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VOOR KUNST EN CULTUUR IN HET ONDERWIJS 



SEP verzorgde afgelopen schooljaar 
voor 75 Amsterdamse basisscholen 
het cultuuronderwijs!



De gemeente voerde dat jaar voor het 
eerst het vouchersysteem in waarbij de 
school per leerling een budget kreeg om 
te besteden aan cultuureducatie. Scholen 
kregen hierdoor eigen regie op hun aanpak 
en konden sneller projecten opzetten. 
Om een inhoudelijke relatie tussen de 
diverse projecten te stimuleren - zodat er 
een doorgaande leerlijn ontstaat -, zijn wij 
inzichtelijk gaan maken wat we de kinderen 
nu eigenlijk leren met onze projecten en 
leerlijnen. Cultuureducatie kan alleen dan 
een geïntegreerd onderdeel worden van 
het curriculum van de school. Ook na 15 
jaar zijn wij bezig om onszelf hierin steeds 
verder te verbeteren.

Na 15 jaar is er veel veranderd. 
Cultuureducatie maakt op de meeste 
scholen een vast onderdeel uit van het 
programma op school. De samenwerking 
tussen de school, SEP en andere (cultu-
rele) organisaties is uitgegroeid tot een 
specialistisch team dat vertrouwd is met de 
school en haar omgeving. We zijn in 2005 
gestart met 8 vakdocenten, nu zijn dat er 
meer dan 85 op meer dan 70 basisscholen 
in Amsterdam. Cultuureducatie is dan ook 
meer dan alleen kunst- en cultuuronderwijs 

in de klas. Het wordt ook ingezet om bij te 
dragen aan de 21e-eeuwse vaardigheden, 
burgerschapsvorming en als instrument 
voor werkdrukverlaging.

SEP heeft inmiddels een netwerk en 
infrastructuur gerealiseerd waarmee wij 
kunst- en cultuuronderwijs in alle breedte 
en voor diverse doeleinden kunnen inzetten. 
Door een transparante uitwisseling, het 
verbinden van werelden, het borgen van 
resultaten en samenwerking met externe 
partners brengen wij de buitenwereld in 
contact met de klas en de klas in contact 
met de dynamische buitenwereld. Iedereen 
moet mee kunnen doen en iedereen moet 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen. Voor komend jaar willen we meer 
verbindingen maken tussen de school en 
haar omgeving. We hebben vorig jaar tijdens 
de coronacrisis ervaren dat dit ook heel 
goed online kan en hebben hierin waarde-
volle lessen geleerd. 

Zo zien wij elk jaar weer nieuwe uitda-
gingen die ons ook na 15 jaar creatief en 
scherp houden.

Adriën Schilder, directeur SEP

Voorwoord

15 jaar geleden moest Kunstencentrum Kunstweb de deuren sluiten 
en zag SEP het eerste levenslicht. We zijn toen met een nieuwe 
aanpak begonnen voor cultuureducatie. Niet hapsnap, maar werken 
aan een duurzame aanpak die op een zinvolle manier kan bijdragen 
aan de leerontwikkeling van íeder kind in Amsterdam.
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SEP – Stichting Educatieve Projecten is dé organisatie 
voor duurzame cultuureducatie in het basisonderwijs 
in Amsterdam. SEP organiseert in samenspraak met 
de school kunst- en cultuurprogramma’s die bijdragen 
aan de leerontwikkeling van kinderen.

SEP biedt alle kunstdisciplines aan en werkt samen 
met de school aan kwalitatief goed cultuuronderwijs. 
Van het opzetten van volledige leerlijnen tot onderde-
len ervan, het organiseren van grote schoolvieringen of 
het geven van lessen die aansluiten op het curriculum 
en lopende thema’s, SEP werkt altijd op maat.  
↪ www.sep.nu 
 
Contactgegevens 
Bezoekadres: 
Manegestraat 3 
1018 VP Amsterdam

020 412 41 10 
of mail: ↪ info@sep.nu 

Postadres: 
Nieuwe Kerkstraat 122-1
1018 VM Amsterdam 

Medewerkers 
Adriën Schilder – directeur 
Myrthe Niens - coördinator cultuuronderwijs 
Rik Eckhardt - coördinator cultuuronderwijs 
Louk Röell - coördinator cultuuronderwijs 
Marie Louise van Dorp – communicatie 
Frederika Hasselaar – officemanager 
Matthijs Weijler – ICT (Cultuurweb)

Project aanvragen of meer informatie? 
Vraag een vrijblijvende offerte of een project aan  
via ↪ sep.nu/projecten/projectaanvraag, neem 
telefonisch contact op via 020 412 41 10 of stel  
uw vraag via de e-mail: ↪ projectaanvraag@sep.nu.
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WERKDRUKVERLAGING

Heb je als school behoefte aan werkdruk-

verlagingsuren voor je docenten, dan kun 

je met SEP een creatieve invulling hiervoor 

ontwikkelen. De kinderen krijgen op vaste 

dagen gedurende het jaar diverse work-

shops in allerlei disciplines aangeboden 

door vakdocenten die zelfstandig voor 

de klas kunnen staan. Ondertussen kan 

je team de tijd gebruiken voor andere 

zaken. Zo snijdt het mes aan twee kanten 

en hebben de leerlingen aan het eind van 

het jaar aan vele creatieve disciplines en 

technieken mogen snuffelen. Interesse? 

Neem dan contact op met SEP!

SPECIAAL ONDERWIJSSpeciaal onderwijs is anders dan regulier 

onderwijs en vereist dus een andere 

aanpak. SEP houdt hier altijd rekening 

mee bij het opzetten en uitvoeren van 

kunstprojecten. Zo nemen wij extra tijd 

voor de afstemming vooraf. Onze coör-

dinator cultuuronderwijs, Myrthe Niens, 

is zeer ervaren in het speciaal onderwijs 

en kan goed inschatten welke randvoor-

waarden nodig zijn om een kunstproject 

voor deze kinderen tot een succes te 

maken. De vakdocenten die we hiervoor 

inzetten hebben ook ervaring met speciale 

doelgroepen en komen vooraf altijd 

langs om de specifieke aanpak voor de 

doelgroep qua houding, toon en taal met 

de leerkracht te bespreken. Ook plannen 

we altijd een tussentijdse evaluatie in om 

waar nodig tijdig bij te kunnen sturen. Zo 

zorgen we voor projecten op maat die het 

leerrendement vergroten.

VERSCHILLENDE SOORTEN 
PROGRAMMA’S

Iedere school is anders, de achtergrond 
van de leerlingen verschilt en de vraag 
vanuit het schoolteam is telkens weer 
anders. Vandaar dat SEP verschillende 
soorten programma’s onderscheidt. 1.  We hebben kennismakingsprojecten.  
Dit zijn projecten die direct uit het 
aanbod in de brochure komen. 

2.  We ontwikkelen leerlijnen, horizontaal 
voor een heel schooljaar of meerdere 
jaren en verticaal voor alle groepen. Dit 
vraagt intensief overleg met de school 
en vakdocenten die langere tijd aan 
de school verbonden zijn zodat het 
bekende gezichten worden voor de 
kinderen en icc-ers.3.  Wanneer een school met een open 

vraag komt en hulp nodig heeft bij het 
omzetten hiervan naar een geschikt 
project, dan noemen we dat maatwerk. 
Eigenlijk benaderen we iedere vraag als 
maatwerk, aangezien we altijd rekening 
houden met de achtergrond van school, 
de leerlingen en de vakdocent om een 
zo goed mogelijke match te maken 
tussen vraag en aanbod. 4.  Tenslotte kunnen we ook naschoolse 

activiteiten verzorgen. Dit noemen we 
de talentenkaravaan. Dit alles uiteraard 
voor iedere discipline, of nog liever in 
een multidisciplinair project!

Hoe werkt SEP?
POP-UP ACADEMY

De kwaliteit van onze projecten staat of 

valt met de kwaliteit van onze vakdocen-

ten. SEP organiseert daarom voor iedere 

discipline 2x per jaar een intervisie bij-

eenkomst voor de vakdocenten waarin we 

ingaan op specifieke vragen van docenten 

en elkaar inspireren met nieuwe inzichten 

en projecten. Daarnaast organiseren we 

2x per jaar een Pop-up academy voor 

alle vakdocenten waarin ze worden bijge-

schoold op inhoudelijke kennis, pedago-

gische en didactische vaardigheden. Zo 

houden we onze docenten up-to-date en 

zorgen we ervoor dat de kwaliteit van onze 

projecten steeds zo hoog mogelijk blijft.

CULTUURWEB

SEP vindt het belangrijk om iedere partner-

school inzicht te bieden in álle aspecten 

van de culturele activiteiten op school. 

Hiervoor hebben we het Cultuurweb ont-

wikkeld. Via dit online platform (gebaseerd 

op Teams) krijgt u inzicht in alle lopende 

en afgeronde projecten, de evaluaties van 

vakdocenten, beeldmateriaal, offertes, 

roosters, gemaakte afspraken etc. Ook 

is het een communicatieplatform voor 

school, vakdocent en Sep en op ons ICC-er 

plein kunnen de icc-ers onderling contact 

met elkaar hebben en inspiratie opdoen. 

Cultuurweb is een afgeschermde online 

omgeving die voldoet aan de richtlijnen 

van de AVG.

Bent u benieuwd wat Cultuurweb voor uw 

school kan betekenen? Stuur dan een mail 

naar SEP, ↪ info@sep.nu
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Beeldende lessen geven leerlingen 
de kans om gevoelens, gedachten en 
ideeën om te zetten in een tastbaar 
resultaat. Binnen de beeldende kunst 
zijn er vele mogelijke technieken 
beschikbaar om uiting te geven aan 
je creativiteit. Maatwerk is dus heel 
goed mogelijk.
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GROEP: 1 T/M 8 GROEP: 1 T/M 8GROEP: 1 T/M 8 GROEP: 1 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: technische vaardigheden, 
ruimtelijk inzicht

Prijs: vanaf € 247,50 (gr. 1-3) / € 348,75 
(gr. 4-8) + materiaalkosten € 50,-

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: samenwerken, eigenaarschap, 
zelfvertrouwen, groepsvorming

Prijs: vanaf € 315,- (gr. 1-3) / € 382,-  
(gr. 4-8) + materiaalkosten in overleg

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: Amsterdam, onderzoekend 
en creërend vermogen, evolutie

Prijs: vanaf € 247,50 (gr. 1-3) / € 348,75 
(gr. 4-8) + materiaalkosten € 40,-

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: identiteit, 
groepsvorming

Prijs: vanaf € 247,50 (gr. 1-3) / € 348,75 
(gr. 4-8) + materiaalkosten € 40,-

Spijkers, restjes hout, schroeven, hamers, lijm en een 
zaag! Meer heb je niet nodig om de klas om te toveren tot 
een heuse bouwplaats. Maar de kinderen gaan dit keer wel 
een stapje verder: ze maken eerst een ontwerp, denken 
na over formaat, verbinding en constructie en leren tech-
nische vaardigheden aan om veilig aan de slag te gaan. 
In kleine groepjes geven ze vorm aan hun ideeën. Met als 
eindresultaat diverse spannende, houten bouwwerkjes die 
samen een stad of dierentuin, een robotfabriek, wagen-
park of abstracte kunstexpositie kunnen vormen. Goed 
aan te passen aan ieder lopend thema op school!

De hele klas bouwt mee aan één groot kunstwerk waarbij 
alle losse onderdelen samen één geheel zullen vormen. 
Maak er een groot mozaïek, een kunstboom, totempaal, 
slinger, collage, mobile, muurschildering of wandkleed van! 
Ieder kind voegt iets van zichzelf toe aan het kunstwerk 
als geheel, zoals ieder kind ook iets van zichzelf bijdraagt 
aan de klas als geheel. Op deze manier wordt samen kunst 
maken ook een mooie groepsvormende activiteit. Het 
eindresultaat krijgt een blijvend plekje in de klas of school!

Freek Vonk reist de hele wereld over op zoek naar 
bijzondere dieren, maar in onze eigen wereldstad 
Amsterdam wonen ook al heel veel te gekke dieren. 
Tijdens dit project bekijken de kinderen de stad door 
de ogen van de dieren die er wonen, die ze er graag 
zouden wensen óf die misschien wel zelf bedacht en 
perfect zijn aangepast aan de stad als uitdagende 
leefomgeving. Onderzoeken, verbeelden en creëren 
worden optimaal ingezet bij het bouwen, tekenen, 
schilderen, knippen en vormgeven van deze wilde 
stad. Freek hoeft straks helemaal niet meer op reis!

Maak een kijkdoos over én met jezelf! Onder begelei-
ding van de vakdocent maakt ieder kind een bijzonder 
ruimtelijk zelfportret in een doos. We verzamelen 
objecten, kleuren, plaatjes, foto’s, geluiden en 
teksten die iets over jezelf vertellen. De doos wordt 
daarna helemaal ingericht, beschilderd en beplakt tot 
een kunstzinnig zelfportret. Met alle dozen bij elkaar 
ontstaat een prachtig groepsportret van de klas!

De Bouwplaats Gezamenlijk KunstwerkFreeks Wilde WereldStad Kijk mij eens! 

Een mooi, verbindend project 
als start van het schooljaar! 

