
stijl, seksualiteit, loverboys, sociaal emotionele vaardigheden en 
weerbaarheid (cyber)pesten, mediawijsheid, gezond en ziek zijn, 
verslaving, verdriet en rouw, tanden poetsen en hygiëne.

HOE KUNT U DE MATErIALEN LENEN?
De lesmaterialen kunt u gratis 4 weken lenen (in overleg langer). 
reserveren van materialen kan het hele jaar door en kunt u doen 
op de volgende manieren: In de online catalogus kunt u zien 
welke materialen er zijn: www.ggdnogleskisten.nl 
Gratis bezorging door de koerier. U kunt de materialen ook zelf 
op afspraak afhalen en terugbrengen. 

WOrKSHOP OVEr LESGEVEN OVEr WEErBAArHEID, 
rELATIES EN SEKSUALITEIT 
Kriebels in je buik is een online lesmethode voor relationele en 
seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve 
werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele 
ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en 
optionele onderdelen.
Inhoud De lessen ondersteunen de leerlingen bij hun seksuele 
ontwikkeling, passend bij de leeftijd en belevingswereld. Ze zijn 
onderverdeeld in vier thema’s:
•  Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
•  Voorplanting en gezinsvorming
•  Sociale en emotionele ontwikkeling
•  Seksuele weerbaarheid
Specifieke thema’s die aan bod komen, zijn: het eigen lichaam, 
zelfbeeld, verschillen tussen jongens en meisjes, bloot zijn, 
vriendschap, verliefdheid, verkering, relatievorming, seksuele 
diversiteit, veranderingen in de puberteit, voortplanting, 
zwangerschap, bevalling, seksualiteit, zelfbevrediging, media, 
weerbaarheid, wensen en grenzen, seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, anticonceptie en soa.

Bekijk per groep een voorbeeldles op www.kriebelsinjebuik.nl
Wanneer gebruiken? Scholen kunnen het lespakket gedurende 
het hele jaar gebruiken of gebruiken tijdens de Week van de 

67.  Kindermassage 
uitvoerder/docent: bea vukkink  
van beakindercoach

68.  Happy kids massage 
uitvoerder/docent: bea vukkink van 
beakindercoach

Kindermassage en aanraakspellen zorgen voor onderlinge 
verbondenheid, socialer gedrag, meer zelfvertrouwen, 
lichaamsbesef, betere concentratie en heeft een gunstige invloed 
tegen pesten.

•  Maar het is vooral ook erg leuk om te doen! 
•  De massage word over de kleding heen gegeven. Op de rug 

hoofd en armen.
•  De kinderen masseren elkaar aan de hand van liedjes en 

verhaaltjes.

doelstelling: kennismaking happy kids massage

doelgroep: voor iedereen.
Groepsgrootte: Min 4 max. 
+/ 30
aantal bijeenkomsten: 1

duur: max 1 uur
locatie: eigen lokaal
kosten: €100,00

68.  Happy kids massage voor professionals 
uitvoerder/docent: bea vukkink  
van beakindercoach

Kindermassage en aanraakspellen zorgen voor onderlinge ver
bondenheid, socialer gedrag, meer zelfvertrouwen, lichaams
besef, betere concentratie en heeft een gunstige invloed tegen 
pesten. Maar het is vooral ook erg leuk om te doen! 

Tijdens deze training leer je de grepen en hoe je de methode  
toe kunt passen bij de verschillende groepen. Wat doe je met 
kinderen die niet willen en met bezorgde ouders.

Wil jij nu ook meer rust, verbondenheid en een socialere klas volg 
dan deze training.

doelstelling: meer rust en verbondenheid in je groep

doelgroep: voor iedereen.
Groepsgrootte: 4  15
aantal bijeenkomsten: 1
locatie: eigen lokaal

duur van de bijeenkomst: 
max 3 uur
kosten: €145,00 incl. 
kaartenset

Lentekriebels. Dit is een landelijke projectweek waarbij scholen 
een week lang les geven uit het lespakket ‘Kriebels in je buik’. 
Gratis docentenworkshop Lesgeven over weerbaarheid, relaties 
en seksualiteit kan spannend zijn. Gaat uw school nieuw met de 
lesmethode werken? Dan kan de GGD gratis een docenten
workshop geven. Tijdens deze docentenworkshop staan we stil bij 
de seksuele ontwikkeling van kinderen, het belang van relatio
nele en seksuele vorming en krijgen leerkrachten handvatten  
om hiermee in de klas aan de slag te gaan. 

meer informatie of aanmelden? gezondeschool@ggdnog.nl 
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69.  Mindfulness 
uitvoerder/docent: bea vukkink  
van beakindercoach

Door middel van meditatie en allerlei andere leuke oefeningen ga 
ik kinderen laten kennismaken met mindfulness. Mindfulness 
draagt bij aan rust creëren en even tot jezelf te komen. Even weer 
terug in het hier en nu.

doelstelling: kennismaken mindfulness

doelgroep: voor iedereen.
Groepsgrootte: 4  30 
aantal bijeenkomsten: 1

duur: max 1 uur
locatie: eigen lokaal
kosten: €100,

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

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!

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.

doelgroep: Leerlingen  
van alle groepen 
Groepsgrootte: 1 klas 
aantal bijeenkomsten: 1 

duur: 2 uur 
locatie: Op school 
kosten: €150, 

school levert: Locatie met voldoende bewegingsruimte:  
de gymzaal van school of buiten

71.  Aanraking in de klas,  
workshop voor leerkrachten 
uitvoerder/docent: noam shalgi, 
(kinder-)haptotherapeut

Aanraking is een levensbehoefte. Door aanraking leren kinderen 
wat warmte, liefde, zorg en veiligheid zijn, wat ze wel of niet fijn 
vinden en hun grenzen kennen. Aanraking is natuurlijk en 
essentieel voor de emotionele ontwikkeling van kinderen. Het is 
daarom opvallend dat hier zo weinig aandacht aan geschonken 
wordt op school. Sterker nog: Er heerst vaak aan taboe op dit 
onderwerp. Leerkrachten aarzelen soms om een kind aan te raken 
en kinderen worden weinig gestimuleerd elkaar aan te raken. 
Herkenbaar?

In deze workshop wordt het belang van aanraking uiteen gezet, 
er wordt geoefend met werkvormen om kinderen elkaar te laten 
aanraken én is er ruimte om samen het onderwerp van fysiek 
contact tussen kind en leerkracht te verkennen.

**nieuw**

doelgroep: leerkrachten
Groepsgrootte: 6  14
aantal bijeenkomsten: 1

duur: 2 uur
locatie: Op school
kosten: €300,

school levert: Locatie met voldoende bewegingsruimte.
Opmerkingen: In overleg zijn uitbreiding en/of het toe
spitsen van het programma mogelijk

kunst & cultuur
muzehof cultuurcoach

De Cultuurcoach bemiddelt tussen 
de vraag van de school en het 
cultuuraanbod en heeft een 

nauwe samenwerking met culturele 
partners uit de omgeving en de Interne 
Cultuur Coördinatoren (ICC’ers) op de 
scholen. De Cultuurcoach is op de hoogte 
van ontwikkelingen binnen het culturele 
veld, de regelgeving, cursussen, symposia, 
subsidies en projecten.

convenant cultuur-
educatie primair 
onderwijs 2019-2025
Vanaf komend schooljaar gaat er een 
nieuwe convenantsperiode in, met meer 
mogelijkheden! 

Basis cultuurmenu: Er blijft een basis aan
bod gericht op kennismaking met de 6 
kunstdisciplines met de naam: Cultuur
menu (voorheen Kunstmenu). Het Cultuur
menu zorgt ervoor dat gedurende de 
basis schoolperiode van 8 jaar, alle kinde
ren ten minste één ontmoeting in alle 6 
disciplines van professionele kunst krijgen: 
dans, drama, beeldende kunst, literatuur, 
(nieuwe)media en muziek. De midden en 
de bovenbouw kiezen elk jaar twee van de 
drie disciplines en krijgen daarin een 
project aangeboden.

doel cultuurmenu: Brede kennismaking 
met professionele kunsten (basisprogram
ma) en de culturele omgeving leren 
kennen.

Cultuurmenu 
  Groep   Kunstdiscipline
  Onderbouw Theater
  12(3)
  Middenbouw Muziek 
  345(6)  Dans
  Beeldend
  Bovenbouw Literatuur
  (6)78  (Nieuwe)Media
  Theater /Muziek

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

financiën
Soort menu Korting  Kosten 

school
Basismenu 50% 5,
Basismenu 6% 10,45
 + (1 comp.)
Basismenu 11% 15,15
 + (2 comp.)
Basismenu 17% 19,09
 +++ (3 comp.)

Een component erfgoed, Kinderboeken
week of brede school kost 6 euro per leer
ling. Hoe meer componenten je kiest hoe 
meer korting je krijgt. Er zijn brede school 
componenten waar een meerprijs wordt 
berekend. Als dat het geval is wordt dat 
genoemd in het boekje bij de genoemde 
activiteit. Als er niks staat valt het binnen 
de kosten voor het afnemen van een extra 
component.

De school ontvangt jaarlijks de Velo & 
prestatiebox gelden om cultuureducatie 
mee te financieren.

lumpsum: De Velo (vereenvoudigde 
Londogelden) zijn onderdeel van de 
lumpsum en zijn bestemd voor culturele 
vorming, met €105,31 per school en €4,39 
per leerling aan budget.

prestatiebox gelden: scholen krijgen een 
bedrag van €15,15 per leerling voor cul
tuureducatie (prestatiebox gelden) vanuit 
OCW. (www.lkca.nl/primaironderwijs/geldzaken)

inschrijving
Bestellen gaat via de Muzehof website. 
Daar moet u inloggen in de KCE gids.  
U krijgt hierbij hulp van mij.

Aanvulling op het Cultuurmenu
In samenspraak met de scholen kan er per 
jaar bepaald worden of de extra compo
nen ten worden toegevoegd aan het 
Cultuurmenu. Iedere school kan zo zijn 
eigen tempo bepalen en zijn prioriteiten 
stellen. Het Cultuurmenu kan worden aan
gevuld met 1, 2, of 3 componenten. Je 
kiest een extra component voor de hele 
school, De invulling kan per klas ver schil
lend zijn. De componenten zijn:

kinderboekenweek 
voorstelling 
Een voorstelling wordt geselecteerd, de 
voorstelling sluit aan bij het thema van  
de Kinderboekenweek van dat jaar.

doel: Thematische verbinding of koppe
ling met andere educatie en aansluiting bij 
een themaperiode.

reizen in de tijd, 
doorlopende leerlijn 
erfgoed
Een doorlopende leerlijn Erfgoed wordt 
ontwikkeld in deze regio voor groep 1 tot 
8. De lessen worden aangeboden via het 
Gelderse platvorm www.reizenindetijd.nl.

doel: Een doorlopende leerlijn erfgoed 
geïntegreerd in het curriculum en met 
mogelijkheden tot verbindingen met 
andere kennisdomeinen.

brede school  
aanbod (cultuur)  
of project op maat
De school kan aanbod kiezen uit dit 
boekje Brede schoolprogramma aanbod 
Cultuur 20192020. (Als het project in 
programma meer kost dan 180 euro per 
klas wordt er een meerprijs gerekend)

doel: Vanuit eigen visie en beleid kiezen 
van (lokaal) kwaliteitsaanbod voor ver
dieping of verbreding van cultuureducatie.
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aafje hunink
Cultuurcoach
a.hunink@muzehof.nl
06  28574516

doelstelling: Vrijer aan te kunnen sluiten op school bij hoe 
kinderen de wereld verkennen: Met aanraking!

