Het draait bij deze projecten om wat je allemaal met
taal kunt doen en maken: podcasts, Spoken Word, rap,
verhalen, 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.

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.
Creatief met Taal lessen duren 60 minuten per les.
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Post uit het Verleden,
Post voor de Toekomst

Groep: 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 2, 5, 8, 9, 51
Tags: cultureel erfgoed,
historisch besef,
schrijfvaardigheid
Prijs: vanaf € 247,50
+ materiaalkosten € 20,-

notities

Handgeschreven brieven zijn een soort tijdscapsules. Als je
een brief uit het verleden leest, is het net of de schrijver naast
je staat. Je leest over hun problemen, plezier en dagelijkse
leven. Eerst lezen we een aantal brieven uit het verleden 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 als je nu om je heen kijkt? Alle
brieven worden samen in een echte tijdscapsule verzameld
en begraven of verstopt op een mooie plek voor de gelukkige
vinder in de verre toekomst! Zo wordt de kunst van het brieven schrijven (her)ontdekt én weer doorgegeven!

Een mooi
erfgoed project
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De Hoorspelfabriek
De huidige populariteit van luisterboeken, podcasts en hoorspelen
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 hoorspel-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 ouders!

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 9, 54, 55
Tags: samenwerken,
multidisciplinair,
luistervaardigheden,
spelplezier
Prijs: vanaf € 385,+ materiaalkosten € 20,-

notities

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

Groep: 3 t/m 8
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Ontdek de rijkdom
van je buurt en zorg
voor verbinding!

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: ***
Kerndoelen: 1, 2, 9, 55
Tags: samenleven,
verbinding,
schrijfvaardigheid,
luistervaardigheden

In je buurt wonen veel verschillende mensen.
Iedereen kent wel een interessant figuur die opvalt
of juist diegene die niet zo zichtbaar is maar altijd
mooi kan vertellen. Misschien ken je wel zo iemand
in je eigen familie! Er leven dus veel verhalen in
de buurt. Een oudere met een hele geschiedenis
of een jonge kunstenaar in zijn of haar atelier.
In kleine groepjes zoeken de kinderen iemand
waarvan ze het verhaal willen weten en vertellen.
Ze gaan op bezoek en stellen vragen als een echte
interviewer en verwerken dat op school tot een
verhaal dat verteld mag worden tijdens een mooie
presentatie! Zo wordt de rijkdom van de buurt
zichtbaar en de band onderling versterkt.

notities

Prijs: vanaf € 292,50
+ materiaalkosten € 20,-

De Verhalenverteller
- Verhalen verzamelen uit de buurt
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PoëZie je Mij?
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 maken ware woordkunstwerken! Op posterformaat komen deze ‘zelfportretten’ in de klas te hangen of druk ze
af als mooie dichtbundel. De persoonlijkheid van ieder kind komt naar
voren in de woorden, het woordbeeld en de illustraties.

Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 9, 54, 55
Tags: taalontwikkeling,
diversiteit,
identiteitsvorming,
zelfvertrouwen
Prijs vanaf: € 247,50
+ materiaalkosten € 20,-

notities

Een mooi project voor de groepsvorming
bij de start van het schooljaar

Groep: 5 t/m 8
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Gefilmde Gedichten

Groep: 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 9, 54, 55
Tags: taalontwikkeling,
communicatie, creatief
denken, multidisciplinair
Prijs: vanaf € 532,50

notities

Boeken worden vaak verfilmd, maar kun je ook gedichten verfilmen?? Dit is een multidisciplinair project waarin
poëzie, audio en video samenkomen! Kinderen maken
aan de hand van een gedicht een kort filmpje waarin het
gedicht wordt ‘verbeeld’. Hieronder komt de audio-opname van het gedicht, opgenomen door de leerling zelf.
Op deze manier gaan leerlingen met al hun zintuigen aan
de slag met een gedicht. Dit zorgt voor meer begrip voor
de tekst en ook zullen ze het gedicht veel beter onthouden. Daarnaast leren ze filmen en editen en zullen de
resultaten, kleine filmgedichtjes, ze met trots vervullen.

Mooi project voor tijdens
de Poëzieweek in de
laatste week van januari
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Topklas aanbod!
- Wetenschap en Politiek per brief
Groep: 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 2, 3, 9, 55
Tags: taalontwikkeling,
kritisch denken,
probleemoplossend vermogen,
burgerschap

Duik met je klas dieper in een onderwerp uit de wetenschap, politiek of
literatuur! Neem een grootheid uit een gekozen vakgebied: bijvoorbeeld
J.K. Rowling, André Kuipers of de minister-president. In de vorm van
een goed geformuleerde brief verwoord je de vraag die je bezighoudt.
Hoe trek je de aandacht van deze beroemde persoon? Wat maakt jouw
brief zo bijzonder? Goed onderzoek over het onderwerp wordt gecombineerd met creatief en constructief denken en schrijven.
Stuur je brief op! En wie weet krijg je nog een mooi antwoord ook!

Prijs: vanaf € 292,50
+ materiaalkosten € 20,-

notities

Meer Topklas aanbod gezocht? Wij denken
met je mee voor een project op maat
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Spoken Word; It’s a Rap!
- De nieuwe dichtkunst
Groep: 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 9, 37, 54, 55, 56
Tags: taalontwikkeling,
creërend vermogen,
multidisciplinair,
presenteren
Prijs: vanaf € 247,50
+ materiaalkosten € 20,-

notities

Waar denk je dat songteksten vandaan komen? En denk je dat
een goeie rap zomaar ontstaat? Deze teksten zijn pure poëzie!
Spoken Word, een poëzievorm voorgedragen met ritme en
rijm. Een gedachte over een korte gebeurtenis, een mening of
een verhaal over wie jij bent. 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 aan een korte
tekst of gedicht. Of je het nou ritmisch brengt als rap, wilt
zingen of als gedicht voordraagt: alles mag en niets is te gek!
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Groep: 6 t/m 8

Worden wat je wil!

Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 2, 9, 55,
Tags: Kinderboekenweek,
identiteitsvorming,
kansengelijkheid,
taalontwikkeling
Prijs: vanaf € 247,50
+ materiaalkosten € 20,-

Geïnspireerd op Kinderboekenweekthema ‘Worden wat je wil’

notities

Is je grote held vaak te zien op tv? Of wil je later
je geld verdienen met het maken van podcasts?
Misschien bewonder je die dokter en wil je later
mensenlevens redden! Hoe kun je dat leren? En wat
verdien je eigenlijk als boswachter? Er zijn zoveel
beroepen die je kunt gaan ontdekken. De kinderen
zoeken in groepjes naar iemand met hun droomberoep en doen een interview of maken een podcast
over hun geliefde beroep. De vakdocent begeleidt ze
in het maken van een mooi verhaal waar de hele klas
tijdens de presentatie van kan leren én genieten!

Aantal lessen: vanaf 3
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