Een mooi project voor de groepsvorming 
bij de start van het schooljaar!
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GROEP: 3 T/M 8GROEP: 3 T/M 8 GROEP: 4 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: ambachtelijk werken, 
ruimtelijk inzicht, cultureel erfgoed

Prijs: vanaf € 303,75  
+ materiaalkosten € 75,-

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 42, 45, 54, 55, 56

Bijzonderheden: 21e-eeuwse 
vaardigheden, samenwerken, techniek

Prijs: vanaf € 348,75  
+ materiaalkosten € 50,- 

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55, 56

Bijzonderheden: ruimtelijk 
inzicht, kunstgeschiedenis

Prijs: vanaf € 348,75  
+ materiaalkosten € 40,-

Trek lijnen in de etsplaat, guts een vogel uit lino-
leum of schilder gewoon op een stuk perspex! Het 
is niet eenvoudig om je afbeelding goed op papier te 
krijgen want eerst moet er flink nagedacht worden 
over werken in spiegelbeeld en gebruik van lagen 
in kleur en vorm. Dan komt het magische moment; 
de inkt wordt op de plaat aangebracht, je papier er 
voorzichtig tussen en terwijl de pers draait, rolt je 
afbeelding eruit! Altijd weer anders dan je denkt. 
Met de drukpers valt er veel te ontdekken, leren de 
leerlingen om te gaan met techniek én fantasie en is 
verassing een belangrijk element.

Lichtkunst is helemaal hip! Ieder jaar is Amsterdam 
het decor van prachtige lichtkunstwerken tijdens 
het Amsterdam Light Festival waarbij hedendaagse 
kunstenaars licht als thema en materiaal voor hun 
kunstwerken gebruiken. Daan Roosegaarde en 
Diet Wiegman zijn kunstenaars die hun lichtkunst 
inzetten om het onzichtbare zichtbaar te maken. 
Met deze kunstenaars als leidraad leren de leerlin-
gen hun fantasie én technisch ruimtelijk inzicht te 
gebruiken en maken ze in groepjes een sculptuur 
van de gekste materialen. Uiteindelijk verschijnen 
in het donker de wonderbaarlijkste beelden! In 
overleg met de school bepalen we welk soort 
lichtkunstwerk het beste past bij de vraag.

Wat als je nu eens in een schilderij zou kunnen 
stappen en erin rond zou lopen? In dit project gaan 
we met dat idee aan de slag. We toveren een platte 
2D afbeelding om tot een ruimtelijk 3D beeld. En wat 
is dan eigenlijk die vierde dimensie? Leerlingen gaan 
beroemde kunstwerken omzetten in een ruimtelijk 
beeld en hier nog een geheel eigen dimensie aan 
toevoegen. De kunstwerken komen op deze manier 
los van het doek en worden daarna ook nog tot leven 
gewekt! Een heel mooie manier om kunstgeschiede-
nis te combineren met creatieve vorming. Dit project 
is goed uit te breiden naar een complete leerlijn.

De magie van de drukpersLichtKunst Van 2D naar 3D, en 4D!

Sluit mooi aan bij de Winterperiode en 
natuurlijk het Amsterdam Light Festival!
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GROEP: 5 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 51, 52, 54, 55, 56

Bijzonderheden: cultureel erfgoed, 
archeologie, Amsterdam,  
(kunst-)geschiedenis

Prijs: vanaf € 348,75  
+ materiaalkosten € 40,-

Wat vind je allemaal als je gaat graven onder de 
stad? En hoe verandert dat als je steeds dieper 
gaat? Tijdens de bouw van de Noord-Zuid lijn wer-
den vele duizenden objecten opgegraven uit veel 
verschillende tijdsperiodes. In dit archeologische 
kunstproject maken de leerlingen een eigen raritei-
tenkabinet met zelfgemaakte kunstvoorwerpen die 
passen bij verschillende periodes in de geschiede-
nis. Echt onderzoek en je eigen fantasie gaan hier 
dus hand in hand! Een bezoek aan metrostation 
Rokin, met daarin een expositie van de vele écht 
opgegraven objecten uit de bodem behoort ook tot 
de mogelijkheden.

En Toen?  
Graven in het Verleden

Sluit heel mooi aan bij het Kinder-
boekenweekthema ‘En Toen?’

GROEP: 4 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 39, 45, 54, 55

Bijzonderheden: burgerschap, 
samenwerken, milieubewustzijn 

Prijs: vanaf € 348,75  
+ materiaalkosten in overleg

We gaan eens niet op het strand jutten, maar 
gewoon thuis in de stad! Want als je denkt “er 
spoelt hier niets aan”, dan heb je het goed mis! 
In de stad zwerven veel dingen rond op de golven 
van verwaarlozing, verspilling en vervuiling. Jut 
uitpakmaterialen in je supermarkt, bij je buren die 
overgebleven surfplank of zoek thuis naar appa-
raten die roepen om een tweede leven. Verwerk 
deze in je eigen beeldend project. Maak samen met 
de klas een groot Jutters-beeld of ieder kind een 
eigen kleine, zelf gejutte sculptuur!

De Amsterdamse  
Stads-Jutters

Leuk om te doen in de lente rondom 
de Landelijke Opschoondag van 
Nederland Schoon!
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GROEP: 5 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: identiteit, 
zelfvertrouwen, presenteren

Prijs: vanaf € 400,-  
+ materiaalkosten in overleg

Modeontwerpers zijn óók echte kunstenaars. Ze 
maken de vreemdste creaties voor op de catwalk 
die telkens weer nieuwe inspiratie geven voor de 
laatste modetrends die in de winkelstraten terug 
te vinden zijn. In dit project gaan de kinderen als 
extravagante kunstzinnige modeontwerpers aan de 
slag. Alle creaties bij elkaar worden gepresenteerd 
op de catwalk in een spetterende modeshow! 
Parijs, Milaan, New York, here we come! 

Waanzinnige Mode!

Combineer dit project met een 
dansdocent voor een spetterend 
catwalk-optreden!

Breid het project 
uit met een 
filosofieles over 
burgerschap of 
een dansles over 
volksdansen

GROEP: 5 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55, 56

Bijzonderheden: 21e-eeuwse vaardigheden, 
samenwerken, onderzoekend leren, ruimtelijk 
denken

Prijs: vanaf: € 348,75 + materiaalkosten € 30,-

De Dokwerker, Het Lieverdje, Het Anton de Kom 
monument. Met meer dan duizend kunstwerken 
in de openbare ruimte is Amsterdam eigenlijk 
één groot openluchtmuseum! In dit project 
krijgt de klas de opdracht om een openbaar 
kunstwerk voor een plek in de buurt te ontwer-
pen. Op een saai pleintje, een hoog dak of op 
het schoolplein? En waar moet je dan allemaal 
rekening mee houden? Formaat, omwonenden, 
materiaal. Is het hufterproof en wat mag het 
kosten? In een maquette of via een beeldbewer-
king-programma worden de door de kinderen 
ontworpen beelden in de omgeving geplaatst en 
gepresenteerd voor de ‘kunstcommissie’. Tip: 
maak als afsluiting, als echte ervaringsdeskun-
digen, een rondwandeling langs de bestaande 
openbare kunstwerken in je buurt!

Kunst voor de stad

GROEP: 5 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 5

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 2, 32, 49, 50, 51, 54, 55

Bijzonderheden: 21e-eeuwse vaardigheden, 
multidisciplinair, aardrijkskunde, 2D-3D

Prijs: vanaf € 382,-  
+ materiaalkosten in overleg

Tijdens Geofictie gaan de leerlingen in groepjes een geheel 
nieuw fantasieland vormgeven en inrichten. Hoe ouder de 
leerlingen, hoe meer aspecten er kunnen worden toegevoegd. 
Maak een mooie kaart met legenda, een 3D maquette en een 
eigen vlag! Maar welke taal spreken ze er? Waar verdienen ze 
hun geld mee? En hoe wonen ze? Welk klimaat heeft het land 
en wat betekent dat voor de flora en fauna? Schrijf een heus 
volkslied of grondwet voor je land. Je kunt het uitbreiden zoveel 
je wilt en de activiteiten ook mooi koppelen aan reken- en 
taallessen. Een prachtig project waarin we schepper én ont-
dekkingsreiziger zijn in een nieuw land en samen een nieuwe 
wereldatlas maken!

Geofictie - Fantasieland
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PROJECT BIJZONDERHEDEN KERNDOELEN GROEP 1-2 GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8

Freeks Wilde Wereldstad Amsterdam, onderzoekend en creërend 
vermogen, evolutieleer

54, 55 Ruimtesuggestie op het platte vlak- 
compositie- diverse materialen

Ruimtesuggestie op het platte vlak- 
compositie- diverse materialen

Ruimtesuggestie op het platte vlak - 
lichaamsvormen van dieren - compositie – 
diverse materialen

Ruimtesuggestie op het platte vlak - lichaamsvormen 
van dieren - compositie – diverse materialen

De Bouwplaats Stimuleert het onderzoekend en 
probleemoplossend vermogen, ruimtelijk 
inzicht en technische vaardigheden

54, 55 Ruimte - ruimtelijk bouwen Ruimtelijk bouwen - compositie – 
patronen

Ruimtelijk bouwen - compositie – patronen en 
herhaling – verhoudingen

Ruimtelijk bouwen - relatie in- en exterieur - 
compositie - opbouw, ordening, verhouding en 
betekenis

Kijk mij eens! Identiteit en zelfvertrouwen
Respect voor elkaar en verschillen
Creatief vermogen

54, 55 Knippen, scheuren, plakken, schilderen 
en versieren van werkstukken - 
gevoelswaarde van kleuren – texturen

Knippen, scheuren, plakken, schilderen 
en versieren van werkstukken - 
gevoelswaarde van kleuren – texturen

Gevoelswaarde en betekenis van kleuren 
- interieurs – ruimte inrichten – opbouw, 
ordening en evenwicht

Gevoelswaarde en betekenis van kleuren - interieurs 
– ruimte inrichten – opbouw, ordening en evenwicht 
– betekenis

Gezamenlijk Kunstwerk Samenwerken, eigenaarschap, 
zelfvertrouwen, groepsvorming

54, 55 Afhankelijk van gekozen vorm, materiaal en 
techniek voor het maken van het kunstwerk

Afhankelijk van gekozen vorm, 
materiaal en techniek voor het maken 
van het kunstwerk

Afhankelijk van gekozen vorm, materiaal en 
techniek voor het maken van het kunstwerk

Afhankelijk van gekozen vorm, materiaal en techniek 
voor het maken van het kunstwerk

LichtKunst 21e-eeuwse vaardigheden, 
samenwerken, techniek

42, 45, 54, 55, 56 Afhankelijk van gekozen vorm, 
materiaal en techniek voor het maken 
van het kunstwerk

Afhankelijk van gekozen vorm, materiaal en 
techniek voor het maken van het kunstwerk

Afhankelijk van gekozen vorm, materiaal en techniek 
voor het maken van het kunstwerk

De magie van de drukpers Ambachtelijk werken, ruimtelijk inzicht, 
cultureel erfgoed

54, 55 Vormsoorten – vorm en restvorm
Texturen als afdruk
Compositie – ritme en herhaling van 
vormen

Vormsoorten – vorm en restvorm
Texturen als afdruk
Compositie - ritme, herhaling, patronen, 
spiegelen en roteren

Geometrische en organische vormen
Met textuur diepte aangeven op het platte vlak
Compositie – ordening en evenwicht

Van 2D naar 3D, en 4D! Ruimtelijk inzicht, cultureel erfgoed, 
creërend vermogen, multidisciplinair

54, 55, 56 Ruimtelijk bouwen
In plastische materialen textuur 
aanbrengen

Ruimtelijk bouwen
In plastische materialen textuur aanbrengen
Lichaamsvormen van mens en dier

Ruimtelijk bouwen
In plastische materialen textuur aanbrengen
Lichaamsvormen van mens en dier in verhouding
Betekenis van beelden

De Amsterdamse Stads-
Jutters

Milieubewustzijn, burgerschap, 
samenwerken, de eigen woonomgeving

39, 45, 54, 55 Ruimtelijk bouwen
Constructies met diverse materialen en 
texturen, rekening houdend met maat

Ruimtelijk bouwen
Constructies met diverse materialen en 
texturen, rekening houdend met maat
Compositie

Ruimtelijk bouwen
Constructies met diverse materialen en texturen, 
rekening houdend met maat
Compositie en betekenisgeven

En Toen? Graven in het 
Verleden

Cultureel erfgoed, archeologie, 
Amsterdam, (kunst)geschiedenis

51, 52, 54, 55, 56 Afhankelijk van gekozen vorm, materiaal 
en techniek voor het maken van de 
kunstvoorwerpen

Afhankelijk van gekozen vorm, materiaal en techniek 
voor het maken van de kunstvoorwerpen

Kunst voor de stad Vormgegeven omgeving, cultureel 
erfgoed, Amsterdam, materiaalkennis

54, 55, 56 Ruimte inrichten rekening houdend met maat. 
Vormsoorten (open, gesloten, vorm, restvorm) 
- geometrische en organische vormen