72. Homo?! Boeit geen flikker!
Jelle Kleinhesselink (21 jaar) uit ruurlo maakte zijn eerste film 
'Homo?! Boeit geen flikker!'. Een educatieve speelfilm over het 
accepteren van homoseksualiteit. De film is geschikt voor leer
lingen in groep 8 van de basisschool en onderbouw voortgezet 
onderwijs. Tijdens de les kijken de leerlingen de 30 minuten 
durende film en ga nadien met Jelle in gesprek over de film. Het 

duur: 90 minuten waarvan 30 minuten film  
en 60 minuten gesprek
kosten: €75 per les, 1 groep maximaal 30 leerlingen

73.  Waarom kinderen niet stil kunnen zitten 
door evelien van dort

Hoe kunnen kinderen door (meer) te bewegen hun mogelijk
heden benutten op sociaal, emotioneel en cognitief vlak? Evelien 
van Dort geeft workshops op locatie voortkomend uit het boek 
dat ze heeft geschreven: ‘Bewegen, eerst je lijf in, dan de wereld’. 
Het zal deels inhoudelijk zijn, deels praktisch, met tijd voor vragen 
aan het einde. De workshop is zeer aan te raden voor 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. 

duur: 90 minuten
kosten: €175,
aantal deelnemers: in overleg

gesprek met leerlingen in combinatie van de film is een laag
drempelige, leuke en leerzame les. Naast dat de film geschikt is 
voor leerlingen, is de film ook ontzettend geschikt als invulling 
voor ouderavonden en of andere bijeenkomsten.
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schoolaanbod

cultuurmenu

Onderbouw 1 - 2 - (3)
TheaTeR
 Wie is de Mol die op mijn kop gepoept heeft / Meneer Monster

middenbouw 3 - 4 - 5 - (6)
Muziek
Dagproject Ongelofelijke Herrie soundtrack & animatie
Uitgevoerd door Studio Z en LIMAI (alleen in combinatie met 
bovenbouw)

DanS
Danswer /  Beleving in beweging

BeeLDenD
Kunstvereniging Diepenheim / Bootcamp voor je zintuigen

Bovenbouw 6 - 7 - 8
LiTeRaTuuR
Schrijver in de Klas / Bibiotheek 

(nieuwe) MeDia
Dagproject Ongelofelijke Herrie soundtrack & animatie
Uitgevoerd door Studio Z en LIMAI (alleen in combinatie  
met de middenbouw)

TheaTeR/Muziek
Concert voor rafiq / Het Gelders Orkest

kinderboekenweek

De Kleine vuurtorenwachter/Valentijn Productiehuis

De Kleine vuurtorenwachter/Valentijn Productiehuis

De tour van Fien / reuring Theater 
in de schouwburg

erfgoed

GROep 1 TheMa: DiT Ben ik
Mijn lievelings.../Julia Borsboom
De poppen aan het dansen! / DANSWEr
Hoe zie ik eruit? / Femmie den Ouden
Klap & Stampwerk /Afrika Museum
Kijk eens om je heen, wat zie je?/ Ariadne Leefoge

GROep 2 TheMa: De VeRzaMeLMan
 Maak je eigen letterkast!/ Femmie den Ouden
 Het raadsel van de raaf/ Erfgoed en Zo 
 Verzameljas / Musea Zutphen

GROep 3 TheMa: MiJn FaMiLie
Mijn stamboom/ Femmie den Ouden

Ben ik blij of ben ik boos?/ Julia Borsboom
Spelen/ Eye Filmmuseum

GROep 4 TheMa: MuSeuMaSSiSTenT
Verzin je eigen tentoonstelling / Femmie den Ouden
Appeltje eitje / DANSWEr
Museumassistent / Musea Zutphen

GROep 5 TheMa: hOe wOOn JiJ
Het Paleis op reis – Wonen in een paleis/ Paleis Het Loo
Meer dan een veilige plek / Huis Verwolde

6 TheMa: De kROniek Van... & Je BenT waT Je eeT
Het Paleis op reis – Pronkpaleis / Paleis Het Loo
Het Paleis op reis – Nederland & Oranje / Paleis Het Loo
Bewaard Erfgoed / Kunst met Koldeweij
De kroniek van de Liberije / Walburiskerk

Archeologie / Erve Eme
Middeleeuws eten / Erve Eme
Boerderij bezoek / Boerderij KleinGraffel

GROep 7 TheMa: kunSTSChaTTen & MiJn huiS STaaT in...
Cuypers en de kerk op de Kranenburg / Heiligenbeeldenmuseum
Het Koffertje van Staring / Museaum STAAL
Architecten gezocht / Nederlands Openluchtmuseum
Ik zie mezelf ik zie jou / Musea Zutphen

GROep 8 TheMa: OM nieT Te VeRGeTen
Ja?! Nee?! Misschien?! / Nationaal Onderduikmuseum
Koffers vol verhalen / Airborne Museum “Hartenstein”

bredeschool

Daar gaan we dan!/Tessa Valstar
PLAy#GrOUND / Limai (schoolbreed)
Wereld Verteldag (schoolbreed)
 Muziekavontuur met Doremiesje / Sietske Vonck 
 Interactieve voorstelling / Kamertheater Almen
 Op maat project

Uilskuiken / Het Gelders Orkest
De grote vliegmachine / Tessa Valstar

Museum MOrE
PLAy#GrOUND / Limai (schoolbreed)
Wereld verteldag (schoolbreed)
Van de Klok en de Klepel/ stadsbeiaardier
Op maat project
Interactieve voorstelling / Kamertheater Almen
Sing a Song / Dewi Boddeke
In de voetsporen van Henric / Musea Zutphen
Kleuren in het Landschap / Musea Zutphen

Workshop Musical / Elly Jansen
Workshop Theater / Elly Jansen
O la la! Een verliefde stieros / Tessa Valstar
Museum MOrE
PLAy#GrOUND / Limai (schoolbreed)

Wereld verteldag (schoolbreed)
Van de Klok en de Klepel/ stadsbeiaardier
Netwerk to Nature / kunstvereniging Diepenheim
Op maat project
Interactieve voorstelling / Kamertheater Almen
Sing a Song / Dewi Boddeke
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cultuurmenu onderbouw

74.   Over een kleine mol die wil weten  
wie er op zijn kop gepoept heeft

Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op 
zijn kop gepoept wordt. Kak! wat goor! Mol gaat op zoek naar de 
dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk 
maken dat zij het in ieder geval niet waren... Maar dan zijn er 
gelukkig twee strontvliegen die hem kunnen helpen.

waar: Op locatie
datum: in maart 

'Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 
heeft' is een hilarische slapstickvoorstelling van de makers van  
o.a. De Gruffalo en De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdie
pingen, naar het bekende boek van Werner Holzwarth en Wolf 
Elbruch.

Een fysieke, bijna woordeloze Meneer Monster productie over 
onrecht wat je aan wordt gedaan en of je gelijk halen vervolgens 
wel zo verstandig is.

cultuurmenu middenbouw

75.  Muziek: Dagproject Ongelofelijke Herrie 
soundtrack & animatie 
uitgevoerd door studio z en limai

Een klas (bovenbouw) maakt een animatie bij een van de verhalen 
uit het kinderboek De avonturen van Ongelofelijke Herrie. Maar 
met alleen animatie is de film nog niet af! Daarom maakt een 
andere klas (middenbouw) een soundtrack bij hetzelfde verhaal. 
Deze wordt in de montage als soundtrack toegevoegd aan de 
animatie. Zo maken twee klassen samen één film!

“Herman weet nog niet dat vandaag of morgen zijn leven 
compleet zal veranderen. Als hij het familiegeheim ontdekt. 
Iedereen in zijn familie is namelijk ergens... super in. Geef opa 
Decibel een muziekinstrument en iedereen die hem hoort spelen 
wordt stil. Weer een ander familielid kan met zijn vioolmuziek 
iedereen alles laten vergeten. Dan zijn er ook nog oma Huppel, 
opa Dis Co, neef roep Toeter en vele anderen. Ga je mee op 
avontuur in zijn wondere wereld? Dan kun je met eigen ogen zien 
hoe Herman verandert in Ongelofelijke Herrie.”

Opmerkingen: In dit project werken we aan de hand van het 
kinderboekje De avonturen van Ongelofelijke Herrie (een boekje 
per klas is bij het project inbegrepen). 

let op! alleen in te zetten als je voor de bovenbouw (nieuwe) 
media kiest.

Specialist in de klas

76. Dans: Beleving in beweging / Danswer
Eliëtte van der Heijden heeft jarenlange ervaring als dansdocent 
binnen en buiten het onderwijs. Het leven in de 21e eeuw zorgt 
voor veranderingen en vraagt om nieuwe uitdagingen. Samen
werken, creëren, onderzoeken, reflecteren, problemen oplossen, 
het hoort er allemaal bij. In deze workshop laat Danswer in een 
workshop bij jou op school zien hoe je dans in kan zetten in 
verbinding met thema's zoals o.a.: geschiedenis en wereld
oriëntatie en gebruik makend van de 21e eeuwse vaardigheden.

Deze workshop is op verschillende manieren in te vullen, passend 
bij de vraag van de school. Zo kun je aan de slag met leuke werk
vormen binnen leren of de workshop relateren aan geschiedenis 
en/ of erfgoed. 

Specialist in de klas duur: 1,5 uur

77.  Beeldend: Kunstvereniging  
Diepenheim / Bootcamp voor je zintuigen

 Kunst doet wat met je. Het schudt je wakker, ontroert, betovert 
en is soms een beetje vreemd. Kunst brengt je in contact met 
werelden die je misschien nog niet zo goed kent. Laat je in 
Kunstvereniging Diepenheim nieuwsgierig maken door de 
tentoonstelling met ruimtelijke kunst.

Bootcamp voor je Zintuigen is de ideale manier om de wereld van 
kunst te ontdekken door middel van vragen stellen, samenwerken 
en creatief denken. Op een speelse manier leren leerlingen 
kunstwerken bekijken en bevragen.

leerdoelen: Leerlingen kunnen met alle zintuigen hedendaagse 
kunst ervaren en daarbij vragen stellen. Leerlingen omschrijven 
hun gedachten, mening en gevoel over een kunstwerk.

Leerlingen reflecteren op hun ervaring, interpretatie en 
waardering en die van anderen.

duur: 1,5 uur 
Op locatie: Kunstvereniging Diepenheim

cultuurmenu bovenbouw

78.  Literatuur: Schrijver in de Klas / 
Graafschap Bibliotheken 

Door te lezen begrijp je de wereld beter. Verhalen bieden hou
vast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden. Elke ont moe
ting met een auteur kan inspiratie vormen tot lezen of het lezen 
verdiepen. Omdat we weten dat verhalen ervoor zorgen dat je 
even in een andere wereld stapt. Om daarna, een ervaring én 
nieuwe perspectieven rijker, terug te keren in die van jezelf.

Kinderen vinden het heel erg leuk een schrijver in levenden lijve 
te ontmoeten. Meestal vragen ze hem of haar het hemd van het 
lijf. Een schrijver gaat met uw groepen in gesprek over zijn of haar 
boek en het thema van het boek. U krijgt daarom een selectie van 
boeken over het hele thema. 

doel van het project is:
• Plezier in Lezen
• Kennismaken met een schrijver
• Praten of schrijven over een relevant thema n.a.v. een boek

Het project sluit aan op de Kerndoelen Basisonderwijs  9: de 
leerlingen krijgen plezier in het Lezen en schrijven van door hen 
bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Specialist in de klas

79.  (Nieuwe) media: : Dagproject Ongelofe-
lijke Herrie soundtrack & animatie 
uitgevoerd door Studio z en limai 
(alleen in combinatie met bovenbouw)

Zie tekst muziek middenbouw (75)

let op! alleen in te zetten als je voor de bovenbouw (nieuwe) 
media kiest.

Specialist in de klas

80.  Theater/Muziek: Concert voor  
Rafique / Het Gelders Orkest

Alles wat normaal niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert 
mag nu juist wel! Zingen, dansen, een regenkoor maken, drum
men op je lichaam... Sterker nog: al deze actie wordt juist voor
geschreven! Samen met het orkest en verteller Eric robillard 
zingen de leer lingen het ontroerende en spannende verhaal over 
de elfjarige rafiq, die alleen als vluchteling in Nederland komt. 
Leerlingen bereiden het concert in de klas voor met behulp van 
een lespak ket. In juni komen alle leerlingen naar het theater voor 
een onvergetelijke ervaring!

