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.

Prijzen gelden bij boeking vanaf 2 groepen en onder voorbehoud van wijzigingen.
Per project wordt een vast bedrag van 45,- euro in rekening gebracht voor projectcoördinatie.
Danslessen duren 45 minuten per les.
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Dansen met taal
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!

Groep: 1 t/m 4
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 5, 9, 12, 54, 55
Tags: taalontwikkeling,
motorische vaardigheden,
lichamelijke expressie

notities

Prijs: vanaf € 197,-
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Groep: 1 t/m 4
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 5, 9, 12, 54, 55
Tags: lichamelijke
expressie, Kinderboekenweek,
dansplezier, creërend vermogen
Prijs: vanaf € 197,-

Dans je Toekomst

notities

Bakker, stratenmaker, vlogger, voetballer
of toch dolfijnentrainer? Het maakt niet uit
wie je bent of waar je vandaan komt, in dit
dansproject kun je alles worden wat jij wil!
Wie zijn onze idolen of helden? En komt
dat door wie ze zijn of het beroep dat ze
hebben? We dansen en bewegen langs alle
beroepen waar de kinderen nieuwsgierig
naar zijn en dromen alvast over later.
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Groep: 1 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: diversiteit,
weerbaarheid, relaties
Prijs: vanaf € 197,-

Dansende Lentekriebels

notities

De Week van de Lentekriebels is een nationale
projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs
over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. In
dit project gaan de leerlingen via dans hun eigen
weerbaarheid verkennen en spelen met afstand
en nabijheid, met prettig en onprettig en met
individuele verschillen en overeenkomsten hierin.
We passen de inhoud van de lessen aan op vragen
en behoeften die spelen in de groep.
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Dansen met de hele school!

Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55

Leuk om te doen
als afsluiting van
een thema, feest
of schooljaar

Tags: samenwerken,
schoolbreed, verbinding,
presenteren, dansplezier
Prijs: In overleg

notities

De hele school gaat dansen! Alle klassen krijgen in
een aantal lessen een dans op eigen niveau aangeleerd en samen werken we toe naar een spectaculaire schoolbrede eindpresentatie. 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 met je mee over een
schoolbreed project op maat!

Groep: 1 t/m 8
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Yoga en meditatie
Uit vele onderzoeken is gebleken dat een
moment van rust voor een betere focus
en sfeer in de klas kan zorgen. Zowel bij
de leerlingen als de leerkracht. Waar de
aandacht bij de meeste activiteiten in het
dagelijks leven naar buiten zijn gericht,
keren we hier juist naar binnen. Een vraag
als ‘wat voor weer is het bij mij vandaag?’
creëert bewustzijn en ruimte zonder daar
meteen een label op te plakken. In de
lessen worden de leerlingen meegenomen
in speelse, lichaamsgerichte oefeningen
waarmee ze leren in te checken bij zichzelf.
Mindfulness, yoga, visualisaties, bodyscans
en meditatie komen ‘down to earth’ aan
bod. Thema’s waar mee gewerkt wordt
zijn: acceptatie, gevoelens, liefde, angst,
vriendschap en dankbaarheid, maar er kan
ook voor een ander thema gekozen worden.
Indien wenselijk kan de leerkracht na de
lessenreeks zelf in de klas verder.

Groep: 1 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 34
Tags: emotionele vaardigheden,
zelfregulering, luistervaardigheden,
zelfvertrouwen

notities

Prijs: vanaf € 197,-
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Dansen uit alle Landen
We gaan op zoek naar de herkomst van
diverse dansstijlen. De Braziliaanse Samba,
de Spaanse Tango, West-Afrikaanse dans,
de Russische Kozakken dans, de Hollandse
Klompendans…er zijn ontzettend veel
verschillende dansstijlen te verkennen in
de wereld. De leerlingen leren één dansstijl aan en duiken in de geschiedenis 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.
Of combineer een dansstijl met een landenproject. We denken graag met je mee!

Groep: 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 51, 54, 55, 56, 57
Tags: samenwerken,
dansplezier,
wereldoriëntatie, diversiteit

notities

Prijs: vanaf € 247,50
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Hiphop, Break- en
Streetdance
Groep: 4 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 57
Tags: samenwerken,
dansplezier,
improvisatievermogen,
lichamelijke expressie
Prijs: vanaf € 247,50

notities

Kies voor Urban Dance! Stoere swingende dansstijlen die op straat zijn ontstaan en ontwikkeld.
Zo komt Streetdance oorspronkelijk uit New York.
Het 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!
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Videoclip

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: multidisciplinair,
samenwerken, creërend vermogen
Prijs: vanaf € 449,-

notities

Zie je het voor je? Een super swingend nummer en iedereen 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 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!

Denk eens aan het maken van een paar
mooie videoclips met eigen dansmoves als
alternatief voor het afscheid van groep 8
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Dansen van Nul tot Nu!
Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 52, 54, 55
Tags: geschiedenis,
cultureel erfgoed,
historisch besef
Prijs: vanaf € 247,50

notities

Al zo lang er mensen op aarde rondlopen, zo lang
wordt er gedanst! Elke tijdsperiode had zo zijn eigen
reden waarom er gedanst werd, inclusief 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!
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