Ruimte inrichten rekening houdend met maat 
- vormsoorten (open, gesloten, vorm, restvorm) - 
geometrische en organische vormen - betekenis van 
vormentaal

Waanzinnige Mode! Identiteit, zelfvertrouwen, presenteren 54, 55 Betekenis van kleuren
Lichaamsvormen in verhouding weergeven
Geometrische en organische vormen
Motieven voor patronen

Betekenis van kleuren
Lichaamsvormen in verhouding weergeven
Geometrische en organische vormen
Motieven voor patronen
Boodschap uitdragen

Geofictie - Fantasieland 21e-eeuwse vaardigheden, 
multidisciplinair, aardrijkskunde, ruimtelijk 
denken, creërend vermogen

2, 32, 49, 50, 51, 
54, 55

Ruimte inrichten rekening houdend met maat
Betekenis van kleuren (symboliek, signaal)
Vormentaal

Ruimte inrichten rekening houdend met maat
Betekenis van kleuren (symboliek, signaal)
Vormentaal
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Portret

Beeldverhaal

Foto
technieken

Foto-
collage

Pinhole Sepia

Natuurfotografie
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Fotogram

Studiofotografie

Foam

Reclame
fotografie

Time-Lapse

ografie
Lomog licht-tekeningen

licht-tekeningen

Fotoarchief

Zwart wit

Fotostrip

Architectuur
  foto
   grafie

Documentaire

In ons digitale tijdperk heeft iedereen een 
camera op zak en zijn beelden overal aanwezig 
in de huidige beeldcultuur. Maar fotografie is óók 
een kunstvorm waarmee je met nieuwe ogen 
leert kijken naar je omgeving. En door beelden te 
combineren en te manipuleren kun je een geheel 
nieuwe wereld creëren. 
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We gaan op fotojacht! Op school of in de wijk. Ieder 
groepje leerlingen kiest een ‘prooi’ en probeert er 
zoveel mogelijk te ‘schieten’. Verschillende voor-
deuren, allemaal rode dingen, alles wat kan rijden, 
de gezichten van de wijk, graffiti of wat je maar wilt 
verzamelen. Alle verzamelingen worden daarna 
samengevoegd in een grote collage en vormen 
vervolgens een geheel nieuw beeld van de school of 
wijk. De kinderen leren tijdens dit project met geheel 
andere ogen de bekende omgeving te bekijken en 
samen te werken bij het maken van de collage. 

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: burgerschap, 
Amsterdam, samenwerken

Prijs: vanaf € 303,75 + nawerk € 70,-

De fotoverzamelaar gaat op jacht!

GROEP: 3 T/M 8

Bekijk de wereld door het oog van de camera! 
De leerlingen gaan aan de slag met de basis-
technieken van het fotograferen: spelen met 
licht, oefenen met perspectief, macro- en 
telelens, schuiven met kaders, kleur of zwart/
wit en nog veel meer. Binnen het kader van een 
foto kunnen onopvallende dingen ineens iets 
heel bijzonders worden. In dit project gaan we 
met de camera op reis door de school en op 
het plein en maken zo een eerste kennisma-
king met fotografie. 

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: mediawijsheid, 
digitale geletterdheid, stimuleert 
creërend en onderzoekend vermogen

Prijs: vanaf € 270,- + nawerk: € 70,-

Door het oog 
van de camera

GROEP: 1 T/M 4
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Een selfie is tegenwoordig binnen enkele seconden 
gemaakt, in tegenstelling tot een zelfportret. Een 
zelfportret vraagt tijd, onderzoek en introspectie. 
In dit project neemt de vakdocent de leerlingen 
mee op onderzoek naar de mix van wat zichtbaar 
en onzichtbaar is van jezelf en leert ze verder te 
kijken dan wat ze in eerste instantie in de spiegel 
zien. De leerlingen fotograferen zichzelf zoals zij 
dat willen, waarmee ze iets persoonlijks laten zien 
dat zelfs niet met duizend woorden kan worden 
uitgedrukt! Tip: Combineer dit project met een 
filosofie- of poëzieles over identiteitsvorming.

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 37, 54, 55, 56

Bijzonderheden: identiteit, 
zelfvertrouwen, groepsvorming

Prijs: vanaf € 270,- + nawerk € 70,-

Un-selfie: 
kies voor het zelfportret

GROEP: 5 T/M 8

GROEP: 5 T/M 8 GROEP: 5 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 37, 54, 55

Bijzonderheden: kritisch denken, 
waarden en normen, mediawijsheid

Prijs: vanaf € 303,75 + nawerk € 70,-

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 37, 54, 55

Bijzonderheden: samenwerken, 
presenteren, burgerschap

Prijs: vanaf € 303,75 + nawerk  
€ 70,-. Drukkosten in overleg

Al van jongs af aan komen kinderen in aanraking 
met talloze beelden. Het is belangrijk dat kinderen 
kritisch leren kijken naar al die beelden. Want is 
alles eigenlijk wel echt? Aan de hand van grappige 
en soms ook verbazingwekkende beelden komen 
de kinderen erachter dat er heel wat wordt gema-
nipuleerd. Gewapend met iPads maken ze zelf 
gemanipuleerde beelden en worden zich zo bewust 
van de betekenis die beelden kunnen hebben. De 
kustzinnige én manipulatieve kant van fotografie 
wordt onderzocht.

Een project rondom beeldmanipulatie 

De Vreedzame leefregels binnen de school worden in 
dit project op speelse én illustratieve wijze in beeld 
gebracht. Eerst verdiept de klas zich in wat de regels 
nu eigenlijk precies betekenen. En hoe breng je zoiets 
goed in beeld? Vervolgens spelen ze een situatie 
na of zoeken een beeld dat symbool staat voor een 
vreedzaam uitgangspunt. In de laatste les maken we 
de uiteindelijke foto’s. Tijdens dit project leren de 
kinderen ook over beeldtaal, visuele communicatie en 
wat hierin belangrijk is, na te denken. De resultaten 
krijgen een mooie permanente plek in de school.

Kijk net echt! Vreedzame School in Beeld

Een mooi project voor de start of 
afsluiting van het schooljaar!

Dit project is 
heel goed te 
combineren met 
een filosofieles 
over burgerschap 
en samenleven!
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Maak een fotografische reis door de tijd in 
Amsterdam! De kinderen kiezen een plek in de 
buurt en gaan met behulp van archiefbeelden 
op zoek naar een foto op die locatie van zo’n 
100 jaar geleden. En hoe ziet dezelfde plek er 
nu uit? Ze maken een foto vanaf exact hetzelfde 
standpunt en beschrijven de verschillen. Daarna 
reizen we de toekomst in! Door middel van 
fotomanipulatie verbeelden ze hoe deze plek er 
over 100 jaar uit zou kunnen zien. Een project 
waarbij het onderzoeken van het verleden, het 
kijken naar het heden en het fantaseren over de 
toekomst op creatieve wijze bij elkaar komen. 
Tip: Mooi te combineren met een bezoek aan 
het Amsterdams Archief.

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 51, 52, 54, 55

Bijzonderheden: historisch besef, 
Amsterdam, cultureel erfgoed, 
digitale geletterdheid

Prijs: vanaf € 348,75 + nawerk € 70,-

Amsterdam Toen? En Nu! En Later?

GROEP: 5 T/M 8

Sluit heel mooi aan bij het 
Kinderboekenweekthema ‘En Toen?’
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GROEP: 5 T/M 8 GROEP: 6 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 5, 9, 54, 55

Bijzonderheden: scenario schrijven, 
storyboard maken, stripcultuur

Prijs vanaf: € 348,75 + nawerk € 70,-

Aantal lessen: in overleg

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 42, 45, 52, 54, 55, 56

Bijzonderheden: 
multidisciplinair, techniek, 
geschiedenis

Prijs: in overleg

Als één beeld meer dan duizend woorden zegt, dan kun je met 
slechts een paar foto’s een heel verhaal vertellen! En dat is 
precies wat de kinderen in dit project gaan doen. Eerst leren 
ze waar een goede fotostrip uit moet bestaan en bedenken in 
groepjes een leuk verhaal. Daarna worden de aparte scènes in 
een storyboard gezet en de benodigde attributen verzameld. 
De scènes worden gefotografeerd en tenslotte de stripballon-
nen toegevoegd. Een foto- en taalproject dat heel goed aan te 
sluiten is bij een thema of tijdvak waar de klas mee bezig is!

Het is tegenwoordig zo alom tegenwoordig dat je bijna zou 
vergeten dat er ooit géén fotografie bestond! Maar hoe werkt 
fotografie nu eigenlijk, hoe zat de eerste fotocamera in elkaar 
en wat is een ‘gevoelige plaat’ eigenlijk? Fotografie betekent 
‘schrijven met licht’ en in dit project ontdekken de leerlingen 
zelf hoe dat werkt. Ze bouwen een eigen, echt werkende 
pinhole-camera van een eenvoudig blikje. Hier fotograferen 
ze zelf mee en leren zo van alles over de werking van dit 
wonderdoosje. Fotografie, techniek én magie komen samen 
in dit mooie project!

Fotostrip maken Maak je eigen fototoestel! Sluit mooi aan bij het Kinder-
boekenweekthema ‘En Toen?’
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PROJECT BIJZONDERHEDEN KERNDOELEN GROEP 1-2 GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8

Door het oog van 
de camera

Bevordert mediawijsheid en digitale 
geletterdheid

Stimuleert het onderzoekend en 
creërend vermogen

54, 55 Vorm – vormsoorten. Compositie – 
kaderen en standpunt

Lichtrichting

Werken met digitale media

Vorm – vormsoorten

Compositie – kaderen, standpunt en ritme

Lichtrichting

Werken met digitale media

De fotoverzamelaar 
gaat op jacht!

Amsterdam, samenwerken, 
inrichting van de wijk

54, 55 Vormsoorten en motieven voor patronen

Compositie – kaderen en standpunt

Werken met digitale media

Opbouw, ordening en evenwicht

Vormsoorten en motieven voor patronen, 
herhalen en spiegelen

Compositie – kaderen en standpunt

Werken met digitale media

Opbouw, ordening, evenwicht  
en betekenis

Vormsoorten en motieven voor patronen, 
herhalen en spiegelen

Compositie – kaderen en standpunt

Werken met digitale media

Opbouw, ordening, evenwicht  
en betekenis

Un-selfie: 
kies voor het zelfportret

Identiteit, zelfvertrouwen en 
groepsvorming

37, 54, 55, 56 Compositie - kaderen, ritme en standpunt

Betekenis van kleuren

Lichtrichting, houding, uitdrukking  
en betekenis

Werken met digitale media

Compositie - kaderen, ritme en standpunt

Betekenis van kleuren

Lichtrichting, houding, uitdrukking  
en betekenis

Werken met digitale media

Kijk net echt! Kritisch denken, waarden en 
normen, mediawijsheid

37, 54, 55 Werken met digitale media

Beeldvorming, mediawijsheid  
en beeldtaal

Compositie – vlakverdeling

Werken met digitale media

Beeldvorming, mediawijsheid  
en beeldtaal

Compositie - opbouw en werken in lagen

Vreedzame School  
in Beeld

Samenwerken, presenteren, 
burgerschap

37, 54, 55 Beeldtaal - betekenis

Compositie – opbouw en standpunt

Werken met digitale media

Beeldtaal - betekenis

Compositie – opbouw en standpunt

Werken met digitale media

Amsterdam Toen? 
En Nu! En Later?

Historisch besef, Amsterdam, 
cultureel erfgoed, digitale 
geletterdheid

51, 52, 54, 55 Compositie – kaderen, standpunt  
en horizon

Werken met digitale media

Fotomanipulatie

Compositie – kaderen, standpunt  
en horizon

Werken met digitale media

Fotomanipulatie

Fotostrip maken Scenario schrijven, storyboard 
maken, stripcultuur

5, 9, 54, 55 Compositie – kaderen, standpunt  
en horizon

Werken met digitale media

Fotomanipulatie

Beeldtaal – expressie

Compositie – kaderen, standpunt  
en horizon

Werken met digitale media

Fotomanipulatie

Beeldtaal – expressie

Maak je eigen fototoestel! Multidisciplinair, techniek, 
geschiedenis

42, 45, 52, 54, 
55, 56

Design en vormgeving

Ruimtelijk construeren en werken  
volgens een stappenplan

Design en vormgeving

Ruimtelijk construeren en werken  
volgens een stappenplan
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Mediawijsheid

Film
maken

Stop 
m o t i  o n

Podcast

Greenscreen

Video-
clip

Stomme Film

You-
Tubers

DocumentaireMusicalfilm

Skypen

Vloggen

Interview

Game
design

Programmeren{...}

Hoorspel

Bloggen

Social Media

Reclamefilmpjes

Stor oardrybo

Animatie 2D

Digitale

vaardig-
heden

Wereld
in de
klas

Eindfilm groep 8

Lipdub

Audiovisueel werken stimuleert en bevordert onder 
andere de mediawijsheid en digitale geletterdheid. 
Essentiele vaardigheden in de huidige beeldcultuur. 
De projecten dagen de leerlingen uit om creatief, vrij 
en kritisch te denken. 
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Met een greenscreen kun je jezelf overal naartoe ‘beamen’. 
Deze bekende techniek uit de film- en televisiewereld kun 
je goed gebruiken om met kinderen bijzondere, fantasierijke 
films te maken! Samen kijken we naar bestaande filmscènes 
waarin de greenscreen-techniek wordt gebruikt. Daarna is 
het onze beurt! Er wordt een script geschreven met losse 
scènes die de kinderen voor een greenscreen spelen. En 
dan begint de magie. Of je nu boven op een vulkaan wilt 
dansen of wilt winkelen in een Middeleeuws dorpje, door de 
verzengende woestijn wilt sjokken of lekker wilt luieren op 
een andere planeet. Alles kan!