Bijzonderheden:
• Meedoen met het orkest!
• De leerlingen zijn artiest
• Een ervaring die je je leven niet vergeet!
• Laagdrempelig lespakket met instructiefilmpjes!
•  Hetzelfde meedoeconcept als de succesvoorstellingen: 

Symfonie voor angsthazen en durfals,  
Couscous & Kaas en Broer!

•  Het onderwerp ‘vluchten’ en ‘vluchtelingen’  
bespreekbaar maken in de klas

Kerndoelen, kenmerken en leerstijlen
kerndoelen: 8, 9, 34, 54, 55 en 58
Leren zingen en muziek maken met heel je lichaam, succes
ervaring, samenwerken, sociale vaardigheden, zelfexpressie en 
creatief schrijven. Actief, receptief en reflectief, visueel en veel 
verschillende invalshoeken.

Op locatie: Orpheus, Apeldoorn

erfgoed
Reizen in de tijd

Vanaf dit schooljaar bieden we een doorlopende leerlijn Erfgoed 
aan: reizen in de Tijd. Welk verleden bepaalt ons heden, hoe 
doet het dat, en wat vinden wij daarvan? Wat doen wij met ons 
verleden? Wat kunnen en willen we er nog mee? De komende 
jaren wordt de leerlijn aangevuld met meer lokale aanbieders.

Door de schooljaren heen maken de leerlingen een reis door de 
tijd. Op de website www.reizenindetijd.nl  is al het materiaal te 
vinden die de leerlingen nodig hebben om deze reis te maken: 
het is de virtuele gereedschapskist voor leerlingen en leer
krachten. Er zijn opdrachten, verhalen, achtergrondinformatie, 
presentaties, handleidingen en games te vinden.

thema groep 1: dit ben ik

Wat maakt dat jij jij bent? En de ander de ander? De kinderen 
onderzoeken hoe ze er zelf uitzien en leren dat iedereen zijn 
unieke eigenschappen heeft maar ook veel gemeen heeft.
Voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op: 
www.reizenindetijd.nl/ditbenik

81.   Bezoeklessen bij het thema dit ben ik: 
mijn lievelings... door julia borsboom

Wie ben ik? Dat kun je vertellen onder andere met dingen die je 
leuk vindt. Je hebt vast veel lievelingsdingen of niet? We gaan 
jouw lievelingsding vastleggen met een hele bijzondere 
techniek. Wat dat lievelingsding is… dat bepaal je zelf! Dier, ijs, 
speelgoed, vriendje: noem maar op! We gaan in de workshop 
samen aan de slag om er wat moois van te maken.

Specialist in de klas

82.  De poppen aan het dansen!  
door danswer

We hebben er allemaal wel een paar thuis; dikke, dunne, grote, 
kleine, stoffen, houten, van plastic of metaal, met of zonder 
armen en benen. Natuurlijk, poppen en knuffels! In deze work
shop ontdekken en oefenen de leerlingen op dansante wijze 
verschillende manieren van bewegen, met het lichaam en door 
de ruimte.

Specialist in de klas

83.  Hoe zie ik eruit? 
door femmie den ouden

De kinderen werken in tweetallen, ze hebben een spiegel. Kijk 
eens goed naar jezelf: waar zit jouw neus? Welke vorm heeft jouw 
neus? En jouw mond? Op houten plankjes staat al een vorm van 
een gezicht. Hierop tekenen ze de plaats van de neus, ogen en 
mond. Ze vragen aan hun maatje of het lijkt op hun gezicht. Ook 
kijken ze naar wat hun maatje gemaakt heeft. Als ze tevreden zijn 
dan gaan ze met een dun kwastje en verf de lijnen overtrekken.

Specialist in de klas
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84.  Klap & Stampwerk 
door afrika museum

In je hele lijf zit geluid en ritme. In deze workshop gaan we op 
zoek naar die geluiden. Voor je het weet stampen, klappen, klop
pen en zingen we een muziekstuk bij elkaar. Aan het eind van 
deze workshop barst je van de energie!

Specialist in de klas
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85.  Kijk eens om je heen, wat zie je? 
door ariadne leefoge

Wat zie je als je om je heen kijkt? In de klas? In de school? Op het 
schoolplein? Hoe onderzoek je dat? Waarover verwonder je je? 
Hoe kun je dat op een creatieve manier in beeld brengen? Of iets 
nieuws bedenken? Hoe ervaar je dat klasgenoten die naar het
zelfde kijken, op andere gedachten en ideeën komen?

Specialist in de klas

thema groep 2: de verzamelman

Houd jij ook zo van verzamelen? Maak kennis met De Verzamel
man en ervaar wat er zo leuk is aan sparen, verzamelen en be
waren. 

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op: 
www.reizenindetijd.nl/deverzamelman/
Bezoeklessen bij het thema de verzamelman

86.  Maak je eigen letterkast! 
door femmie den ouden

Leerlingen hebben van huis een klein voorwerp meegenomen 
(bijvoorbeeld een speelgoedje). Ze krijgen allemaal een mini 
letterkast met verschillende vakjes. Ze maken voorwerpen: 
vormen die passen bij het voorwerp. Dat doen ze bijvoorbeeld 
met klei en ander materiaal. Er ligt genoeg om te gebruiken.  
Zo kunnen ze bijvoorbeeld de letterkast vullen met voorwerpen  
in dezelfde kleur of met een zelfde vorm.

Specialist in de klas

87.  Het Raadsel van de Raaf  
door erfgoed en zo

rafel de raaf heeft met hulp van Manus de Mol allemaal oude 
archeologische voorwerpjes verzameld en meegenomen naar zijn 
nest. Op een dag waait de boom om en vinden kinderen het 
grote nest met inhoud. Wat heeft rafel allemaal voor moois 
verzameld? In groepjes zoeken de leerlingen de voorwerpen uit 
aan de hand van werkbladen. Wat zou het zijn en waar werd het 
voor gebruikt? Elk voorwerp heeft een eigen verhaal! En die 
verhalen behandelen we daarna!

Specialist in de klas

88.  Verzameljas 
door musea zutphen

Spannend, we gaan rondkijken in een museum! De museumjuf 
draagt een speciale jas met grote kleurige zakken. Daarin zitten 
voorwerpen die te vinden zijn in het museum. Samen met de 
leerlingen gaan we op zoek naar vergelijkbare museum
voorwerpen. Bij welke verzameling van het museum horen ze?

Naar een museum

thema groep 3: mijn familie

Waar kom je vandaan? Wie is je familie? En wat maakt jouw 
familie eigen en uniek? De leerlingen gaan op ontdekkingstocht 
naar hun eigen afkomst.

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op:
www.reizenindetijd.nl/mijnfamilie/

Bezoeklessen bij het thema mijn familie:

89.  Mijn stamboom 
door femmie den ouden

Leerlingen maken een eigen stamboom door te schilderen, foto’s 
uit tijdschriften te zoeken van mensen die lijken op hun familie en 
het maken van familielijstjes. Ook schrijven ze erbij: lijkt wel/niet 
op mij, omdat…. De stamboom word afgemaakt door er bij
zondere dingen aan toe te voegen: vogels, blaadjes, gras….etc. 
Het kunnen ook bijzondere dingen van de familie zijn: waar 
houden ze van? Drinken ze veel koffie? Houden ze van voetbal? 
Auto’s? etc.

Specialist in de klas

90.  Ben ik blij of ben ik boos?  
door julia borsboom

Ken je mij? Wie ben ik dan? Ben ik altijd dezelfde? Bij je familie 
mag je jezelf zijn, of dat nu boos, verdrietig of blij is. Hoe ben jij 
het liefst bij je familie? Wat kun je vertellen met kleuren? De work
shop start met een introductie. Dan volgt een eerste activiteit 
rondom kleur(betekenis). Vervolgens gaan de leerlingen zelf 
praktisch aan de slag: ieder kind schildert twee zelfportretten 
waarbij kleur speciale aandacht krijgt.

Specialist in de klas

91.  Spelen  
door eye filmmuseum

Hoe vermaakten kinderen zich vroeger in een gezin of met 
vriendjes? Zes korte films laten zien hoe spelen en speelgoed van 
vroeger op film zijn vastgelegd. Hoe kan een speelgoedbeer 
autorijden, een meisje in huis rolschaatsen en wat gebeurt er als 
een volwassene gaat schommelen? Leerlingen krijgen door het 
bekijken van de diverse films een globaal overzicht van de 
filmgeschiedenis en zien hoe de wereld om ons heen veranderd is 
en wat hetzelfde is gebleven.

Specialist in de klas

thema groep 4: museumassistent

Het museum kan wel wat hulp gebruiken. Stel je eigen tentoon
stelling samen. Welke spullen wil jij aan anderen laten zien? 
Welke spullen vind je in een tentoonstellingsruimte? Welk verhaal 
vertel je met de bij elkaar gebrachte spullen? In deze lessen on
der zoeken de leerlingen wat een verzameling van een museum is. 

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op: 
www.reizenindetijd.nl/museumassistent/

Bezoeklessen bij het thema museumassistent:

92.  Verzin je eigen tentoonstelling  
door femmie den ouden

Leerlingen werken in groepjes van ongeveer 4. Ze krijgen een 
presentatie te zien van verschillende kunstenaars en schilderijen. 
Ook zijn er diverse kunstboeken. Een groepje kiest voor een be
paald schilderij. Ze kijken hier goed naar en gebruiken dit als 
inspiratiebron voor het schilderij dat ze zelf gaan maken. Welke 
kleuren en vormen heeft de kunstenaar gebruikt? Ze maken 1 of  
2 schilderijen die goed bij het uitgekozen schilderij zouden 
passen. Zo heeft elk groepje een serie schilderijen.

Specialist in de klas

93.  Appeltje eitje 
door danswer

'Ik smijt de verf er met kwasten en plamuurmessen en blote 
handen tegenaan, ik gooi d'r soms hele potten tegelijk op' is een 
beroemde uitspraak van Karel Appel die met spetterende kleuren 
de mooiste creaties op doek toverde. Hij was niet meer te stop
pen; streken hier en halen daar, cirkels en vlakken, van vreemd tot 
vrolijk! Maar wat nu als zijn creaties werkelijk tot leven komen en 
van het doek afspatten?

Specialist in de klas

94.  Museum assistent 
door musea zutphen

In deze les kruipen de leerlingen in de huid van een inspecteur, 
bezoeker, assistent en inrichter van het museum. Ze ontdekken 
wat de verschillende verzamelingen van het museum met elkaar 
te maken hebben, nemen een kijkje achter de schermen en 
stellen zelf een expositie samen.

Naar een museum

thema groep 5: hoe woon jij?

Waar woon je? Hoe ziet jouw huis eruit? De leerlingen kijken naar 
waar ze wonen. Ze vergelijken dat met hoe mensen vroeger 
woonden. Wat zeggen de spullen van die mensen over hen? 

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op: 
www.reizenindetijd.nl/hoewoonjij/

Bezoeklessen bij het thema hoe woon jij:

95.  Het Paleis op reis... wonen in een paleis
Hoe werd er gewoond in een paleis? Samen met een museum
docent onderzoeken leerlingen het paleis. De museumdocent 
vertelt bijzondere verhalen aan de hand van indrukwekkende 
beelden en voorwerpen. En de leerlingen gaan zelf ook veel 
doen! In groepjes werken zij met het speelpaleis: Paleis Het Loo 
in het klein. Ook worden er spelletjes en opdrachten gedaan, met 
een wel heel koninklijke afsluiting…

Specialist in de klas

96.  Meer dan een veilige plek! 
door glk huis verwolde

In jouw omgeving staat Huis Verwolde. Hoe was het om daar te 
wonen? Wat deed je eigenlijk de hele dag? Wie werkten er en 
wat hoort er nog meer bij het huis? Dat gaan de leerlingen 
onderzoeken tijdens hun bezoek aan huis Verwolde. Ze gaan  
de slag met uitdagende opdrachten!