Alles kan met de stop-motion techniek! Het regent ijsjes, 
een auto doet een dansje en een kasteel van Lego bouwt 
zich razendsnel op. Een stop-motion animatie maken is 
ook samenwerken, creatieve oplossingen bedenken en 
elkaars talenten gebruiken. Werken volgens een stappen-
plan, precies zijn, geduld hebben en je concentreren hoort 
er ook bij. De leerlingen maken op de iPad in kleine groep-
jes een eigen verhaal vol fantasie óf juist een historisch 
verantwoorde animatie als afsluiting van een thema op 
school. Met vier stop motionlessen kun je ook nog geluid 
toevoegen en de presentatie hélemaal afmaken.

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 45, 54, 55

Bijzonderheden: samenwerken, 
creërend vermogen, digitale 
geletterdheid, techniek

Prijs: vanaf € 405,- + nawerk € 105,-  
en eenmalige vervoerskosten € 50,-

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: 
creativiteitsbevordering, digitale 
geletterdheid, samenwerken 

Prijs: vanaf € 303,75 + nawerk: € 70,- 

Greenscreen project  
‘Beam me up!’

Stop Motion

GROEP: 5 T/M 8

GROEP: 3 T/M 8

Laat dit project aansluiten op 
een thema binnen de school!

Leuk om te doen tijdens de Kin-
derboekenweek ‘En Toen?’ of als 
afscheidsproject van groep 8
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Sluit de basisschoolperiode af met een eigengemaakte film! De bij 
veel scholen traditionele eindmusical is een geweldige afsluiting van 
de basisschooltijd. Maar het kan ook anders! Vanuit een speciaal 
door SEP ontwikkeld basisscript gaan de kinderen aan de slag met 
onze theater- en filmdocent. In het script is ruimte gelaten voor 
een persoonlijke invulling die past bij de school zodat elke film een 
uniek resultaat heeft. De kinderen hebben niet alleen aandeel in 
het bedenken van de film maar ook in het gehele proces eromheen 
zoals kostuum, licht en natuurlijk het acteren. Als de film eenmaal 
is gemonteerd, blijft het bestaan tot in de eeuwigheid! Dus: licht, 
camera en ACTIE! De leerlingen zijn de regisseur van hun eigen 
verhaal dat samen met de filmdocent wordt gemonteerd tot een 
musicalfilm van een half uur. De leerlingen stappen de filmwereld in, 
inclusief scriptschrijven, professionele opnamedagen, montage en 
de organisatie van de uiteindelijke filmavond.

Aantal lessen: in overleg

Inzet van leerkracht: ***

Kerndoelen: 45, 54, 55

Bijzonderheden: eigenaarschap, 
creatief denken, samenwerken, 
sociale vaardigheden

Prijs: in overleg

Eindfilm groep 8 - 
Nieuw SEP-Script!

GROEP: 8GROEP: 5 T/M 8 GROEP: 6 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 45, 54, 55

Bijzonderheden: 21e-eeuwse 
vaardigheden, oplossingsgericht 
werken, digitale geletterdheid

Prijs: vanaf € 337,50 + nawerk € 52,50

Aantal lessen: in overleg 

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: samenwerken, 
theatertechnieken, historisch 
besef, multidisciplinair

Prijs: in overleg

Ontdek welke wereld er schuilgaat áchter het 
beeldscherm. Want hoe worden games eigenlijk 
gemaakt? Dankzij de taal van de computer: 
codetaal! Gewapend met een computer vol 
software gaan de kinderen aan de slag om hun 
ideeën om te zetten in programmeertaal. Het 
resultaat is een echte game of computera-
nimatie. De grenzen van de fantasie zijn de 
grenzen van de mogelijkheden van de compu-
terprogrammeur. Door creatief én logisch na te 
denken kom je tot oplossingen en krijg je een 
inkijkje in deze ‘codewereld’.

We gaan terug naar de tijd van Laurel & Hardy, Charlie Chaplin 
en de Boefjes! Bij de Stomme Film zijn sterke mimiek, krachtige 
beelden, humor en suggestieve muziek nodig om de vaak 
humoristische verhalen te laten spreken voor het publiek. 
Zonder kleur en geluid wordt acteren veel belangrijker en 
moet je het verhaal beeldender zien te maken. Samen met de 
vakdocent doen de kinderen eerst onderzoek naar de stomme 
film en schrijven daarna zelf een geschikt scenario met scènes. 
Vervolgens komt het aan op lekker vet acteerwerk, goede 
timing, korte geschreven teksten en sfeervolle muziek. Juist in 
de beperking wordt er extra aanspraak gemaakt op hun creati-
viteit! De Stomme Film is geweldig! 

Codetaal De Fantastische Stomme Film

Leuk om te 
doen tijdens de 
Kinderboekenweek 
‘En Toen?’ of als 
Eindfilm van groep 8
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PROJECT BIJZONDERHEDEN KERNDOELEN GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8

Stop Motion Kunstzinnig digitaal project dat eenvoudig aan te sluiten is op het curriculum 
en lopende schoolthema’s

Stimuleert het creërend vermogen en de digitale geletterdheid

Multidisciplinair, vergt samenwerking en werken volgens een stappenplan

54, 55 Compositie – kaderen en 
standpunt. 

Werken met digitale media

Leeraspecten deels 
ook afhankelijk van de 
animatietechniek (2D of 3D)

Compositie – kaderen, standpunt, 
spiegelen, herhalen en roteren

Werken met digitale media

Leeraspecten deels ook afhankelijk van  
de animatietechniek (2D of 3D)

Compositie - opbouw, ordening, evenwicht 
en betekenis

Werken met digitale media

Leeraspecten deels ook afhankelijk van  
de animatietechniek (2D of 3D)

Greenscreenproject 
‘Beam me Up!’

Aandacht voor creërend vermogen, digitale geletterdheid, techniek en het 
stimuleren van de verbeelding

Aandacht voor eigenaarschap

Multidisciplinair

45, 54, 55 Scenario schrijven

Werken met digitale media

Licht- en geluidstechniek

Special effects

Acteertechnieken

Scenario schrijven

Werken met digitale media. 

Licht- en geluidstechniek

Special effects

Acteertechnieken

Codetaal Aansluiting op wetenschap en techniek

Stimuleert het onderzoekend en oplossingsgericht denken en de digitale 
geletterdheid

45, 54, 55 Werken met digitale media en 
programmeer-apps

Werken volgens een stappenplan

Logisch denken

Werken met digitale media en 
programmeer-apps

Werken volgens een stappenplan

Logisch denken

De Fantastische 
Stomme Film

Gericht op samenwerken

Vergroot de mediawijsheid en digitale geletterdheid

Multidisciplinair

54, 55 Scenario schrijven

Compositie – standpunt en kaderen

 Werken met digitale media - een digitale 
film maken, werken met apps (film, foto, 
geluid, montage)

Theatrale technieken

Scenario schrijven

Compositie – standpunt en kaderen

Werken met digitale media - een digitale 
film maken en werken met apps (film, foto, 
geluid, montage)

Theatrale technieken

Eigenaarschap

Eindfilm groep 8-  
Nieuw Sep-Script!

Aandacht voor eigenaarschap

Gericht op samenwerken

Vergroot de mediawijsheid en digitale geletterdheid

45, 54, 55 Vorming van taal - verhalend denken, 
presenteren en vormgeven

Compositie - opbouw, ordening en 
betekenis

Werken met digitale media - een 
multimediapresentatie maken en werken 
met apps (film, geluid, montage)

Acteertechnieken

Leeraspecten per project

3938 AUDIOVISUEEL AUDIOVISUEEL



Sketches

Stage 
fightingSchimmenspel

Drama

Theatersport

Em otie s

Opera

Poppen
kast

Rollenspel

Parade

Vreedzame
schoolDecorontwerp

oviseren
Impr

Rots en Water

Presenteren

Fysi e k
theaterM i m eSpoken

word

Musical
Circus-
theater

Wagenspel

Theater kunnen we gebruiken als 
metafoor voor de werkelijkheid 
of als middel dat onze fantasie 
aanzwengelt. Hoe maak je contact 
met nieuwe vrienden of met welk 
voertuig vlieg jij naar de maan? Door 
te improviseren, een korte sketch te 
schrijven of voorstelling te maken, 
leren de leerlingen bewust gebruik 
te maken van houding, emoties 
en stemgebruik. Ook vergroten 
we zo het begrip voor menselijke 
omgangsvormen.

4140



GROEP: 1 T/M 4 GROEP: 4 T/M 8GROEP: 1 T/M 4 GROEP: 4 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: out of the 
box denken, filosofie

Prijs: vanaf € 247,50

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: sociale vaardigheden, 
emotionele vaardigheden, groepsvorming

Prijs: vanaf € 315,-

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 52, 54, 55

Bijzonderheden: tijdvakken, 
geschiedenis, stimuleren van fantasie 
en samenspel, voorstellingsvermogen

Prijs: vanaf € 247,50

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: 
zelfvertrouwen, groepsvorming

Prijs: vanaf € 270,-

Stel je draait de wereld op zijn kop en álles is even 
helemaal anders! Ouders gaan naar school, kin-
deren rijden auto, voor braaf zijn krijg je strafwerk 
en klieren dat is lief. Hoe ziet deze wereld er dan 
uit? Zijn we gelukkiger of niet? En lukt het om de 
wereld ook weer terug te draaien? Speel diverse 
knotsgekke scènes in deze heerlijke gekke wereld 
waarin niets hetzelfde is. De Wereld op zijn Kop 
biedt ook aanknopingspunten voor interessante 
gesprekken met de klas.

Er ontstaat ruzie op de gang, er wordt gezwegen 
maar boos naar elkaar gekeken in de klas en altijd die 
ene leerling die alleen zit tijdens de lunch, allemaal 
herkenbare situaties! In deze lessenreeks leren de 
kinderen hun emoties te ontdekken en op speelse 
wijze tot oplossingen van conflicten te komen. Met 
deze handvatten kunnen ze beter met hun eigen en de 
emoties van de ander omgaan. Theater is een uitermate 
geschikte manier om de principes van de Vreedzame 
School te onderzoeken. Deze lessen zijn uiteraard ook 
geschikt als je geen Vreedzame School bent.

Stap maar in en kijk je ogen uit, want dit wordt een spannend 
avontuur! In de tijdstrein duiken we in de geschiedenis en 
stappen uit bij verschillende haltes door de eeuwen heen: 
van een simpele nederzetting van jagers en vissers, tot een 
modern zakencentrum! Elk uitstapje geeft inkijkjes in het 
dagelijks leven door de eeuwen heen en laten je kennis 
maken met de bewoners van toen en nu. Samen spelen we 
scènes die passen bij iedere tijd!

In deze lessenserie gaan de kinderen aan de slag 
met de basisvaardigheden van goed acteren. Hoe 
zet je een geloofwaardig personage neer? Hoe zet 
je emoties in om je scène te laten boeien? Hoe 
spreek en beweeg je op het toneel? Toneelspelen 
doe je natuurlijk niet in je eentje maar samen en 
hoe werkt dat het beste? Dit project is ook een héél 
goede voorbereiding op de eindmusical. De kinde-
ren ontdekken dat iedereen kan toneelspelen, als 
je maar durft!

De Wereld op zijn Kop

Vreedzaam Theater

En Toen…  
op reis met de Tijdstrein

Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan

Leuk om te doen tijdens de 
Kinderboekenweek ‘En Toen?’ 

4342 THEATERTHEATER



GROEP: 5 T/M 8 GROEP: 6 T/M 8GROEP: 5 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 51, 52, 53, 54, 55

Bijzonderheden: out of the 
box denken, filosofie

Prijs: vanaf € 247,50

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: 
improvisatievermogen, samenspel, 
theatertechnieken

Prijs: vanaf € 315,-

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 2, 54, 55

Bijzonderheden: 21e-eeuwse 
vaardigheden, zelfvertrouwen

Prijs: vanaf € 202,50

We verplaatsen ons naar het roemruchte Amsterdam 
uit de 17e eeuw. Hoe zag de stad eruit? Hoe leefden de 
mensen en wat waren de historische gebeurtenissen 
van die eeuw? In dit theaterproject worden historische 
verhalen uit onze eigen stad verwerkt tot sprekende 
scènes voor de kinderen die op deze manier de gouden 
én de zwarte kanten van deze zo belangrijke periode 
voor Amsterdam weer tot leven wekken op het podium.

Dit project is goed te combineren met een bezoek aan 
het Stadsarchief of Amsterdam Museum. 