De klas uit

thema groep 6: de kroniek van… 
& je bent wat je eet…

thema: de kroniek van …
Welk verhaal vertellen bronnen jou? Welke kroniek kun jij 
schrijven over jezelf? Sommige oude dingen worden zorgvuldig 
bewaard. Door er goed naar te kijken leren de leerlingen meer 
over de mensen van wie die spullen waren. 

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op: 
www.reizenindetijd.nl/dekroniekvan/

Bezoeklessen bij het thema de kroniek van…:

97.  Het Paleis op reis...  
Pronkpaleis door Paleis het Loo

Wie heeft geprobeerd iets uit het paleis te ontvreemden? 
Leerlingen gaan in groepjes aan de slag met het onderzoeken 
van een mysteriebox. Deze box bevat veel materialen en weinig 
instructie. Na onderzoek kunnen de leerlingen meer vertellen 
over de bewoners, personeel en bezoekers van Paleis Het Loo in 
de 17e eeuw. Tijdens een quiz checken de leerlingen de 
resultaten om vervolgens het mysterie te ontrafelen.

Specialist in de klas

98.  Het Paleis op reis...  
Nederland & Oranje door Paleis het Loo

Dé geschiedenisles over de Oranjes! Van stadhouder Willem van 
Oranje tot aan Koning WillemAlexander. Met een archiefdoos 
onder de arm gaan de leerlingen in groepjes op onderzoek uit. 
Aan de hand van geluidsfragmenten, prenten, voorwerpen en 
foto’s bepalen zij: welke Oranje krijgt een ereplaats? Onder 
begeleiding van de museumdocent maken zij een symbolisch 
monument.

Specialist in de klas
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99.  Bewaard Erfgoed 
door kunst met koldeweij

Door de voorbereidende les zijn de leerlingen geïnspireerd door 
een historisch voorwerp uit hun eigen naaste omgeving. We laten 
de leerlingen ondervinden wat de meerwaarde is van hun eigen 
identiteit en naaste omgeving in relatie tot Landart. De leer
lingen zijn gestimuleerd actief te denken vanuit hun eigen 
perspectief en vanuit het perspectief van hun ouder(s) en/of 
grootouder(s) en kunnen vertellen waarom een historisch 
voorwerp bewaard is gebleven.

Specialist in de klas

100.  De kroniek van de Liberije  
door Walburgiskerk Zutphen 

De Librije in de Walburgiskerk behoort tot de belangrijkste 
cultuurhistorische monumenten in Nederland en daarbuiten, want 
er bestaat maar één andere vergelijkbare bibliotheek: in Italië 
(Cesena). De Librije ademt nog steeds de sfeer van vele eeuwen 
geleden. In een interactieve les ontdekken de leerlingen de 
waarde van bronnen en welk verhaal ze vertellen.

De klas uit

101. Archeologie door Erve Eme Zutphen
Erve Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum, een 
reconstructie van een vroegmiddeleeuws erf in Zutphen op basis 
van archeologische vondsten Wist je dat we vaak alleen maar 
nieuwe dingen over ons verleden te weten komen omdat er een 
paar sporen en spullen van lang geleden bewaard zijn gebleven? 
Die spullen vertellen een verhaal dat je niet in de boeken vindt. 
De archeologen van Erve Eme laten zien hoe dat werkt!

Specialist in de klas of de klas uit

thema: Je bent wat je eet...
Wat ligt er op jouw bord? Is dat het zelfde eten als bij de buren? 
Neem een kijkje in de verschillende keukens van vroeger en nu. 
En prik een vorkje mee.

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op: 
www.reizenindetijd.nl/jebentwatjeeet

Bezoeklessen bij het thema Je bent wat je eet...:

102.  Boerderij bezoek door Boerderij  
Klein-Graffel Warnsveld 

Op ca. 1,5 km van het centrum van Warnsveld / Zutphen, ben je 
van harte welkom op "KleinGraffel", het rundvee (melkvee) bedrijf 
van de familie Hissink. De familie Hissink neemt jouw klas graag 
mee voor een interactieve rondleiding over het hedendaagse 
boerenbedrijf. De leerlingen onderzoeken de boerderij: het 
melkvee, melkrobot, stieren, vleeskoeien en landbouwmachines. 
Je krijgt uitleg over de levensloop, huisvesting en voeding van de 
melkkoeien en hun kalfjes. Opmerkelijk is dat je op elk moment 
van de dag live kunt zien hoe de koeien door de twee melkrobots 
worden gemolken! Je komt oog in oog te staan met een stal  
vol stieren!

De klas uit

103.  Middeleeuws eten  
door Erve Eme Zutphen

Erve Eme is een klein archeologisch openluchtmuseum, een 
reconstructie van een vroegmiddeleeuws erf in Zutphen op basis 
van archeologische vondsten. Erve Eme bevat unieke recon
structies van gebouwen uit de Frankische tijd, de periode na het 
vertrek van de romeinen en vóór de komst van Karel de Grote. 
Tijdens dit bezoek gaan we beleven hoe de mensen in de 
middeleeuwen hun eten bij elkaar zochten en bereiden!

De klas uit

thema groep 7: kunstschatten & 
mijn huis staat in…

thema: kunstschatten
Wat betekent kunst voor jou? Wat vind je bijzonder en wat wil je 
bewaren? Leerlingen nemen iets mee wat ze zelf mooi vinden: 
muziek, verhaal, schilderij, beeld etc. Ze filosoferen over de 
waarde van kunst voor hen persoonlijk en over wat het voor 
anderen kan betekenen. 

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op:
www.reizenindetijd.nl/kunstschatten

Bezoeklessen bij het thema kunstschatten:

104.  Cuypers en de kerk op de Kranenburg 
door Heiligenbeeldenmuseum

In deze les ontdekken leerlingen hoe het ontwerpen en bouwen 
in neogotische stijl van de H. Antonius van Paduakerk door 
architect Pierre Cuypers in zijn werk ging en wat dat betekende 
voor de emancipatie van de katholieken in de tijd van het 
Protestantisme.

De klas uit

105.  Het koffertje van Staring  
door Museum STAAL

reis mee door het land van de Achterhoekse dichter en land
bouwkundige A.C.W. Staring. Dit bezoek zal, door in te gaan op 
het leven van Staring, de Achterhoek van de 19e eeuw en het 
heden dichterbij brengen. Ontdek wie Staring was en leer zelf 
gedichten schrijven en voordragen.

De klas uit

106.  Ik zie mezelf ik zie jou  
door Musea Zutphen

Ik zie mezelf ik zie jou is een les over portretten, kijken en 
schilderen. Tijdens een speciale rondleiding gaan de leerlingen 
scherper waarnemen door het kijken naar de portretten in het 
museum. Ze leren luisteren naar elkaar, respectvol van mening te 
verschillen en voortbouwen op elkaar. Ook schildert iedereen, 
onder begeleiding van een kunstdocent, een zelfportret.

thema mijn huis staat in…
Woon je op een fijne plek? Welke mogelijkheden gaf een 
omgeving aan mensen van vroeger? Leerlingen zoeken uit welke 
invloed hun omgeving heeft op het leven van de mensen die er 
wonen en gewoond hebben. 

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op:
www.reizenindetijd.nl/mijnhuisstaatin/

Bezoekles bij het thema mijn huis staat in:

107.  Architecten gezocht door 
Nederlands Openluchtmuseum

Hoe wordt een originele, historische boerderij een comfortabel 
woonhuis, dat voldoet aan de wensen van nu? Kinderen kruipen 
in de huid van architecten en bepalen zelf wat er gebeurt met 
bijvoorbeeld de voormalige stal of de opkamer. Bij het ver
bouwen van de boerderij kunnen sommige ruimtes hun oor
spronkelijke functie behouden en ontstaat ook ruimte voor nieuw 
ideeën. Wie weet komt er wel een gamekamer, atelier of fitness
ruimte in het huis!

De klas uit

thema groep 8:  
om niet te vergeten

“Dit nooit meer”, zeiden de mensen na de Tweede Wereld
oorlog. De oorlog heeft grote littekens achter gelaten. Niet alleen 
is onze omgeving erdoor veranderd, ook de geschiedenis van de 
mensen is erdoor gevormd. Leerlingen ontdekken hoe het leven 
toen was en bedenken wat er nodig is om te kunnen leven in 
vrijheid en vrede.

voorbereidende lessen bij het thema zijn te vinden op:
www.reizenindetijd.nl/omniettevergeten

Bezoeklessen bij het thema om niet te vergeten:

108.  Ja?! Nee?! Misschien?! 
door Nationaal Onderduikmuseum

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Aalten veel onderduikers 
ondergebracht, bijvoorbeeld in Markt 12. Daar is de originele 
onderduikplek en schuilkelder nog toegankelijk. Met behulp van 
de speurtocht ervaren de kinderen de verhalen van mensen in 
oorlogstijd. Daarnaast worden de leerlingen geconfronteerd  
met diverse mogelijkheden van keuzes, waarvoor de mensen 
gedurende de bezettingstijd stonden. Hierbij wordt ook een 
koppeling met het heden meegenomen.

De klas uit

109.  Koffers vol verhalen Airborne  
door Museum “Hartenstein”

Leerlingen krijgen een koffer met daarin verhalen en voorwerpen 
van een ooggetuige van de Slag om Arnhem. Met deze koffer  
in de hand gaan de leerlingen op onderzoek uit in het museum. 
Ze voeren opdrachten uit, beantwoorden vragen, discussiëren, 
werken samen en leren hun persoon beter kennen.

De klas uit

kinderboekenweek
Voorstellingen bij het thema van de Kinderboekenweek:  
reis mee!

onderbouw & middenbouw

110.  De kleine vuurtorenwachter 
door valentijn productiehuis

Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter is en dat je iedere dag in 
de vuurtoren mag zijn. De opa van Sylke weet alles over schepen, 
de sterren, de zee en verre einders. Wanneer opa dood gaat, 
mag Sylke op de vuurtoren passen. Maar dan gebeuren er 
plotseling wonderlijke dingen. Het lijkt wel alsof Sylke een 
opdracht krijgt, maar van wie? Hij moet de zee op, een reis maken 
naar het koude noorden, maar waarom? Heeft het met zijn opa te 
maken? En wat wil die walvis van hem?

De kleine vuurtorenwachter gaat over afscheid nemen, liefde en 
moed en wordt verteld met woorden, schaduwen en schimmen in 
een grote witte tent waar op geprojecteerd wordt. 

Op locatie
datum: 3 en 4 oktober 2019

bovenbouw

111.  De tour van Fien 
door reuring theater

 Op de pedalen, klaar voor de start…af! Fien wil wielrenster 
worden. Zwetend, zwoegend en trappend traint ze alle dagen 
samen met haar beste vriendin Annemiek. Ooit zal ze haar 
persoonlijke Tour de Fien winnen. Iedereen zal klappen, juichen 
en diep buigen voor zoveel snelheid. Fien ontwaakt uit haar 
droom als Annemiek gaat verhuizen.

Thuis klaagt haar moeder over de rommel in de kamer. Haar broer 
wil niets weten van spaken, wielen en zadelpijn. Fien staat er hele
maal alleen voor. Zal Fien de finish halen? Of wacht haar enkel de 
laatste plaats? De tour van Fien is een grappige, ontroerende, 
sportieve voorstelling over inspanning, uitputting en je eigen 
koers varen, óók als je daar soms je peloton voor moet verlaten.