Steeds meer scholen besteden aandacht aan het trai-
nen van kinderen in het geven van mondelinge presen-
taties. Maar wil je de presentatie-skills van de kinderen 
écht next-level krijgen, dan klop je aan bij SEP. Onze 
theaterdocent gaat aan de hand van enthousiasme-
rende opdrachten met de kinderen aan de slag op het 
gebied van zelfvertrouwen, non-verbale communicatie, 
stemgebruik, houding en improvisatievermogen. Hierna 
geef je met veel bezieling niet alleen de best voorbe-
reide spreekbeurten maar kun je jezelf ook presenteren 
wanneer je daar niet op voorbereid bent. Presenteren, 
het valt écht te leren! 

Say what?! Theater en sport? Wat kan je winnen dan? 
Theatersport is een vorm van improvisatietheater waarbij twee 
teams tegen elkaar strijden om de waardering van het publiek. 
Het gaat dus niet echt om het winnen… maar wel om samen 
met je team grappige en ontroerende korte scènes te spelen. 
Fouten maken mag en het doel is om ‘elkaar te laten stralen’ op 
het toneel. Omdat er geen theaterscript gevolgd wordt, ben je 
afhankelijk van elkaars spelaanbod, waarbij ‘ja’ zeggen vaak de 
sleutel tot succes is! Speldurf, associëren en samenwerken staan 
centraal in de lessen. Plezier gegarandeerd! 

En Toen…
Amsterdam in de 17e eeuw

TheatersportLeren Presenteren

Leuk om te doen 
tijdens de Kinder-
boekenweek  
‘En Toen?’

44 THEATER



Leeraspecten per project

PROJECT BIJZONDERHEDEN KERNDOELEN GROEP 1-2  GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8 

En Toen…op reis met  
de Tijdstrein

Tijdvakken, stimuleren van fantasie 
en samenspel

52, 54, 55 Spel op basis van eenvoudige 
situaties met aandacht voor 
samenspel

Spel op basis van eenvoudige situaties 
met aandacht voor samenspel, 
beweging en gebaren

De Wereld op zijn Kop Out of the box denken, filosofie 54, 55 Spel op basis van eenvoudige 
situaties met aandacht voor 
samenspel

Spel op basis van eenvoudige situaties 
met aandacht voor samenspel, 
bewegingen en gebaren

Ik heb het nog nooit 
gedaan, dus ik denk 
dat ik het wel kan

Zelfvertrouwen, groepsvorming, 
podiumervaring

54, 55 Spel op basis van eenvoudige situaties 
met aandacht voor samenspel, 
beweging en gebaren

Expressie en articulatie

Spel op basis van betekenisvolle 
situaties met aandacht voor 
combinaties van beweging, gebaren, 
emotie en mimiek

Expressie en articulatie

Spel op basis van betekenisvolle 
situaties met aandacht voor 
combinaties van beweging, gebaren, 
emotie en mimiek

Expressie en articulatie

Inleving in het personage

Interactie

Tekstbehandeling

Vreedzaam Theater Samenwerken, sociale en 
emotionele vaardigheden, 
observeren en reflecteren

54, 55 Spel op basis van eenvoudige situaties

Rollenspel

Conflicten oplossen, emoties tonen

Spel op basis van eenvoudige situaties

Rollenspel

Conflicten oplossen, emoties tonen – 
uitvergroting

Spel op basis van eenvoudige situaties

Rollenspel

Conflicten oplossen, emoties tonen – 
uitvergroting en verschil tussen spel  
en realiteit

Leren Presenteren 21e-eeuwse vaardigheden, 
zelfvertrouwen, vrijheid van 
meningsuiting, reflectie op elkaar

2, 54, 55 Presentatievaardigheden

Gebruik van stem en lichaam, intonatie

Spelen met de ruimte

Heldere communicatie, vrijheid van 
meningsuiting

Presentatievaardigheden

Gebruik van stem en lichaam, intonatie

Spelen met de ruimte

Heldere communicatie, vrijheid van 
meningsuiting

Interactie met publiek

En Toen… Amsterdam in 
de 17e eeuw

Historisch besef, Amsterdam, 
17e eeuw

51, 52, 53, 54, 
55

Spel op basis van betekenisvolle 
situaties met aandacht voor 
combinaties van beweging, gebaren, 
emotie en mimiek

Expressie en articulatie

Inlevingsvermogen

Spel op basis van betekenisvolle 
situaties met aandacht voor 
combinaties van beweging, gebaren, 
emotie en mimiek

Expressie en articulatie

Inlevingsvermogen

Theatersport Improvisatievermogen, samenspel, 
theatertechnieken

54, 55 Improviseren en reageren

Spelplezier en lef

Improviseren en reageren

Spelplezier en lef

4746 THEATERTHEATER



Dansstijlen

Optreden
Muziek

Rock ’n Roll

Afrikaanse dans

Krum
ping

Stijldans

Hip
Hop

Choreografie

S t r e e t d a n c e

U
rb

an

Aerobic
Cheer-
leaden

K leu t erd a ns

Wereld-
dans

Moderne
Dans

Ballet

vi satie
pro

Im

B e weging

Break
dance

Vogue

Waack ing

Capoeira

Tap-
dansen

Dans levert op unieke wijze 
een bijdrage aan de sociaal 
emotionele én cognitieve 
ontwikkeling van een kind. 
De leerlingen leren de 
expressiviteit en unieke 
bewegingsstijl van hun 
lichaam te ontdekken. Bij 
alle dansprojecten speelt 
samenwerking en plezier 
een belangrijke rol.

4948



Hoe dans je het woord ‘wolk’, ‘slang’, ‘rots’ of 
‘storm’? Kun je woorden dansen? En kun je met 
elkaar een verhaal dansen? Samen met een in 
kleuterdans gespecialiseerde vakdocent, laten de 
kinderen hun fantasie de vrije loop. Het ene woord 
kan het andere uitlokken. Door vrij te associëren en 
creatief om te gaan met de betekenis van woorden 
wordt zowel de motorische- als de taalontwikkeling 
gestimuleerd. Leren door te bewegen dus!

De hele school gaat dansen! Alle klassen krijgen 
in dit maatwerk-project in een aantal lessen 
een dans op eigen niveau aangeleerd en samen 
werken we toe naar een spectaculaire school-
brede eindpresentatie! In het kader van het 
Kinderboekenweek-thema ‘En Toen?’, als afslui-
ting van een schoolthema of het schooljaar. Als je 
met de hele school gaat dansen maak je samen 
plezier, leer je naar elkaar te kijken en verbind je 
de hele school met elkaar. Wij denken graag mee 
over een schoolbreed project op maat! 

Aantal lessen: vanaf 3 

Inzet van leerkracht: * 

Kerndoelen: 1, 5, 9, 12, 54, 55 

Bijzonderheden: vorming van 
taal, motorische vaardigheden, 
lichamelijke expressie 

Prijs: vanaf € 197,-

Aantal lessen: vanaf 3 

Inzet van leerkracht: ** 

Kerndoelen: 54, 55 

Bijzonderheden: 
samenwerken, presenteren, 
schoolbreed, viering 

Prijs: In overleg 

De Dansende Woorden

De Dansende School

GROEP: 1 T/M 4

GROEP: 1 T/M 8

50 DANS



GROEP: 3 T/M 8GROEP: 3 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: 
samenwerken, 
improviseren, presenteren

Prijs: vanaf € 247,50

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 51, 54, 55, 56, 57

Bijzonderheden: samenwerken, plezier 
in dansen, verhalende dansen, 
wereldoriëntatie

Prijs: vanaf € 202,50

De nacht is voorbij. De zon komt langzaam op 
en de stad ontwaakt. Snel! Wekker uit, opstaan, 
douchen, aankleden, nog even snel een boterham 
erin en gaan! Duizenden Amsterdammers komen 
als een mierenhoop samen tijdens de spits, op 
weg naar school of werk. Rennen, vliegen, duiken, 
vallen, opstaan en weer doorgaan. Hectiek en 
stilte wisselen elkaar af. Via groepsimprovisaties 
dansen de kinderen het dagelijks ritme van de stad 
en werken toe naar een mooie eindpresentatie 
mét eventueel beelden en geluiden van de stad op 
de achtergrond. 

Braziliaanse Samba, Hollandse klompendans, Afrikaanse 
dans, de Russische Kozakken dans… Er zijn ontzettend veel 
verschillende dansstijlen te verkennen in de wereld. De 
leerlingen leren één dansstijl aan en duiken in de geschie-
denis en betekenis van de bewegingen in deze dans. Vaak 
zijn dansstijlen namelijk ontstaan als manier om verhalen 
te vertellen of gevoelens over te brengen. Je kunt ook een 
langere leerlijn aanbieden waarbij in blokken verschillende 
dansstijlen langskomen. Combineer een dansstijl met een 
landenproject of leer een oude dansstijl zoals bijvoorbeeld 
de Charleston in het kader van het Kinderboekenweek-thema 
‘En Toen?’. We denken graag met je mee!

Het Ritme van de StadWereldDans

Leuk om te doen 
in de Lenteperiode 
als alles weer  
tot leven komt!

52 DANS



Kies voor Urban Dance! Stoere swingende dansstijlen die 
op straat zijn ontstaan en ontwikkeld. Zo komt Streetdance 
oorspronkelijk uit New York en is een razend populaire, 
dynamische dansstijl waarbij coördinatie en ritme een grote 
rol spelen. Breakdance komt voort uit de populaire hip-hop 
cultuur. Het is stoer om te zien en de speciale moves lijk je 
onmogelijk zelf te kunnen uitvoeren. Maar je zult zien dat je 
met een beetje lef een heel eind komt! In dit project maken 
we korte choreografieën op stevige beats. Maak je klaar voor 
een spetterende voorstelling!

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55, 57

Bijzonderheden: samenwerken, 
plezier, improviseren, conditie

Prijs: vanaf € 202,50 

Hiphop, Break- en Streetdance

GROEP: 3 T/M 8 GROEP: 5 T/M 8GROEP: 5 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4 

Inzet van leerkracht: * 

Kerndoelen: 52, 54, 55

Bijzonderheden: 
geschiedenis, cultureel 
erfgoed, Kinderboekenweek 

Prijs: vanaf € 315,-

Aantal lessen: vanaf 4 

 Inzet van leerkracht: **

 Kerndoelen: 54, 55 

 Bijzonderheden: multidisciplinair, 
samenwerken, creërend vermogen

 Prijs: vanaf € 382,50  
+ nawerkkosten € 105,-

Al zo lang er mensen op aarde rondlopen, zo 
lang wordt er gedanst! Elke tijdsperiode had zo 
zijn eigen reden waarom er gedanst werd, inclu-
sief bijpassende dansstijl. Van het klassieke 
ballet aan het hof van de koning, de Weense 
wals, tot de rock ’n roll in de jaren ’60. En laten 
we vooral alle hedendaagse dansstijlen niet 
vergeten zoals urban, hiphop en breakdance. 
Met dit project reis je dansend door de tijd. En 
of je nu op spitzen, sneakers of lekker op blote 
voeten danst, dansen doe je NU!

Zie je het voor je? Een super swingend nummer en ieder-
een die voorbijkomt met een paar strakke, gekke, in ieder 
geval coole dansmoves! Denk na over de choreografie met 
als decor bijvoorbeeld een graffitimuur of juist de trap 
als mooie plek om te filmen. De leerlingen creëren onder 
begeleiding van de vakdocent dans een eigen choreografie 
en denken na over een mooie locatie en attributen. Een 
vakdocent audiovisueel maakt de opnames en monteert 
ze tot een heuse spetterende videoclip!

Dansen van Nul tot Nu!Videoclip maken met 
de hele klas!

Denk eens aan 
het maken van 
een paar mooie 
videoclips 
met eigen 
dansmoves als 
alternatief voor 
het afscheid 
van groep 8

Leuk om te 
doen tijdens de 
Kinderboeken-
week ‘En Toen?’

5554 DANSDANS



PROJECT BIJZONDERHEDEN KERNDOELEN GROEP 1-2 GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8

De Dansende Woorden Aansluiting op taalvaardigheid, 
stimuleert motorische vaardigheden 
en het creërend vermogen

Spelen met taal

1, 5, 9, 12, 54, 
55

Vorming van taal – vergroting van 
de woordenschat

Dans – dansen met het hele 
lichaam

Vorming van taal – vergroting van  
de woordenschat

Dans – dansen met het hele lichaam

Experimenteren met 
bewegingskwaliteiten

De Dansende School Geschikt als schoolbreed-project  
of schoolfeest

Gericht op samenspel

Stimuleert de 
presentatievaardigheden

54, 55, 57 Variatie in manieren van je 
verplaatsen in de ruimte

Dansen als groep

Bewegingsonderwijs - bewegen 
op muziek

Variatie in manieren van je verplaatsen 
in de ruimte

Dansen als groep

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Variatie in manieren van je verplaatsen 
in de ruimte

Dansen met bestaande en zelfbedachte 
passen, dans opbouwen - begin, 
midden en einde

Variatie in manieren van je verplaatsen 
in de ruimte

Dansen met bestaande en 
zelfbedachte passen, samen een 
eigen dansvoorstelling ontwerpen en 
presenteren

WereldDans Samenwerken, plezier in dansen, 
verhalen uitdrukken middels dans, 
wereldoriëntatie

51, 54, 55, 56, 
57

Verschillende vloerpatronen maken, 
dansen in tweetallen en kleine groepjes

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Samenleven – identiteit

Verschillende vloerpatronen maken, 
dansen in tweetallen en kleine groepjes

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Samenleven – respect

Gelijktijdig dezelfde bewegingen 
dansen, dansfiguren ontdekken, 
imiteren en herhalen

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Samenleven – tolerantie

Het Ritme van de Stad Samenwerken, improviseren, 
Amsterdam, presenteren

54, 55, 57 Dansen met het hele lichaam, in 
verschillende richtingen dansen, 
dansen als groep en ieder voor zich

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Experimenteren met geïsoleerde- en 
totaalbewegingen, in tweetallen en 
kleine groepjes dansen

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Gelijktijdig dezelfde bewegingen 
dansen, experimenteren met 
bewegingskwaliteiten, dans opbouwen: 
begin, kern, einde

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

HipHop, Break- en 
Streetdance

Samenwerken, plezier, improviseren, 
conditie

54, 55, 57 Dansen met het hele lichaam, in 
verschillende richtingen dansen, 
dansen als groep en ieder voor zich

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Experimenteren met geïsoleerde- en 
totaalbewegingen, in tweetallen en 
kleine groepjes dansen

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Gelijktijdig dezelfde bewegingen 
dansen, experimenteren met 
bewegingskwaliteiten, dans opbouwen: 
begin, kern, einde

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Videoclip maken met  
de hele klas!

Multidisciplinair, samenwerken, 
creërend vermogen

54, 55, 57 Solo, in kleine groepjes en in een  
grote groep dansen

Eigen danspatroon maken

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Solo, in kleine groepjes en in een  
grote groep dansen

Eigen danspatroon maken

Bewegingsonderwijs - bewegen  
op muziek

Dansen van Nul tot Nu! Geschiedenis, cultureel erfgoed, 
historisch besef

52, 54, 55, 57 Danscultuur, verschillende 
dansbewegingen, bewegen op muziek

Muziekcultuur

Danscultuur, verschillende 
dansbewegingen, bewegen op muziek

Muziekcultuur

5756 DANSLEERASPECTEN PER PROJECT



Le e s p l e zier

Spoken word

Griezelverhalen

SprookjesP oëz i e

Kort
e ver
halen

Journalistiek

Hoorspel Flessenpost

Letter-
ontwerp

S t r a a t t a a l

Non-Fictie

Science Fiction

Brief
schrijven

Presenteren

Schoolkrant Ge h e i m s c h r i f t

F a n t as ie t aa l

moEty
logie

Inter
viewen

Illustrere n

Ra p
pen

Verhalen
Vertellen

Podcast

Het draait bij deze projecten om 
wat je allemaal met taal kunt doen: 
liedteksten, verhalen, rap, gedichten, 
brieven, voordragen, hoorspel, 
journalistiek, sprookjes, non-fictie…
Taal is eindeloos!
Taal stimuleert het creërend- en 
taalvermogen, ontwikkelt de fantasie 
en het verhalend denken. Het spelen 
met woorden en formuleren wordt 
geoefend en het draagt bij aan het 
plezier in lezen en schrijven.
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Handgeschreven brieven zijn een soort tijdscapsules. Als je 
een brief uit het verleden leest, hoor je de mensen bijna echt 
‘praten’. Je leest over hun problemen, plezier en hun dage-
lijkse leven. Eerst lezen we een aantal brieven uit het verle-
den en bespreken wat ons opvalt. Wat is anders? Hoe zouden 
wij het nu beschrijven? Vervolgens schrijven de kinderen zelf 
een mooie brief voor een lezer in de verre toekomst. Wat vind 
je belangrijk om te vertellen over het heden? Alle brieven 
samen worden in een echte tijdscapsule gestopt en begraven 
op een mooie plek voor de gelukkige vinder uit een verre 
toekomst! Zo wordt de kunst van het brieven schrijven (her)
ontdekt én weer doorgegeven!

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 2, 5, 8, 9, 51

Bijzonderheden: cultureel 
erfgoed, geschiedenis en toekomst, 
persoonlijke identiteit

Prijs: vanaf € 197,-  
+ materiaalkosten in overleg

Post uit het Verleden, 
Post voor de Toekomst

GROEP: 3 T/M 8

De huidige populariteit van luisterboeken, podcasts en 
hoorspelen op de radio, maken dat het luisteren naar 
mooie verhalen helemaal hip is! Zelf een hoorspel maken 
is een geweldig multidisciplinair project voor kinderen van 
alle leeftijden. Een geschikt verhaal maken of uitzoeken 
en deze goed voordragen of acteren met je stem. Mooie 
geluiden erbij, ogen dicht en genieten maar! Er komen 
veel verschillende talenten bij kijken. Een goed hoor-
spel-verhaal is spannend, grappig en bevat natuurlijk veel 
(zelfgemaakte) geluiden. De resultaten kun je prachtig 
presenteren op een hoorspel luistermiddag voor de hele 
school en de ouders!

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 9, 54, 55

Bijzonderheden: samenwerken, 
multidisciplinair, 
luistervaardigheden

Prijs: vanaf € 315,-  
+ materiaalkosten in overleg  
+ nawerkkosten € 70,-

De Hoorspelfabriek

GROEP: 3 T/M 8

Goed aan te passen aan 
elk mogelijk thema of 
periode van het jaar!

Leuk om te doen tijdens de 
Kinderboekenweek ‘En Toen?’
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Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 9, 37, 54, 55 

Bijzonderheden: bevordert 
taalontwikkeling, multidisciplinair, 
stimuleert creërend vermogen

Prijs: vanaf € 303,75  
+ materiaalkosten 50,

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 9, 54, 55

Bijzonderheden: schrijfvaardigheid, 
verhalen vertellen, geschiedenis 
van sprookjes

Prijs: vanaf € 247,50  
+ materiaalkosten in overleg

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 9, 37, 54, 55, 56

Bijzonderheden: taalontwikkeling, 
creërend vermogen, presenteren 

Prijs: vanaf € 315,-  
+ materiaalkosten in overleg

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 9, 54, 55

Bijzonderheden: identiteit, 
zelfvertrouwen, groepsvorming

Prijs vanaf: € 247,50  
+ materiaalkosten in overleg

Een kort verhaal schrijven en hierbij een passende illustratie 
maken is een leuke, uitdagende en creatieve manier om taal-
vaardigheid te oefenen. De kinderen leren waar een goed kort 
verhaal uit bestaat en vanuit welk perspectief je een verhaal 
kunt schrijven. Afhankelijk van leeftijd en niveau worden 
de kinderen bij het schrijven meer of minder aan de hand 
meegenomen. Aansluitend maken ze een passende illustratie. 
Welk element uit het verhaal komt in de illustratie en hoe zet 
je de juiste sfeer neer? Alle verhalen en illustraties worden op 
stevig papier geprint en vormen een mooie bundel vol korte 
klasse-verhalen die ieder kind met trots mee naar huis neemt!

Sprookjes zijn magische verhalen met een wijze les waar 
de schrijver al zijn fantasie in kwijt kan. Sprookjes zijn van 
alle tijden en hebben altijd veel aantrekkingskracht op kin-
deren gehad. In dit project leren de kinderen onder bege-
leiding van de vakdocent moderne sprookjes te maken 
maar wel met de oeroude ingrediënten waar ieder goed 
sprookje uit bestaat en worden er bijpassende illustraties 
bij gemaakt. Als afsluiting kan er een sprookjesachtige 
voorleesmiddag georganiseerd worden voor de hele school 
en ouders! Of nodig een professionele verhalenverteller uit 
om samen te genieten van de kunst van het vertellen. 

Waar denk je dat songteksten vandaan komen? 
En denk je dat een goeie rap zomaar ontstaat? 
Deze korte teksten zijn pure poëzie! Een gedachte 
over een korte gebeurtenis, een mening of eerlijk 
zijn over jezelf. Leer hoe je deze teksten vorm 
kunt geven. Ritme, klank en rijm, je zult verbaasd 
zijn wat je met woorden kunt doen. In dit project 
duiken we in de wereld van Rap, Poëzie en Spoken 
Word en schaven we aan een korte tekst of gedicht. 
Of je het nou ritmisch als rap brengt, wilt zingen of 
als gedicht voordraagt: alles mag en niets is te gek!

De nieuwe dichtkunst

Gedichten moeilijk en saai? Of alleen voor slimmeriken? 
Absoluut niet als je uitgaat van de wereld van het 
kind en hun fantasie de ruimte geeft. Tijdens ‘PoëZie 
je Mij’ kijken de kinderen in de spiegel en maken een 
zelfportret in woorden. Ieder kind bepaalt zelf de manier 
waarop zijn/haar gedicht wordt geschreven en, heel 
belangrijk, hoe het gedicht eruit komt te zien. Want we 
gaan ware woordkunstwerken maken! Op posterformaat 
komen deze ‘zelfportretten’ in de klas te hangen. De 
persoonlijkheid van ieder kind komt naar voren in de 
woorden, het woordbeeld en de illustraties.

Korte verhalen schrijven 
en illustreren

Assepoester in een Onesie - 
Moderne sprookjes

Spoken Word, Rap en 
Nederhop!

PoëZie je Mij?

GROEP: 6 T/M 8GROEP: 5 T/M 8 GROEP: 6 T/M 8GROEP: 5 T/M 8

Leuk project 
voor in de 
Winter- 
periode!

Een mooi project 
voor de groeps-
vorming bij de 
start van het 
schooljaar 
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Leeraspecten per project

PROJECT BIJZONDERHEDEN KERNDOELEN GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8

Post uit het Verleden, 
Post voor de Toekomst

Cultureel erfgoed, geschiedenis, heden en 
toekomst, identiteit, verhalend ontwerp

1, 2, 5, 8, 9, 51, 54 Vorming van taal - plezier in 
schrijven, geschreven taal 
zien als communicatie- en 
expressiemiddel

Verhalend denken

Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Verhalend denken en taalontwikkeling  
in de tijd

Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Verhalend denken en taalontwikkeling  
in de tijd

Maatschappijleer

De Hoorspelfabriek Samenwerken, multidisciplinair, 
luistervaardigheid

9, 54, 55 Verbinding tussen verhaal 
en geluiden

Voorlezen – stemgebruik 
en intonatie

Taalplezier

Verhalen schrijven

Verbinding tussen verhaal en geluiden

Voorlezen – stemgebruik en intonatie

Taalplezier

Verhalen schrijven

Verbinding tussen verhaal en geluiden

Voorlezen – stemgebruik en intonatie

 Taalplezier

Presenteren

Assepoester in een Onesie - 
Moderne Sprookjes

Schrijfvaardigheid, verhalen vertellen, 
geschiedenis van sprookjes

9, 54, 55, 56 Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Verhalend denken en taalontwikkeling  
in de tijd

Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Verhalend denken en taalontwikkeling  
in de tijd. 

Maatschappijleer

PoëZie je Mij? Identiteit, zelfvertrouwen, groepsvorming 9, 54, 55 Gedichten schrijven

Zelfexpressie in taal

Combinatie tussen tekst en beeld

Gedichten schrijven

Zelfexpressie in taal

Combinatie tussen tekst, betekenis en beeld

Korte verhalen schrijven en illustreren Bevordert de taalvorming, stimuleert het 
onderzoekend en het creërend vermogen, 
multidisciplinair

9, 37, 54, 55 Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Verhalend denken

Combinatie tussen tekst en beeld

Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Verhalend denken

Combinatie tussen tekst en beeld

Spoken word, Rap en Nederhop Stimuleert de presentatievaardigheden, aandacht 
voor intonatie, spelen met de ruimte en gebruik 
van stem en lichaam

9, 37, 54, 55, 56 Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Theater – spelen voor publiek

Samenleven – vrijheid van meningsuiting

Vorming van taal - plezier in schrijven, 
geschreven taal zien als communicatie-  
en expressiemiddel

Theater – spelen voor publiek

Samenleven – vrijheid van meningsuiting
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Ethiek

Maatschappijleer

Burgerschap

Luistervaardigheden

Kleuter-
filosofie

Mindfulness

S c h o o l r e g e l s

Empathie

Bewustzijn

T
a a 

l ont w
ik k  e  ling

Mensenrechten

Dierenrechten

Wetten

PersoonlijkeVerleden/Heden/Toekomst

Gesprekstechnieken

Groeps
dyna

miek

Mening
vormen

de Ander

Ik, Jij  en 

Klassen-
regels

 en
regelsVrijheid

Identiteitsvorming

Milieu-
filo-

sofie

Kinderrechten

Filosoferen over belangrijke vragen 
stimuleert de leerlingen tot kritisch 
denken en te zoeken naar antwoorden 
op bepaalde vragen. Niet zozeer het 
onderwerp maar vooral de activiteit 
bij een filosofieproject zorgt ervoor 
dat de leerlingen leren hun gedachten 
onder woorden te brengen en goed 
naar elkaar te luisteren.
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Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34

Bijzonderheden: vorming van 
taal, burgerschap, kritisch 
denken, gespreksregels

Prijs: vanaf € 247,50  
+ materiaalkosten € 25,-

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34, 54, 55

Bijzonderheden: burgerschap, 
zelfreflectie, probleemoplossend 
handelen, identiteit

Prijs: vanaf € 247,50  
+ materiaalkosten € 25,-

Met een filosofische blik bekijk en bespreek je de 
dingen van alle kanten. Op een speelse manier 
komen grote vragen met behulp van verhalen aan 
de orde en leren kinderen in een kringgesprek te 
luisteren naar elkaars mening en gedachten. Ze 
leren dat iedereen anders denkt en dat dat mag! 
Ze maken tekeningen bij hun ideeën en laten 
die aan elkaar zien. De filosofiedocent zorgt met 
bewegingen tussendoor voor een aangename 
afwisseling tussen denken en doen. Dit project is 
een eerste en speelse kennismaking met filosofie.