Op locatie: Schouwburg Lochem 
datum: 10 en 11 oktober 2019
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112.  OP MAAT project 
door: cultuurcoach 

Zit er niet tussen het aanbod wat je zoekt? Dan kan je ook in 
overleg met de Cultuurcoach zelf een project samenstellen. Dit 
kan met de hele school zijn of met 1 klas of alles daar tussen in! 

doelstelling: Wat jij maar wil!
doelgroep: de hele school
contactgegevens: Aafje Hunink a.hunink@muzehof.nl 
website: www.muzehof.nl

113.  PLAY#GROUND: schoolpleinconcert 
door: limai

Een dag lang staat de hele school op zijn grondvesten te 
swingen. Elke klas zingt liedjes en maakt muziek die speciaal voor 
dit project is gecomponeerd. We werken toe naar een groot 
spek takel waar iedereen naar mag komen kijken. We beginnen in 
elke groep apart, maar uiteindelijk treden we met de hele school 
op: we maken één groot concert!

Alle leerlingen leren het themalied. Elke groep leert een eigen 
lied. Alle groepen leveren een eigen ritmische of melodische 
bijdrage aan het schoolconcert op onder andere boomwhackers 
en emmers. Kinderen die al een instrument bespelen komen in de 
Orkestgroep. Daarnaast doen ze mee aan het reguliere pro gram
ma. De Orkestgroep zal tijdens het schoolconcert ook eigen stuk
ken laten horen.

Het thema is ‘continenten’ : Europa, Afrika, Azië en Zuid Amerika 
komen aan bod. Elke combinatiegroep werkt met één van de 
continenten.

doelstelling: Voor elk muziekproject en elke muziekworkshop 
is een didactische verantwoording beschikbaar. Hierin staat 
aan welke kerndoelengewerkt wordt en welke competenties 
uit de leerlijn muziek van SLOaangesproken worden bij de 
leerlingen.
doelgroep: de hele school
aantal bijeenkomsten: Voordat we op school komen sturen 
we de liedjes op. Via youTube kunnen de liedjes in de klas 
geoefend worden. Op de dag van de presentatie krijgen alle 
groepen een muziekworkshop. Daarna is er een gezamenlijke 
generale repetitie. De uitvoering is een schoolconcert van 
ongeveer 20 minuten.
duur: 1 hele dag, 1 workshop per klas en 's middags 
doorloop en optreden maakt LIMAI een planning voor de 
dag, aan de hand van het aantal groepen.
locatie: op school of als de school dat wil ergens anders. 
Samen met de school wordt de locatie van het concert 
bepaald.  

kosten: 
Geen meerprijs bij deelname van minimaal 150 leerlingen. 
Voor elk kind minder dan 150 leerlingen wordt een meerprijs 
berekend van 5 euro per kind.

school levert: Van de leerkrachten wordt verwacht  
aanwezig te zijn bij de lessen en de repetities.

Opmerkingen: Goed om te weten!
De instrumenten (behalve de instrumenten voor de Orkest
groep) worden meegenomen door LIMAI. De geluids
apparatuur die nodig is tijdens het concert wordt geregeld 
door LIMAI.

114.  Wereldverteldag scholentour 
door: jan alfrink, ron vernout,  
gery groot zwaaftink, ailun elzenga  
en marjo dames

rondom de Wereldvertelddag (20 maart) bezoeken wij scholen 
om in elke klas een verhaal te vertellen passend bij het thema van 
dat jaar. We komen binnen, worden verdeeld over de klassen. We 
vertellen een verhaal van ongeveer 25 minuten en gaan door naar 
de volgende school.

doelstelling: De bedoeling van verhalen vertellen is om 
kinderen te leren dat een verhaal vertellen boeiend is, zowel 
om ernaar te luisteren als om het zelf te doen en om 
kinderen te laten kennismaken met kenmerken van een 
mondeling verhaal.
doelgroep: Kinderen van de basisschool
Groepsgrootte: min 2 max 70     aantal bijeenkomsten: 1
duur: 30 minuten      locatie: in de klas
school levert: Organisatie vooraf op de school, tijdstip  
en welke groepen bij elkaar enz.

115.  Interactieve theatervoorstellingen 
door: het kamertheater

Het Kamertheater biedt interactieve theatervoorstellingen ge
schikt voor kinderen van van 5 tot 11 jaar. Theatermaker Manja 
Bedner speelt al meer dan 19 jaar deze vorm van theater. De 
kinderen kunnen mee spelen in scènes in de voorstelling. Door 
zelf mee te spelen in de voorstelling leren de kinderen wat het is 
om op het toneel te staan. Daarnaast laat Manja de kinderen in 
het publiek meedenken en beslissen over de voorstelling en het 
verhaal, waardoor ze meemaken hoe het is als je invloed kan 
uitoefenen op de voorstelling.

Er is keuze uit diverse voorstellingen. Naar aanleiding van een 
thema kan samen gekozen worden voor een bepaalde voor stel
ling. Voorbeelden zijn: 'Angsten overwinnen', 'Wie kan ik ver
trouwen?', 'Grenzen aangeven', 'Luisteren of eigenwijs zijn?', 
Dapper zijn' etc...

Voorbeelden hiervan zijn: Sprookjes Anna speelt Het dappere 
Kleermakertje (slim zijn), De Kikkerkoning (grenzen aangeven), De 
wolf en de zeven Geitjes (wie kan ik vertrouwen?) etc.

doelstelling: Deze voorstellingen zijn een bron van inspiratie 
voor o.a. eigen spel van kinderen en voor voorstellingen op 
school. Bij deze vorm van theater leren de kinderen op 
speelse wijze over communiceren, reflecteren, presenteren, 
kritisch denken en creatief denken.
doelgroep: kinderen tussen 4 en 11 jaar
Groepsgrootte: Max. 40 (in het Kamertheater) of 60 (op 
school) 
aantal bijeenkomsten: 1
duur: 1 a 1,5 uur
locatie: Het Kamertheater of op school
kosten: Voor groepen van 60 leerlingen die de voorstelling 
op school afnemen geldt geen meerprijs. Bij bezoek aan het
kamertheater is er een meerprijs van 40 euro per groep.

Opmerkingen: Graag is er ongeveer twee weken van te 
voren telefonisch contact tussen de leerkracht en 
theatermaker Manja Bedner.
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bredeschool - onderbouw

116.  Daar gaan we dan! 
door: tessa valstar

Met een koffer vol verrassingen gaan Loes en Bas op reis. Eerst 
naar de Caraïben, dan via de Balkan naar Egypte. Onderweg 
horen wij prachtige muziek waar je op kunt bewegen, komen  
wij vreemde insecten tegen en dieren die liedjes met ons willen 
zingen… Wat zit er verder in die koffer? Muziek instrumenten? 
Wie weet… het wordt een spannende reis!

doelstelling: door middel van  bewegen, zingen en 
musiceren  leren de kinderen luisteren naar elkaar, werken wij 
aan de lichaams coördinatie, trainen de kinderen hun gehoor 
en wordt de creativiteit en nieuwsgierigheid aangewakkerd. 
doelgroep: groep 1,2,3
Groepsgrootte: Minimaal 8, maximaaal 30 leerlingen
aantal bijeenkomsten: 1, (kan uitgebreid worden tot vijf )
duur: 45 minuten

locatie: in een ruimte waar de kinderen  
in een kring kunnen staan.
school levert: ruimte waar de kinderen in een kring kunnen 
staan,  liefst geen hoge gymzaal ivm de galm.

117.  Muziekavontuur met Doremiesje 
uitvoerder/docent: sietske vonck, 
muziek met doremiesje

Trek je stoute schoenen aan, zet je oren open en ga met 
Doremiesje mee op muziekavontuur. We gaan op zoek naar 
muziekinstrumenten en voorwerpen die geluid maken. De muziek 
wijst ons de weg, wie weet wat we allemaal ontdekken….. 

doelstelling: leerlingen op speelse wijze muzikale begrippen 
laten beleven, maar bovenal genieten van muziek.
doelgroep: groep 1, 2 en 3 Basisschool en kinderopvang
Groepsgrootte: max 15 leerlingen
aantal bijeenkomsten: in overleg
duur: 45 minuten
locatie: school
school levert: ruimte waar bewegingsactiviteiten kunnen 
plaatsvinden, liefst een speellokaal

Opmerkingen: het avontuur kan aangepast worden  
aan een thema.

bredeschool - middenbouw

118.  Uilskuiken  
door: theater gnaffel, orkest van het 
oosten en het gelders orkest

Dit verhaal begint met een ei. Daar begint immers alles mee.  
Of nou ja, volgens sommigen met een kip. Van wie dit ei is, is de 
grote vraag. Plots klinkt er een eigenzinnige melodie. Scheurtjes, 
barstjes en kraakjes doen het ei breken. Er komt een pluizig, 
wonderlijk diertje uit gekropen... 

Het uilskuiken kijkt zijn grote ogen uit en als hij zijn snavel opent... 
blijft het oorverdovend stil. Uilskuiken gebruikt gebaren, omdat 
hij niet praat. Zijn broertjes vinden dat maar gek, maar als er een 
groot gevaar dreigt, blijkt de gebarentaal van uilskuiken opeens 
super handig! 

Mark Haayema schreef een grappig en ontroerend verhaal op 
herkenbare klassieke melodieën en de prachtige orkestmuziek 
van Henk van der Schalk. Leerlingen kunnen zich goed in 
Uilskuiken verplaatsen: hoe het is om anders te zijn dan anderen. 
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Dat anders zijn juist leuk is, omdat iedereen zijn eigen talent heeft 
en uniek mag zijn.

Leerlingen ontdekken het belang van luisteren (o.a. in commu
nicatie, het verkeer én bij muziek maken). Hoe zou het zijn om 
doof te zijn? Ze leren gebarenliedjes met gebaren uit de Neder
landse gebarentaal. Ook spelen ze een bodypercussie in de zaal, 
zodat alle kinderen de ritmes en muziek met hun hele lijf  
kunnen ervaren.

doelstelling: kerndoelen: 34, 54, 55 en 58. Leren zingen en 
muziek maken met heel je lichaam, succeservaring, samen
werken, sociale vaardigheden, zelfexpressie en gebaren. 
Actief, receptief en reflectief, visueel, niettalig en veel ver
schillende invalshoeken.

Het lespakket staat in het teken van ‘luisteren’, naar elkaar, 
naar de muziek, maar ook het belang van je oren. Wat als je 
niets kunt horen? Hoe praat je dan met elkaar? Door middel 
van twee gebarenliedjes leren de kinderen gebaren uit de 
Nederlandse gebarentaal. En doormiddel van bodypercussie 
ervaren de kinderen de muziek met hun hele lijf.

doelgroep: groep 3, 4 en 5 
aantal bijeenkomsten: 2 voorbereidende lessen, 1 bezoek en 
1 reflectieles
duur: 45 minuten 
locatie: Arnhem of Apeldoorn
school levert: een goede voorbereiding
data: 6 februari 2020 Arnhem, 7 februari 2020 Arnhem, 
13 februari 2020 Apeldoorn

119.  De grote vliegmachine 
door: tessa valstar

Wij gaan op reis... Maar eerst moet er een reuze machine ge
bouwd worden waarmee wij de wereld over kunnen. Hij start pas 
na het spelen van een ritmische code en na het fluiten op be
paalde instrumenten… en om in de lucht te blijven moet er veel 
gedaan worden: bewegen, zingen, spelen op ongebruikelijk 
attributen. En wat doen die trommels in de bagageruimte?

doelstelling: Aanwakkeren van de creativiteit en de fantasie, 
stimuleren van de lichaam coördinatie, ontwikkelen van de 
muzikale vaardigheden op ritmische instrumenten en leren 
samenwerken.
doelgroep: groep 4,5,6
Groepsgrootte: Min 6, Max 30
aantal bijeenkomsten: 1 (kan uitgebreid worden naar 3)
duur van de bijeenkomst: een uur
locatie: lokaal waar de kinderen in een kring kunnen staan. 
Liever geen gymzaal i.v.m. de galm.
school levert: lokaal, twee tafels

120.  Bezoek aan Museum MORE 
door: museum more

Bezoek met je klas het museum voor Nederlandse modern 
realistisch Kunst! In kleine groepjes onder begeleiding van je 
eigen docent en ouders gaan de kinderen op onderzoek uit in het 
museum. 

doelgroep: groep 5 tot 8 Groepsgrootte: 1 klas 
aantal bijeenkomsten: 1 locatie: Museum MOrE
duur van de bijeenkomst: 1 tot 1,5 uur
school levert: voldoende begeleiding

Opmerkingen: minimaal 4 begeleiders van de school (deze 
mogen gratis naar binnen)

Tijdens deze les brengen de leerlingen een bezoek aan de 
Gudulatoren in Lochem en gaan ze onder leiding van beiaardier 
JanGeert Heuvelman naar boven. Onderweg krijgen ze uitleg 
over de verschillende klokken en onderdelen van de toren. 
Bovenin de toren laat hij ze zien hoe een beiaard bespeeld moet 
worden en hoe de automaat werkt.