Waar zit je Ik? Gaat de tijd voor iedereen even 
snel? Kan een robot sterven? Kunnen dieren 
denken? Als je een andere naam zou hebben, 
ben je dan ook iemand anders? In dit project 
onderzoeken de leerlingen allerlei diverse 
en grote levensvragen met hulp van tastbare 
materialen of uitgebeelde situaties. De 
kinderen leren goed te kijken wat een woord 
eigenlijk betekent en hoe samen na te denken 
over een filosofische vraag.

Filosoferen voor beginners Grote vragen

GROEP: 1 EN 2 GROEP: 3 EN 4

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34, 37, 54, 55

Bijzonderheden: burgerschap, 
zelfreflectie, diversiteit, 
identiteit, samenleven

Prijs: vanaf € 315,-  
+ materiaalkosten € 25,-

Wanneer is iets kunst? Wat is het verschil tussen jongens en 
meisjes? Hoort geloof bij jou? Kun je cultuur kiezen? Zijn we 
allemaal gelijk? Hoe weet je wat goed is om te doen? Door 
steeds kritischer over dit soort ‘wereldse’ vragen na te den-
ken en de antwoorden te bespreken, leren kinderen bewuster 
te kijken naar zichzelf en hun klasgenoten en ontwikkelen ze 
ideeën over de wereld waarin we leven. De kinderen worden 
zich bewust van de verschillen onderling. Doordat het auto-
noom denken wordt gevoed en iedereen zijn eigen gedachten 
mag kiezen, ontstaat er tolerantie voor elkaars mening.

De wereld en ik

GROEP: 5 EN 6

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34, 37

Bijzonderheden: burgerschap, 
zelfreflectie, diversiteit, 
identiteit, samenleven, tolerantie

Prijs: vanaf € 315,-  
+ materiaalkosten € 25,-

Tijdens dit project staat de vraag centraal hoe 
mensen met al hun culturele verschillen in 
Amsterdam en overal op de wereld naast en met 
elkaar kunnen leven. Kinderen filosoferen over 
kwesties als geloof, identiteit, gelijkheid, democra-
tie en de media. Ze leren hun eigen wereldbeeld 
te verwoorden en analyseren hun gedachten. 
Kinderen leren naar elkaar te luisteren, respect te 
hebben voor verschillende meningen en wat is dat 
dan eigenlijk, ‘respect’? 

De maatschappij en ik

GROEP: 7 EN 8
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Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34

Bijzonderheden: vorming 
van taal, burgerschap, 
gespreksregels, kritisch denken

Prijs: vanaf € 247,50  
+ materiaalkosten € 25,-

Wanneer ben je vrij? Wat is een vrije wil en wan-
neer heb je die? Dit project sluit aan bij de viering 
van 75 jaar vrijheid. Op verschillende niveaus daagt 
de docent de leerlingen uit om dit thema te onder-
zoeken. Want wie of wat bepaalt hoe jouw leven 
eruit gaat zien? Ben je vrij als je alles kunt doen en 
krijgen wilt je wilt of betekent vrijheid ook grenzen 
stellen? En zo ja, welke dan?

Filosoferen over vrijheid 

GROEP: 1 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 51

Bijzonderheden: burgerschap, 
maatschappijleer 
geschiedenis 

Prijs: vanaf € 247,50  
+ materiaalkosten € 25,-

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 54

Bijzonderheden: multidisciplinair, 
21e-eeuwse vaardigheden, 
mediawijsheid

Prijs: vanaf € 315,- + nawerk € 105,-

Dachten de mensen vroeger anders? En wat waren 
de grote vragen bij mensen die 10.000 jaar geleden 
leefden? En 1.000 of 100 jaar geleden? Zijn er vragen 
die nooit verdwenen of opgelost zijn? Kunnen we 
eigenlijk wel weten wat mensen dachten voor de 
uitvinding van het schrift? We maken samen een filo-
sofische reis door de tijd en ‘interviewen’ de personen 
die we tegenkomen over hun grote vragen. We maken 
gebruik van dingen die we weten en onze fantasie. En 
als we weer terug in het NU zijn, snappen we ook onze 
huidige wereld een beetje beter.

Kinderen kunnen geweldig filosoferen. Dat wil je vast-
leggen! In dit project maken de kinderen met elkaar een 
podcast met verschillende korte afleveringen waarin 
één vraag centraal staat. Ze voeren onder begeleiding 
van de vakdocent een gesprek met elkaar, maar kunnen 
ook op zoek gaan naar antwoorden bij volwassenen 
en misschien wel een echte filosoof! De afleveringen 
worden samengevoegd en het resultaat is een heuse 
filosofische podcast-serie om thuis nog eens samen naar 
te luisteren, te bespreken en te bewaren voor later!

Filosoferen over 
Vroeger en Nu

Filosofische Podcast maken

GROEP: 5 T/M 8 GROEP: 5 T/M 8

Leuk om te doen 
tijdens de Kin-
derboekenweek 
‘En Toen?’

Vrienden zijn is iets heel bijzonders. Waarom word 
je elkaars vrienden? Is dat omdat iemand op je lijkt 
of juist niet. Eigenlijk zijn vriendschappen mooie 
raadsels. Tijdens de lessen spreek je onderling 
over de dingen die je met elkaar deelt en waar je 
juist in verschilt. Misschien is dat ook wel waarom 
je elkaar leuk vindt? En spreek je over waarom het 
soms moeilijk is om nieuwe vrienden te vinden, 
bijvoorbeeld na een verhuizing. Hoe zou jij je 
voelen en hoe zou jij iemand helpen om zich thuis 
te laten voelen?

Filosoferen over 
vriendschap 

GROEP: 1 T/M 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34

Bijzonderheden: vorming van taal, 
burgerschap, kritisch denken

Prijs: vanaf € 247,50  
+ materiaalkosten € 25,-
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PROJECT BIJZONDERHEDEN KERNDOELEN GROEP 1-2 GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8

Filosoferen voor beginners Stimuleert de taalontwikkeling

Samenwerken (luisteren naar elkaar)

De eerste stappen in de ontwikkeling 
van kritisch denken

1, 3, 34 Vorming van taal in groepsgesprekken

Gespreksregels

Ontdekken dat iedereen verschillend 
denkt

Grote vragen Stimuleert de taalontwikkeling

Bewustwording van de wereld en de 
eigen identiteit

Stimuleert het probleemoplossend 
handelen

 1, 3, 34, 54, 55 Gespreksregels

Kritisch luisteren

Informatie beoordelen

Meningen herkennen

Argumenten en voorbeelden bedenken

De wereld en ik Bewustwording van de wereld en de 
eigen identiteit

Stimuleert het kritisch denken en het 
probleemoplossend handelen

1, 3, 34, 37, 54, 55 Analyseren van een begrip

Argumenten en voorbeelden bedenken en 
kritisch afwegen

Logisch redeneren en kritisch denken

Inleven in de ander

De maatschappij en ik Burgerschap, samenleven en identiteit

Vergroot het zelfbeeld, reflectie en 
tolerantie

Stimuleert het kritisch denken en het 
probleemoplossend handelen

1, 3, 34, 37, 54, 55 Kritisch denken

Inleven in de ander

Reflectie op jezelf

Verifiëren en falsifiëren

Verschil tussen geloof, mening en waarheid

Filosoferen over vrijheid Stimuleert de taalontwikkeling

Burgerschap: bewustwording van de 
wereld en de eigen identiteit

Stimuleert kritisch denken

1, 3, 34 Vorming van taal in groepsgesprekken

Gespreksregels

Ontdekken dat iedereen verschillend 
denkt

Gespreksregels

Kritisch luisteren

Informatie beoordelen

Meningen herkennen

Argumenten en voorbeelden bedenken

Analyseren van een begrip

Argumenten en voorbeelden bedenken en 
kritisch afwegen

Logisch redeneren en kritisch denken

Inleven in de ander

Kritisch denken

Inleven in de ander

Reflectie op jezelf

Verifiëren en falsifiëren

Verschil tussen geloof, mening en waarheid

Filosoferen over 
vriendschap

Groepsvorming, identiteit en de ander 1, 3, 34 Vorming van taal in groepsgesprekken

Gespreksregels

Ontdekken dat iedereen verschillend 
denkt

Gespreksregels

Kritisch luisteren

Informatie beoordelen

Meningen herkennen

Argumenten en voorbeelden bedenken

Analyseren van een begrip

Argumenten en voorbeelden bedenken en 
kritisch afwegen

Logisch redeneren en kritisch denken

Inleven in de ander

Kritisch denken

Inleven in de ander

Reflectie op jezelf

Verifiëren en falsifiëren

Verschil tussen geloof, mening en waarheid

Filosoferen over Vroeger 
en Nu

Geschiedenis van de filosofie 1, 3, 51 Analyseren van een begrip

Argumenten en voorbeelden bedenken en 
kritisch afwegen

Logisch redeneren en kritisch denken

Inleven in de ander

Kritisch denken

Inleven in de ander

Reflectie op jezelf

Verifiëren en falsifiëren

Verschil tussen geloof, mening en waarheid

Filosofische Podcast maken Multidisciplinair, 21ste-eeuwse 
vaardigheden, mediawijsheid

1, 3, 54 Interview technieken

Vrijheid van meningsuiting

Mediawijsheid

Interview technieken

Vrijheid van meningsuiting

Mediawijsheid
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Muziek is een onmisbaar 
onderdeel van cultuureducatie. 
Muzikaal bezig zijn is belangrijk 
voor de algemene ontwikkeling 
en versterkt de sociale identiteit. 
De leerlingen leren zich uitdruk-
ken, aandachtig luisteren en 
samenwerken.

Amsterdam ondersteunt muziek
In Amsterdam ondersteunt (onder 
de condities van het basispakket) 
de gemeente muziekeducatie 
in het basisonderwijs. Scholen 
werken samen met Muziekschool 
Amsterdam, Muziekschool 
Amsterdam Noord, Muziekcentrum 
Zuidoost, Leerorkest en Aslan, 
samen verenigd in Stichting MOSA.

Heeft u een bijzondere aanvraag die 
niet direct past binnen een leerlijn of 
juist hierop een speciale aanvulling is? 
SEP werkt voor uw aanvraag samen 
met de muziekeducatie-instellingen 
als het gaat om op maat gemaakte 
interdisciplinaire projecten. Wilt u een 
spetterende djembé-voorstelling in 
combinatie met dans? Wilt u aandacht 
voor zang in uw musical? Of een 
dynamische workshop bodypercussie 
tijdens een schoolbreed project? We 
denken graag mee over een project 
op maat. Neem contact op met onze 
coördinatoren cultuuronderwijs via 
020 – 41 24 110.

Project op maat
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PoëZie Je Mij?

Start schooljaar

Gezamenlijk Kunstwerk

Kijk mij eens! p.11

p.11

p.62

p.24
Un-selfie: kies voor 
het zelfportret

Lente !

   B l o e i  B u ite n

De Amsterdamse
Stads-Jutters

Dans het ritme 
van de stad

De Hoorspelfabriek p.61

p.52

p.14

Winter

Binnen Licht

De Hoorspel-
fabriek

Assepoester in een Onesie 
– Moderne sprookjes

LichtKunst p.12

p.62

p.61

Afscheid 
groep 

8

p.55Videoclip maken met de hele klas!

Eindfilm groep 8 
– Nieuw SEP-Script! p.37

Greenscreen-project
‘Beam me Up!’ p.35

Beeldend
Fotografie
Audiovisueel
Theater

Dans
Creatief met Taal
Filosofie

EN
 T

O
EN

F e es t

K inde r
b oeken

we ek

De Fantastische 
Stomme Film

Dansen van 
Nul tot Nu!

Maak je eigen 
fototoestel!

p.27
Amsterdam Toen? 
en Nu! en Later?

p.29

p.36

p.15
En Toen… 
Graven in het verleden

p.60

Filosoferen over 
Vroeger en Nu p.71

p.55

Post uit het 
Verleden, 
post voor 
de Toekomst

En Toen… 
Op reis met de Tijdstrein p.42

En Toen… 
Amsterdam in de 17e eeuw p.44

Jaarlijks terugkerende vieringen, 

rituelen en feesten 

Wilt u de jaarlijks terugkerende momenten, ritue-

len en vieringen op school eens op een nieuwe en 

creatieve wijze invullen? Kijk dan hier voor pro-

jecten die passen bij de start van het schooljaar, 

de kinderboekenweek, de winterperiode, de 

lenteperiode én het afscheid van groep 8. Alle 

projecten zijn terug te vinden in deze brochure. 