Tot slot kunnen de leerlingen nog even genieten van het 
prachtige uitzicht over de gemeente Lochem (indien er 
voldoende begeleiders mee zijn).

121.  Van de Klok en de Klepel 
door: jan-geert heuvelman

doelstelling: De beiaardcultuur is uitgeroepen tot 
immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Dit betekent dat 
deze cultuur behouden en verspreid moet worden. Door dit 
project krijgen jonge kinderen de kans om kennis te maken 
met de beiaard en de beiaadcultuur in Nederland. 
doelgroep: midden en bovenbouw 
Groepsgrootte: Min 10 leerlingen / max 30 leerlingen    
aantal bijeenkomsten: 1
duur van de bijeenkomst: 60 min. 
locatie: Gudulatoren Lochem

Opmerkingen: Graag per 10 leerlingen min. 1 begeleider

122.  Sing a Song 
door: dewi boddeke

In deze les leer je d.m.v. focus naar elkaar luisteren en 
samenwerken. Aan de hand van energizers (korte oefeningen) ga 
je met elkaar zingen, bewegen en in de vorm van body percussie 
ritmes maken. Met als uiteindelijk resultaat een liedje performen

doelstelling: Muziek maken met de stem en body percussie
doelgroep: Groep 4 t/m 8 
Groepsgrootte: Maximaal 30 leerlingen
aantal bijeenkomsten: 1 
duur: 60 minuten
locatie: Op school (gymzaal of speellokaal)
school levert: ruimte waar je met een groep kan bewegen

123.  In de voetsporen van Henric 
door: stedelijk museum zutphen

"In de middeleeuwen woonde er in Zutphen een jongetje van  
11 jaar dat Henric heette. De middeleeuwen is de periode van 
500 tot 1500. Dat is dus al meer dan 500 jaar geleden. Toch is  
in Zutphen nog steeds veel te terug te vinden uit de middel
eeuwen.” Zo begint het voorlees verhaal over Henric, waarmee 
het museumbezoek wordt voorbereid.

De leerlingen gaan, aan de hand van een dag uit het leven van 
Henric, op zoek naar voorwerpen en verhalen uit de middel
eeuwen in Stedelijk Museum Zutphen en doen een speurtocht  
in het oude centrum van Zutphen.

leerdoelen:
• leerlingen beseffen dat Zutphen een geschiedenis heeft.
•  leerlingen weten dat deze geschiedenis in de stad  

en het museum zichtbaar is.
• leerlingen hebben kennis van de late middeleeuwen.

doelstelling: Na afloop van het project hebben de leerlingen 
kennisgemaakt met de sporen van de late middeleeuwen in 
Zutphen (periode vanaf 1200 tot ongeveer 1500). Ze hebben 
ontdekt hoe het verleden de stad heeft gevormd. 
doelgroep: Groep 5 & 6
aantal bijeenkomsten: 1
duur: 120 minuten
locatie: Stedelijk Museum Zutphen ’s
school levert: 1 begeleider per 5 kinderen

Opmerkingen: Voor het speciaal onderwijs is een eigen 
versie ontwikkeld ism SBO Het Mozaïek in Zutphen
periode: tot en met  18 oktober 2019 en vanaf april 2020

124.  Kleuren in het landschap 
door: museum henriette polak

Als we op een schilderij een landschap bekijken, dan kijken we  
als door een raam naar de wereld. We kunnen heel ver zien: de 
heuvels in de verte, een bos en bomen, en we bedenken dat er 
achter de bomen misschien wel een weg loopt naar een dorp. 
Grappig dat we zo ver kunnen kijken, terwijl het schilderij plat is. 
Het valt ook op dat het landschap op het schilderij vaak net 
anders is dan de werkelijkheid. De kunstenaar maakt met eigen 
kleuren, interpretatie en perspectief zijn eigen verhaal.

Tijdens een speciale rondleiding gaan de leerlingen scherper 
waarnemen door het kijken naar de landschappen in het museum. 
Ze leren luisteren naar elkaar, respectvol van mening te verschillen 
en voort bouwen op elkaar. Elke observatie is waardevol, er is 
geen goed of fout. De museumdocent is hier geen bron van 
kennis. Maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon met 
open vragen. Kennis van en ervaring met kijken naar kunst is  niet 
nodig. Klik hier voor een leuk filmpje over deze manier van 
rondleiden. Ook schildert iedereen, onder begeleiding van 
kunstenaar Karolien Blankers, zijn eigen landschap. Thema’s zijn 
kleuren mengen en met perspectief oefenen (ver weg en dichtbij)

doelstelling: Na afloop van de les;
  Zijn kennis en vaardigheden van de leerlingen vergroot voor 

wat betreft de kerndoelen Kunstzinnig oriëntatie.
  Hebben de leerlingen handreikingen gekregen om op een 

speelse manier aandachtig te leren kijken naar kunst.
  Hebben de leerlingen tekentechnieken geleerd die nodig 

zijn bij het maken van een landschap (perspectief en 
kleuren mengen). 

doelgroep: Groep 5 & 6
aantal bijeenkomsten: 1
duur: 120 minuten
locatie: Museum Henriette Polak ’s Gravenhof 4
school levert: 3 begeleiders per klas (incl. leerkracht)

bredeschool - bovenbouw

125.  Workshop  Musical 
door: jansstheater lochem/ 
elly janssen

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 opbouw 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

doelgroep: groep  8
Groepsgrootte: Min. 15, max 25
aantal bijeenkomsten: 1 of meer
duur van de bijeenkomst: 90 minuten
locatie: op school in ruim lokaal of in het Jansstheater

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

126.  Workshop Theater 
door: jansstheater lochem/ 
elly janssen

Deze workshop bestaat uit een les in toneelspelen en impro
viseren. Onderdelen die aan bod komen zijn: Verbeelding op
roepen, trainen en gebruiken. Samenwerken, reageren in het nu, 
inleving, trainen van empathie 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

doelgroep: groep 6 t/m 8
Groepsgrootte: Min. 15, max 20
aantal bijeenkomsten: 1  of  meer
duur van de bijeenkomst: 90 minuten
locatie: op school in ruim lokaal  of in het Jansstheater
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127.  Bonjour, Oh la la, een verliefde Stieros! 
door: tessa valstar

De Spaanse ritmes van de flamenco klinken door de school
gangen tot er opeens een Franse chanson wordt gezongen...  
of hoor ik nu Italiaans? En die ritmes komen mij ook al zo bekend 
voor… en dan ook nog een stier??? Wij halen er van alles bij van 
bezemstelen tot accordeon, van koebellen tot trommels!

doelstelling: Ontdekken van andere culturen, taal ontwikke
ling, muzikale vaardigheden vergroten (ritme en zang), 
plezier in muziek maken!
doelgroep: groep 7/8
Groepsgrootte: Min 6 max 30
aantal bijeenkomsten: 1, kan uitgebreid worden tot 5
duur: een uur
locatie: een ruimte waar de kinderen in een kring  
kunnen staan
school levert: lokaal, liefst geen hoge gymzaal  
i.v.m. de galm, twee tafels

128.  Network to nature 
door: kunstvereniging diepenheim

Is de hartslag van bomen meetbaar? Kunnen planten verliefd 
worden? Hoe communiceren planten met elkaar? In het edu ca
tieve kunstproject network to nature onderzoeken jongeren, 
kunstenaars en wetenschappers de communicatie van planten. 
Centraal in het project staat de tuin van kunstenaar Herman de 
Vries in Diepenheim. Hij ziet de natuur als kunst. 

Leerlingen leren zelf onderzoek te doen naar de communicatie 
van planten in de seringen, vlinder en wintertuin van Herman de 
Vries. Leerlingen maken in groepjes een beeldend werk naar 
aanleiding van hun vondsten in de natuur. Het beeldend werk kan 
allerlei vormen aannemen: film, collage, stripverhaal, fotoserie of 
bijvoorbeeld een online profiel. Hoe ziet een tutorial of vlog eruit 
als de vlinderstruik een camera zou hebben? En wat als planten 
kunnen kletsen op Whats App? Bekijk het onderzoek en 
beeldend werk van de jongeren tot nu toe op het blog of de 
Instagram van network to nature en ontdek de wereld van de 
plant!

doelstelling:
  De leerlingen onderzoeken in groepjes op het snijvlak van 

kunst en natuurwetenschap naar communicatie van planten.
  De leerlingen vertalen in groepjes hun onderzoek in een 

beeldend werk door de communicatie van planten 
zichtbaar te maken in social media.

doelgroep: groep 7 en 8
Groepsgrootte: Maximaal 32 leerlingen
aantal bijeenkomsten: 1
duur van de bijeenkomst: 5 uur (inclusief pauzes)
locatie: Kunstvereniging Diepenheim, Locatie Ottenhuis
raadhuisstraat 11, 7478 AG Diepenheim
kosten: €10, /leerling

Opmerkingen: Leerlingen hebben hun telefoon nodig  
bij deze workshop. Kijk voor meer informatie op  
http://networktonature.nl of volg op  
Instagram: @networktonature

periode: ‘network to nature’ kan in het voorjaar van 2020 
geboekt worden.

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 
activiteiten gericht op leesbevordering  
en media wijsheid 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 informa
tie vaardigheden 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.

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 mediawijsheid (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 
gemaakt. De school kan daarbij kiezen uit 
onderstaande programmaonderdelen.

ine kamp
Coördinator
Deelnemer overleggen 
combinatiefunctionarissen en 
aansturing leesmediacoaches
ine.kamp@
graafschapbibliotheken.nl
06  10200497

hanny polling
Lees/media coach
Nettelhorst, De Branink, PWA, 
Barchschole, Van der 
Hoevenschool, Joppeschool, 
Vullerschool, Julianaschool en 
Beatrixschool
06  10204845
hanny.polling@
graafschapbibliotheken.nl

mandy braakhekke
Lees/mediacoach
De rank, Vennegötte, Prins 
Hendrik, Propschool en 
Josephschool, Bargerweide en 
Villa 60
06  31972928
mandy.braakhekke@
graafschapbibliotheken.nl
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programmaonderdelen combinatiefunctie lees-mediacoach 2019-2020

 periode

   2019  2020

   2019  2020

   2019  2020

   2019  2020

   September  november 2019
   of januari  maart 2020

   3  13 oktober 2019

   Voor 1 december 2019

    December 2019  februari 
2020

   22 januari  1 februari 2020

   Februari 2020

   April 2020

   April  mei 2020

   Mei – juni 2020

activiteiten  
op te nemen in 
leesbeleidsplan

40 uren leesmediacoach

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 
Reis mee!

Voorronde Nationale 
Voorleeswedstrijd

De Monitor
Minimaal een maal per 2 jaar

 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 
2019 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, per boek

€300, excl. BTW  
per deelnemer

 i.s.m. jeugdcfers 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

toelichting lees- en mediaprogramma

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

Uitvoering leesbevorderings- en 
mediawijsheidsactiviteiten
goede lezers, wijs met media.
Net als de school richt de Bibliotheek zich op leesvaardigheid en 
mediawijsheid. Taal speelt een belangrijke rol in ieders ontwikke
ling. Door veel en met plezier te lezen, worden kinderen beter in 
taal. Laat jullie leesmediacoach 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/ vind je ons pro
ductaanbod, dat goed aansluit bij de kerndoelen van de kinder
opvang en het onderwijs. Maar je kunt natuurlijk ook je lees
media coach vragen om meer informatie. En zij heeft een opzet 
voor een informatieve ouderavond beschikbaar om ouders te 
laten praten over het omgaan met mediagebruik van hun 
kinderen.

HET LENEN VAN LESKISTEN OF WISSELCOLLECTIES
De leesmediacoaches maken op verzoek leskisten op maat die 
aansluiten bij het onderwijsconcept dat de school gebruikt. Al 
een paar jaar is er expertise aanwezig rond thema’s die gebruikt 
worden tijdens de kernconcepten IPC en Wittering, Vier keer 
wijzer, Alles in éen materiaal te leveren. 

Wij verzoeken u op jaarbasis een themalijst aan te leveren, zodat 
er kan worden afgestemd met andere scholen. De collectie van 
de Bibliotheek is niet groot genoeg om elke school op dezelfde 
tijd van hetzelfde thema te voorzien.

Daarnaast kan de school halfjaarlijks gebruik maken van een 
wisselcollectie leesboeken. Deze blijven langer op locatie staan 
en worden gebruikt om de eigen collectie op de school tijdelijk 
aan te vullen.

Wanneer de school niet voldoende middelen heeft om zelf  
de collectie aan te vullen, kan dit een goede oplossing zijn  
om leerzingen toch te blijven uitdagen met nieuwe boeken.  
De wissel collectie wordt op maat samengesteld en bestaat  
uit minimaal 100 exemplaren. Per exemplaar wordt €1, in  
rekening gebracht.

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

Nieuwe ronde: december 2019  februari 2020 

De lees mediacoaches gaan de Monitor opnieuw sterk onder de 
aandacht brengen van het team. Op basis van de Monitor maken 
zij ook het jaarplan voor het volgende schooljaar: drie speer
punten rond taal en lezen die in het schooljaar worden aangepakt  
We streven ernaar om deze Monitor tweejaarlijks in te laten 
vullen en op basis van de uitkomsten maximaal drie taal en/of 
leesdoelen doelen vast te stellen waar we dan de komende jaren, 
met gerichte inzet, teambreed of per groep aan gaan werken. 
regelmatig wordt met het team geëvalueerd hoe het staat met 
de opbrengsten in de groepen.

De centrale vraag daarbij is: wat wil  jij als leerkracht of als school 
meegeven aan de leerlingen die groep 8 verlaten? En wat be
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Stichting Welzijn Lochem: www.welzijnlochem.nl 
Muzehof Centrum voor de Kunsten: www.muzehof.nl 
Graafschap bibliotheek: www.graafschapbibiotheken.nl 

het bredeschoolprogramma  
is samengesteld door:

tekent dat voor het leesonderwijs aan die leerling en de compe
tenties van de leerkrachten op gebied van taal en lezen?

Cursus Open Boek 2.0
Scholing van leerkrachten tot leescoördinator; cursusduur 4 dag
delen; kosten €300, 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 lees
bevordering. Dit kan daar weer goed aansluiten bij de bespreking 
van de Monitor en de doelen die de school uitzet om een het 
lezen op een hoger plan te brengen en het leesplezier van de 
leerlingen te vergroten. De cursus is met 40 rU (registeruren) 
opgenomen in het registerleraar.nl

In het schooljaar 20182019 is er geen cursus gegeven. 

Indien er genoeg aanmeldingen zijn kan er een scholingstraject 
gestart worden in de maanden september  november 2019 of 
januari  maart 2020.

Nationale Voorleesdagen 2020   
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het voorlezen  
aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. De 
Voorleesdagen zijn van 22 januari 2020 – 1 februari 2020 . Het 
prentenboek van het jaar is ‘de Moppereend’ van Joyce Dunbar. 
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig 
naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist pro
beren op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, 
worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van 
eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend 
groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is ge
worden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende 
dieren in de plassen en een regenboog.  Een mooie conclusie: 
hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde aan.

Kinderboekenweek
reis mee!
Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinder
boeken week 2019, die loopt van woensdag 2 oktober tot en met 
zondag 13 oktober 2019. De auteur van het Kinderboeken week
geschenk is Anna Woltz. De makers van het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André Kuipers en 
illustrator Natascha Stenvert.

Lespakket voor de basisschool
Voor het basisonderwijs stelt de Stichting CPNB een lespakket 
samen dat scholen in het voorjaar bij de boekhandel kunnen 
bestellen. Dit pakket bevat o.a. het Kinderboekenweekgeschenk, 
het Prentenboek, affiches, de Kinderboekenkrant, De Voor lees
gids en een lesbrief die allerlei suggesties geeft voor lessen rond 
boeken en lessen over het thema van de Kinderboekenweek.

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, 
Stichting Welzijn Lochem, Muzehof, Boekhandel Lovink, 
Schouwburg Lochem en de ICCers.

wat staat er zoal in de planning:
Het programma is nog in ontwikkeling. Informatie volgt  
voor de zomervakantie.

bredeschool 
programma  
2019 - 2020

insc
hrij

ven 
 

tot 
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overzicht leskisten

 nr. activiteit doelgroep kosten/uren coach/ pagina
    inzet/locatie organisatie
 
  spOrt & GezOnde leefstIJl ( JOGG)
 3 Beweegimpuls: sport en spel pauzekist (leskist) 3 t/m 8 2 uur sportcoach  7
 9 Beweegsels leskist: bewegend leren in de onderbouw 1 t/m 3 geen uren sportcoach  8
	 	 	 	 €50,00/mnd
  kennIsmakInGslessen
 31 Leskist: water drinken, heel gewoon 1 / 2  4 weken,  leerkracht zelf  12
    2x1 uur/week
  Ontdek de wereld en Jezelf
  Natuur & Techniek
 37 Leskist: Bodemdiertjes 1 t/m 4 €25  €75 Buitenspelen  17
    2 weken Natuurlijk
    optie extra docent 
    €25/uur
 38 Leskist: kleibeesten maken 1 t/m 4 €35 of €75 Buitenspelen  17
    2 weken Natuurlijk
    optie extra docent
    €25/uur
 39 Leskist: project onkruid 1 t/m 5 €35 of €75 Buitenspelen  17
    2 weken Natuurlijk
    optie extra docent
    €25/uur
 47 Kexpo: leskist klei ‘dieren’ onderbouw 3 lessen/kist €182, Kexpo  20
    optie extra docent 
    €65/uur
 48 Kexpo: leskist hout ‘middeleeuwen’ middenbouw 3 lessen/kist €303, Kexpo  20
   bovenbouw optie extra docent 
    €65/uur
 49 Kexpo: leskist hout ‘ridders en kastelen’ onderbouw 3 lessen/kist €303, Kexpo  20
    optie extra docent
  Sociaal emotionele ontwikkeling   
 66 Leskist: week van de lentekriebels 1 t/m 8 gratis, 4 weken GGD  25

overzicht trainingen voor leerkrachten

  spOrt & GezOnde leefstIJl ( JOGG)
 10 Kwaliteitsimpuls: sportcoach ondersteunt leerkracht leerkrachten in overleg sportcoach  8
  Ontdek de wereld en Jezelf
  Natuur & Techniek
 40 Leerkrachtworkshop: spelen is heel leerzaam leerkrachten €150/avond Buitenspelen  17
    2 uur Natuurlijk
 51 Leerkrachtworkshop: onderzoek met kinderen leerkrachten 90 min workshop Kexpo  20
    60  90 min training Annelies Heimensen
    vakdocent €92/uur
 52 Leerkrachtworkshop: deskundigheidsbevordering  leerkrachten 90 min workshop Techniki en Kexpo  21
  techniek en kunst  60  90 min training Annelies Heimensen
    vakdocent €92/uur reinhart Voulon
  Sociaal emotionele ontwikkeling
 71 Leerkrachtworkshop: aanraking in de klas leerkrachten 2 uur, €300, Noam Shalgi  26
 73 Waarom kinderen niet stil kunnen zitten (workshop) leerkrachten 90 min, €175 Evelien van Dort  26

 nr. activiteit doelgroep kosten/ coach pagina
    ureninzet

procedure van 
inschrijving

bredeschool programma 2019 - 2020

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

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 m.wopereis@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 leesmediacoach in een mondelinge afspraak 
samengesteld.

Inschrijven kan vanaf nu tot 1 oktober 2019. We plannen alle activiteiten in overleg met 
de contactpersoon van jullie school in. Dit doen we op volgorde van inschrijving. 
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programmaoverzicht

 nr. activiteit doelgroep kosten/uren coach/ pagina
    inzet/locatie organisatie
 
  spOrt & GezOnde leefstIJl ( JOGG)
 1 Fitklasse 5 t/m 8 1 uur sportcoach en/of 
     JOGG regisseur
 2 Beweegimpuls: tijdens de gymles 5 t/m 8 20 uur sportcoach
 3 Beweegimpuls: sport en spel pauzekist (leskist) 3 t/m 8 2 uur sportcoach
 4 Beweegimpuls: Freeplayer 5 t/m 8 2 uur sportcoach
€    €50/mnd
 5 Tjoekbal 5 t/m 8  1 uur sportcoach
 6 Lacrosse 7/8 1 uur sportcoach
 7 Stoeispelen 3 t/m 8 1 uur sportcoach
 8 Pauzespelen 5 t/m 8 geen uren sportcoach
 9 Beweegsels leskist: bewegend leren in de onderbouw 1 t/m 3 geen uren  sportcoach
   	 €50 p/mnd 
 10 Kwaliteitsimpuls: sportcoach ondersteunt leerkracht leerkrachten in overleg sportcoach
 11 Ouderavond: bewegen en/of gezonde leefstijl ouders 3 uur sportcoach en/of 
     JOGG regisseur
 12 Slackline 5 t/m 8 2 uur sportcoach
 13 Ultimate Frisbee 5 t/m 8 2 uur sportcoach
 14 Coöperatieve spelen 1 t/m 8 2 uur sportcoach
 15 Burner games 5 t/m 8 2 uur sportcoach
 16 rots & water training 6 t/m 8 20 uur sportcoach en/of
	 	 	 	 €250, tienercoach
 17 Freerunning met sportcoach 6 t/m 8 2 uur sportcoach
 18 Lochemse sportdag 6 t/m 8 1 dag sportcoach
	 	 	 	 €1,50/leerling
  kennIsmakInGslessen
 19 Jazz Fushion, Hiphop, Kids Dance 1 t/m 8 gratis Sanne Brandt
 20 Hockey 1 t/m 6 gratis Lochemse Hockeyclub
 21 Badminton (5) 6 t/m 8 gratis Badmintonclub Lochem
 22 Badminton 4 t/m 8 gratis Badmintonclub Eefde
 23 Bridge 7 / 8 gratis Bridgeclub Jump ‘85
 24 Tennis 1 t/m 8 gratis Tennis SV Harfsen
 25 Jazzgym 3 t/m 8 gratis Brinio
 26 Beweegdiploma 1 / 2 gratis Brinio
 27 Gymnastiek 3 t/m 6 gratis Brinio
 28 Kinderyoga 1 t/m 8 1 x 45 min €45 Lizelot Versteeg
    1 x 60 min €60
    3 x 60 min €160 
    4x 60 min €200
    5x 60 min €240
 29 Volleybal 1 t/m 8 in overleg BVC ’73 Barchem
 30 Drinkt water, lekker fris! 7 / 8 2 x 1,5 uur JOGG regisseur
 31 Leskist: water drinken, heel gewoon 1 / 2  4 weken, 
    2x1 uur/week leerkracht zelf
 32 Groenten, zet je tanden er in! 1 t/m 8 1 maand leerkracht
 33 Gezonde school (vignet) 1 t/m 8 €150, JOGG regisseur
    in overleg  school/leerkrachten
 34 Buitenspeelcampagne 1 t/m 8 in overleg Gerdie Kreunen
  Ontdek de wereld en Jezelf
  Natuur & Techniek
 35 Masterclass duurzaamheid  5 t/m 8 gratis, 1,5 uur jeugdcoach
 36 Wiesneus, Achterhooks veur blagen 5 t/m 8 €50, 1,5 uur jeugdcoach
 37 Leskist: Bodemdiertjes 1 t/m 4 €25  €75 Buitenspelen
    2 weken, optie Natuurlijk
    extra docent €25/uur
 38 Leskist: kleibeesten maken 1 t/m 4 €35 of €75 Buitenspelen
    2 weken, optie Natuurlijk
    extra docent €25/uur
 39 Leskist: project onkruid 1 t/m 5 €35 of €75 Buitenspelen
    2 weken, optie Natuurlijk
    extra docent €25/uur 
 40 Leerkrachtworkshop: spelen is heel leerzaam leerkrachten €150/avond Buitenspelen
    (2 uur) Natuurlijk
 41 Cleanwise & schoon belonen 1 t/m 8 gratis (1 uur) Gerdie Kreunen
 42 Opschoondag 1 t/m 8 gratis (1 uur) Gerdien Kreunen
 43 Visles 7 / 8 gratis (ochtend) Visvereniging De Brazem 
     en De Gouden Karper