Heeft uw school eigen vieringen of rituelen waar 

u een creatieve invulling voor zoekt? Neem dan 

contact met ons op. We worden heel blij van dat 

soort maatwerk-projecten!
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Alle scholen hebben het afgelopen schooljaar noodgedwongen veel 
ervaring opgedaan met de mogelijkheden van online-educatie. Bijna alle 
scholen hebben nu een infrastructuur aangelegd waarmee online contact 
gemaakt kan worden. We hebben met z’n allen ontdekt dat er heel veel 
mogelijk is op dit gebied. Niet als volledige vervanging van de gewone 
lessen in de klas, maar wel als mogelijke verrijking van het lesaanbod. 

Wereld in de Klas is een manier waarop je het 
beste van deze twee manieren van lesgeven 
combineert in mooie kunst- en cultureel pro-
jecten. We combineren vakdocenten in de klas 
met online contact met mensen die een grote 
meerwaarde aan het project kunnen toevoegen. 
Afhankelijk van de inhoud en het doel van het 
project kunnen dit experts, ervaringsdeskundi-
gen, of kinderen op andere scholen zijn. Hierbij 
zijn afstanden of landsgrenzen niet meer een 
beperkende factor. Denk aan een wetenschap-
per, een museumdirecteur, een vakman, een 
inspirerende persoonlijkheid, een bekende 
Nederlander, een klas van een internationale 
partnerschool, kunstenaars, onderzoekers, 
bekende vloggers, etc. Je kunt in feite iedereen 
de klas inbrengen met een online verbinding. De 
kunst is nu om te bedenken hoe je hier meer-
waarde uit haalt waarmee je een project naar 
een hoger plan tilt en hoe je leerlingen hiermee 
kunt inspireren.

SEP heeft hier ervaring mee opgedaan en weet 
hierdoor heel goed hoe je online en offline 
lessen op een goede manier met elkaar kunt 
verweven. We hebben ontdekt dat je in feite 
heel veel projecten kunt verrijken via deze 

techniek en daarmee ook de betrokkenheid 
van leerlingen sterk kunt vergroten. Bovendien 
kun je op deze manier leerlingen in contact 
brengen met mensen die je normaliter niet 
makkelijk de klas in krijgt omdat ze te druk 
bezet zijn, te ver weg wonen, het gewend zijn 
om online contact te hebben of omdat het te 
complex wordt om een bezoek te organiseren. 

Met Wereld in de Klas biedt SEP een groot scala 
aan mogelijkheden om een project mee vorm te 
geven of om bestaande projecten mee te ver-
rijken. We zijn dan ook zeer gemotiveerd om de 
geweldige technische en digitale mogelijkheden 
van onze tijd te gebruiken voor kwalitatief goede 
en moderne kunst- en cultuureducatie!

Heeft u interesse in ons Wereld in de Klas 
aanbod of wilt u dat we meedenken voor een 
geschikte toepassing voor uw school? Bel ons 
dan op 020 – 412 41 10 of mail naar  
↪ info@sep.nu.

De héle wereld is welkom in de klas
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Groep Project Pagina Prijs per groep 
(vanaf 2 groepen)

Montage  
en nawerk

Materiaalkosten 
per groep

Indicatie eenmalige  
extra kosten

BEELDEND

1 t/m 8 Freeks Wilde Wereldstad 10 € 247,50 € 40,00 

1 t/m 8 De Bouwplaats 10 € 247,50 € 50,00 

1 t/m 8 Kijk mij Eens! 11 € 247,50 € 40,00 

1 t/m 8 Gezamenlijk Kunstwerk 11 € 315,00 in overleg

3 t/m 8 Lichtkunst 12 € 348,75 € 50,00 

3 t/m 8 De magie van de drukpers 13 € 363,75 € 75,00 

3 t/m 8 Van 2D naar 3D en 4D! 13 € 348,75 € 40,00 

4 t/m 8 De Amsterdamse Stads-Jutters 14 € 348,75 in overleg

5 t/m 8 En Toen? - Graven in het Verleden 15 € 348,75 € 40,00 

5 t/m 8 Kunst voor de stad 16 € 348,75 € 30,00 

5 t/m 8 Waanzinnige Mode! 17 € 400,00 in overleg

5 t/m 8 Geofictie - Fantasieland 17 € 382,50 in overleg

FOTOGRAFIE

1 t/m 4 Door het oog van de camera 22 € 270,00 € 70,00

3 t/m 8 De fotoverzamelaar gaat op jacht! 23 € 303,75 € 70,00

5 t/m 8 Un-selfie: kies voor het 
zelfportret

24 € 270,00 € 70,00

5 t/m 8 Kijk net echt! 25 € 303,75 € 70,00

5 t/m 8 Vreedzame School in beeld 25 € 303,75 € 70,00 € 300,00

5 t/m 8 Amsterdam Toen? En Nu!  
En Later?

27 € 348,75 € 70,00

5 t/m 8 Fotostrip maken 28 € 348,75 € 35,00

6 t/m 8 Maak je eigen fototoestel! 29 in overleg in overleg

Prijslijst
Voor leerkracht en cultuurcoördinator

Inspiratietraining en coaching voor 

leerkrachten
Heeft u behoefte aan nieuwe input voor de 

kunstlessen? Wilt u zelf korte theaterop-

drachten kunnen geven aan de leerlingen of 

meer diversiteit in het eindresultaat van de 

leerlingen stimuleren? SEP biedt hiervoor 

op maat gemaakte trainingen speciaal voor 

leerkrachten aan. Tijdens de training gaan de 

leerkrachten samen met de vakdocent aan de 

slag met een leervraag die bij de school past. 

Niet alleen door te praten, maar vooral door 

te doen en te ervaren. Ook doet de leerkracht 

ervaring op in de klas in het bijzijn van de 

vakdocent, bijvoorbeeld met theaterlessen. De 

leerkrachten krijgen nieuwe inspiratie en een 

gereedschapskist vol vaardigheden mee voor 

de rest van het schooljaar.

Werkdrukverlaging 

Wilt u het leerkrachtenteam wat meer ontzien 

qua werkdruk of onder schooltijd bij elkaar 

komen voor overleg? SEP biedt een op maat 

gemaakt cultuurprogramma aan om deze 

lesuren structureel in te vullen op uw school. 

Subsidiemogelijkheden voor kunst en cultuur

Via Voucherbeheer Amsterdam krijgen scholen 

jaarlijks een eigen budget waarmee culturele 

activiteiten binnen en/of buiten school kunnen 

worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog meer 

subsidies waar uw school van kan profiteren:

 Vakleerkracht Cultuur

Bij de gemeentelijke subsidie VloA (Verordening 

lokaal onderwijsbeleid Amsterdam) kunt u gel-

den aanvragen voor een vakleerkracht Cultuur. 

Naast de subsidie wordt er een eigen bijdrage 

per leerling vanuit het schoolbestuur gevraagd.

  Kunstproject met uitgangspunt 

Burgerschap

 Wilt u een cultuurproject starten met een 

Amsterdams karakter? Zoals het fotografiepro-

ject Amsterdam Toen? En Nu! En Later? (p. 27), 

het dansproject Het Ritme van de Stad (p.52), 

of een Wereld in de Klas-project (p. 78). U kunt 

hier het hele jaar door subsidie voor aanvragen 

bij de gemeente. Subsidiebedrag: € 21,- per 

leerling.

Ga voor meer informatie naar:  

↪ www.amsterdam.nl/subsidies/

subsidies-onderwerp/subsidies-onderwijs. 

Wilt u meer weten over de inspiratieworkshops, 

ons aanbod rondom werkdrukverlaging of wilt u 

hulp bij de aanvraag van subsidiegelden?  

Bel 020 412 41 10 of stuur een e-mail naar  

↪ info@sep.nu.

8180 VOOR LEERKRACHT EN CULTUURCOÖRDINATOR PRIJSLIJST



Groep Project Pagina Prijs per groep 
(vanaf 2 groepen)

Montage  
en nawerk

Materiaalkosten 
per groep

Indicatie eenmalige  
extra kosten

AUDIOVISUEEL

3 t/m 8 Stop Motion 34 € 303,75 € 70,00

5 t/m 8 Greenscreen-project  
‘Beam me up!’

35 € 405,00 € 105,00

5 t/m 8 Codetaal 36 € 337,50 € 52,50

5 t/m 8 De Fantastische Stomme Film 36 in overleg in overleg

8 Eindfilm groep 8 -  
Nieuw SEP-Script!

37 in overleg in overleg

THEATER

1 t/m 4 En Toen…op reis met de 
Tijdstrein

42 € 247,50

1 t/m 4 De Wereld op zijn Kop 42 € 247,50

4 t/m 8 Ik heb het nog nooit gedaan….. 43 € 270,00

4 t/m 8 Vreedzaam Theater 43 € 315,00

5 t/m 8 Leren Presenteren 44 € 202,50

5 t/m 8 En Toen, Amsterdam in  
de 17e eeuw 

44 € 315,00

6 t/m 8 Theatersport 45 € 315,00

DANS

1 t/m 4 De Dansende Woorden 50 € 197,00

1 t/m 8 De Dansende School 51 in overleg eindpresentatie 
kosten in overleg

3 t/m 8 WereldDans 52 € 202,50

3 t/m 8 Het Ritme van de Stad 52 € 247,50 eindpresentatie 
kosten in overleg

3 t/m 8 Hiphop, Break- en Streetdance 54 € 202,50

5 t/m 8 Videoclip maken met de hele 
klas!

55 € 382,50 € 70,00

5 t/m 8 Dansen van Nul tot Nu! 55 € 315,00 eindpresentatie 
kosten in overleg

Groep Project Pagina Prijs per groep 
(vanaf 2 groepen)

Montage  
en nawerk

Materiaalkosten 
per groep

Indicatie eenmalige  
extra kosten

CREATIEF MET TAAL

3 t/m 8 Post uit het Verleden,  
post voor de Toekomst

60 € 197,00 in overleg

3 t/m 8 De Hoorspelfabriek 61 € 315,00 € 70,00 in overleg

5 t/m 8 Assepoester in een Onesie - 
Moderne Sprookjes

62 € 247,50 in overleg

5 t/m 8 PoëZie Je Mij? 62 € 247,50 in overleg

6 t/m 8 Korte verhalen schrijven  
en illustreren

63 € 303,75 € 50,00 

6 t/m 8 Spoken Word, Rap, Nederhop 63 € 315,00 in overleg

FILOSOFIE

1 en 2 Filosoferen voor beginners 68 € 247,50 € 25,00

3 en 4 Grote vragen 68 € 247,50 € 25,00

5 en 6 De wereld en ik 69 € 315,00 € 25,00

7 en 8 De Maatschappij en ik 69 € 315,00 € 25,00

1 t/m 8 Filosoferen over vrijheid 70 € 247,50 € 25,00

1 t/m 8 Filosoferen over vriendschap 70 € 247,50 € 25,00

5 t/m 8 Filosoferen over Vroeger en Nu 71 € 247,50 € 25,00

5 t/m 8 Filosofische Podcast maken 71 € 315,00 € 105,00 € 25,00

Prijzen gelden wanneer uw boekt vanaf 2 groepen. 
Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. 

Project aanvragen of meer informatie? 
Vraag een vrijblijvende offerte of een project aan  
via ↪ sep.nu/projecten/projectaanvraag, neem  
telefonisch contact op via 020 412 41 10 of stel  
uw vraag via de e-mail: ↪ projectaanvraag@sep.nu.

8382 PRIJSLIJST PRIJSLIJST



↪ www.sep.nu
↪ www.instagram.com/sepcultuureducatie

SEP
Adriën Schilder, directeur
Myrthe Niens, coördinator cultuuronderwijs 
Louk Röell, coördinator cultuuronderwijs
Rik Eckhardt, coördinator cultuuronderwijs
Marie Louise van Dorp, communicatie
Frederika Hasselaar, officemanager
Matthijs Weijler, ICT (Cultuurweb)

Uitgever
Stichting Educatieve Projecten, SEP

Concept, teksten en redactie
Stichting Educatieve Projecten, SEP

Ontwerp
Studio Mattijs de Wit
↪ www.mattijsdewit.nl

Fotografie
Wij danken allen die foto’s hebben gemaakt of 
toestemming hebben gegeven voor het gebruik  
in onze brochure.

Druk 
Drukkerij De Toekomst, Hilversum

Colofon

Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten 
worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden. 

SEP wordt mede mogelijk gemaakt door het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst
SEP maakt onderdeel uit van het Kunstenplan 
2017-2020 Gemeente Amsterdam 

 
Samenwerking
Stichting Mosa, Muziekschool Amsterdam, 
Muziekschool Amsterdam Noord, Muziekcentrum 
Zuidoost, Aslan, Leerorkest, Internationaal 
Theater Amsterdam, Van Eesteren Museum, 
Polanentheater, FOAM, Projectenbureau Primair 
Onderwijs Zuidoost, Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, MOCCA, ArtechLAB, Alltournative, 
SOCK (Stedelijk Overleg Cultuur en Kunst), school-
bestuur AMOS en alle vakdocenten. 

Cultuurkeurmerk - SEP voldoet aan de kwaliteits-
criteria van brancheorganisatie Cultuurconnectie
 

Doneer aan Stichting Educatieve Projecten
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