 44 Aan de waterkant 6 t/m 8 gratis (ochtend) jeugdcoach
    2 uur
 45 Boomfeestdag 6 t/m 8 gratis (dagdeel) Circulus Berkel,
     jeugdcoach
 46 Werk in uitvoering 5 t/m 8 gratis (2,5 uur) jeugdcoach (3 uur)
 47 Kexpo: leskist klei ‘dieren’ onderbouw 3 lessen/kist Kexpo
    €182, optie extra  
    docent €65/uur 
 48 Kexpo: leskist hout ‘middeleeuwen’ middenbouw 3 lessen/kist Kexpo
   bovenbouw €303, optie extra  
    docent €65/uur
 49 Kexpo: leskist hout ‘ridders en kastelen’ onderbouw 3 lessen/kist Kexpo
    €303, optie extra 
    docent €65/uur
 50 Blikken portretten 1 t/m 8 3 lessen/kist Kexpo
	 	 	 	 €303, optie extra 
    docent €65/uur
 51 Leerkrachtworkshop: onderzoek met kinderen leerkrachten 90 min/workshop Kexpo
    6090 min training Annelies Heimensen
    vakdocent €92/uur
 52 Leerkrachtworkshop:  leerkrachten 90 min/workshop Techniki en Kexpo
  deskundigheidsbevordering techniek en kunst  6090 min training Annelies Heimensen
    vakdocent €92/uur reinhart Voulon
 53 ruimteverkenner verkennen en bouwen 7 / 8 23 dagdelen Techniki en Kexpo
	 	 	 	 €570  €1170 Annelies Heimensen 
     reinhart Voulon
 54 Bewegende kunstwerken met Tinguely en Kadinsky onderbouw 2 dagdelen Techniki en Kexpo
   1 t/m 4 2 uur/dagdeel Annelies Heimensen
    kosten in overleg reinhart Voulon 
 55 Bewegende kunstwerken met Tinguely en Kadinsky bovenbouw 2 dagdelen Techniki en Kexpo
   5 t/m 8 2 uur/dagdeel Annelies Heimensen
    kosten in overleg reinhart Voulon 
 56 Sterrenwacht Phoenix 3 t/m 8 dagdeel vrijwilligers van
     €4/leerling sterrenwacht Phoenix
    2 begeleiders/groep 
    gratis, volwassenen €5 
  Burgerschap   
 57 Budgetkids 7 / 8 gratis (2 uur) Anja rouwenhorst
 58 Smokey komt logeren 1 / 2 gratis (1,5 uur) jeugdcoach 2 uur
 59 Democratiefabriek 8 gratis, dagdeel jeugdcoach
 60 Terra Nova (spel) 8 gratis (2 uur) jeugdcoach
 61 Online, weet wat je deelt! 7 / 8 gratis jeugdcoach
   ouders 2x1 uur tienerwerk
 62 Jonge Helden (mantelzorgers) 6 / 7 gratis (2 uur) SWL en woonzorg
     centrum Gudula
  Sociaal emotionele ontwikkeling   
 63 Girls Talk 8 €50 (1,5 uur) jeugdcoach
 64 Boys Talk 8 €50 (1,5 uur) jeugdcoach
 65 rots en Water 6 t/m 8 €250 (20 uur) sportcoach en/of 
     tienercoach
 66 Leskist: week van de lentekriebels 1 t/m 8 gratis, 4 weken GGD
 67 Kindermassage 1 t/m 8 €100 (1 uur) Bea Vukkink
 68 Happy kidsmassage voor professionals professionals €145 (3 uur) Bea Vukkink
	 	 	 	 incl kaartenset 
 69 Mindfulness 1 t/m 8 €100 (1 uur) Bea Vukkink
 70 Feel Good workshop 1 t/m 8 €150 (2 uur) Noam Shalgi
 71 Leerkrachtworkshop: aanraking in de klas leerkrachten €300 (2 uur) Noam Shalgi
 72 Homo? Boeit geen flikker! groep 8 €75 (90 min) Jelle Klein Hesselink
 73 Waarom kinderen niet stil kunnen zitten (workshop) leerkrachten €175 (90 min) Evelien van Dort
  kunst & cultuur   
 74 Wie is de mol die op mijn kop gepoept heeft (theater) onderbouw op locatie in maart Meneer Monster productie
 75 Ongelooflijke herrie (muziek) middenbouw specialist in de klas Studio Z / LIMAI
 76 Beleving in beweging (dans) middenbouw specialist in de klas Danswer
 77 Bootcamp voor je zintuigen (beeldend) middenbouw 1,5 uur Kunstver. Diepenheim
 78 Schrijver in de klas (literatuur) bovenbouw specialist in de klas Graafschap Bibliotheken
 79 Ongelooflijke herrie (nieuwe media) bovenbouw specialist in de klas Studio Z / LIMAI
 80 Concert voor rafique (theater en muziek) bovenbouw op locatie Het Gelders Orkest

6

6
7
7

7
7
7
7
8

8
8

8
8
8
9
9

9
9

10
10
10
10
10
10
11
11
11
11

11
12
12

13
14

14

16
16
17

17

17

17

18
18
20

19

19

20
20

20

20

20

20

21

21

21

22

22

23
23
23
23
24

24

24
24
25

25
25
25

26
26
26
26
26

30
30
30
30
31
31
31

* exclusief reiskosten, ** per les exclusief reiskosten, ***leskist + materiaal
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 InschrIJven vIa dIGItaal InschrIJffOrmulIer. deze OntvanGt u per maIl.

  kunst & cultuur (vervOlG)
 81 Mijn Lievelings… groep 1 specialist in de klas  Julia Borsboom
 82 De poppen aan het dansen groep 1 specialist in de klas Danswer
 83 Hoe zie ik er uit? groep 1 specialist in de klas Femmie den Ouden
 84 Klap & stampwerk groep 1 specialist in de klas Afrikamuseum
 85 Kijk eens om je heen, wat zie je? groep 1 specialist in de klas Ariadne Leefoge
 86 Maak je eigen letterkast! groep 2 specialist in de klas Femmie den Ouden
 87 Het raadsel de raaf groep 2 specialist in de klas Erfgoed en Zo
 88 Verzameljas groep 2 specialist in de klas Musea Zutphen
 89 Mijn stamboom groep 3 specialist in de klas Femmie den Ouden
 90 Ben ik blij of ben ik boos? groep 3 specialist in de klas Julia Borsboom
 91 Spelen groep 3 specialist in de klas Eye Filmmuseum
 92 Verzin je eigen tentoonstelling groep 4 specialist in de klas Femmie den Ouden
 93 Appeltje eitje groep 4 specialist in de klas Danswer
 94 Museum assistent groep 4 specialist in de klas Musea Zutphen
 95 Het paleis op reis – Wonen in een paleis groep 5 specialist in de klas Paleis Het Loo
 96 Meer dan een veilige plek! groep 5 op locatie GLK Huis Verwoolde
 97 Het paleis op reis – Pronkpaleis groep 6 specialist in de klas Paleis Het Loo
 98 Het paleis op reis – Nederland & Oranje groep 6 specialist in de klas Paleis Het Loo
 99 Bewaard Erfgoed groep 6 specialist in de klas Kunst met Koldeweij
 100 De kroniek van de Liberije groep 6 specialist in de klas Walburgiskerk Zutphen
 101 Archeologie Erve Eme Zutphen groep 6 specialist in de klas  Erve Eme Zutphen
    of op locatie 
 102 Boerderij bezoek  groep 6 op locatie Boerderij Klein
     Graffel Warnsveld
 103 Middeleeuws eten groep 6 op locatie Erve Eme Zutphen
 104 rondleiding kerk Kranenburg  groep 7 op locatie Kerk Kranenburg en
  en Heiligenbeeldenmuseum   Heiligenbeeldenmuseum
 105 Het koffertje van Staring groep 7 op locatie Museum STAAL
 106 Ik zie mezelf, ik zie jou groep 7 op locatie Musea Zutphen
 107 Architecten gezocht groep 7 op locatie Nederlands 
     Openluchtmuseum
 108 Ja?! Nee?! Misschien?! groep 8 op locatie Nationaal 
     Onderduikmuseum
 109 Koffers vol verhalen groep 8 op locatie Airborne museum
 110 De kleine vuurtorenwachter onderbouw en  op locatie Valentijn
   middenbouw  Productiehuis
 111 De tour van Fien bovenbouw Schouwburg Lochem reuring theater
    10 en 11 oktober 
 112 Op maat projecten 1 t/m 8 maatwerk Aafje Hunink
 113 Play#ground (schoolconcert) 1 t/m 8 5 groepen: €850 LIMAI
    8 groepen: €1150
    12 groepen: €1450
    15 groepen: €1850
    18 groepen €2250 
 114 Wereldverteldag scholentour 1 t/m 8 €€130/school (25 min) Jan Alfrink, ron Vernout, 
     Gery Groot Zwaaftink, 
     Ailun Elzenga en 
     Marjo Dames
 115 Interactieve theatervoorstellingen 1 t/m 8 €200 voor een  Het Kamertheater
    groep tot 35 pers 
    (Kamertheater)
    Voor 60 pers 
    €300 (op school)
 116 Daar gaan we dan! onderbouw €67,50 (45 min) Tessa Valstar
 117 Muziekavontuur met Doremiesje onderbouw €60,00 (45 min) Sietske Vonck, 
     Muziek met Doremiesje
 118 Uilskuiken middenbouw €5/leerling (45 min) Theater Gnaffel, 
     Orkest van het Oosten 
     en Het Gelders Orkest
 119 De grote vliegmachine middenbouw €72,50 (60 min) Tessa Valstar
 120 Bezoek aan Museum More middenbouw  €5/leerling Museum More
   en bovenbouw (6090 min) 
 121 Van de klok en de klepel middenbouw €50 (60 min) JanGeert Heuvelman
   en bovenbouw 
 122 Sing a song middenbouw  €60/groep Dewi Boddeke
   en bovenbouw (60 min) 

 123 In de voetsporen van Henric middenbouw €5/leerling (120 min) Stedelijk Museum 
     Zutphen
 124 Kleuren in het landschap middenbouw €150/klas (120 min) Museum 
     Henriette Polak
 125 Workshop musical groep 8 €5/leerling (90 min) Jansstheater 
     Lochem, Elly Janssen
 126 Workshop theater bovenbouw €5/leerling (90 min) Jansstheater 
     Lochem, Elly Janssen
 127 Bonjour! Oh la la, een verliefde stieros groep 7 en 8 €72,50 (60 min) Tessa Valstar
 128 Network to nature groep 7 en 8 €10/leerling (5 uur) Kunstvereniging 
     Diepenheim
  lezen en medIa   
  Lees en media menu 1 t/m 8  Samenwerking
  Kinderboekenweek thema   project Bibliotheek,
  ‘reis Mee!’   SWL, Muzehof, ICCers,   
     Schouwburg en 
     boekhandel Lovink
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