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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Tags: Amsterdam, creërend 
vermogen, duurzaamheid, 
ecologie

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

Tijdens dit project bekijken de kinderen de stad door 
een groene bril. Ze gaan bedenken welke dieren 
en planten er zouden kúnnen leven, hoe ze de stad 
duurzamer kunnen maken, hoe stad en natuur 
samen kunnen leven. Als onderzoekers, verbeelders 
en uitvinders gaan ze de Groene Stad bouwen, 
tekenen, schilderen, knippen en vormgeven. Binnen 
dit project kun je goed de thema’s ‘duurzaamheid’, 
‘vergroening van de stad’ en ‘leven met klimaatver-
andering’ behandelen. 

De Groene Stad
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Groep: 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 51, 52, 54, 55, 56

Tags: cultureel erfgoed, Amsterdam, 
kunstgeschiedenis, creërend vermogen 

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 werden vele duizenden 
objecten opgegraven uit verschillende 
tijdsperiodes. In dit archeologische kunst-
project maken de leerlingen een eigen 
rariteitenkabinet met zelfgemaakte kunst-
voorwerpen die passen bij verschillende 
periodes uit de geschiedenis. Onderzoek 
en 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 natuurlijk 
ook tot de mogelijkheden.

Graven in het 
Verleden
- Geïnspireerd op 
de Noord-Zuid lijn

Laat de kinderen voorwerpen uit de 
huidige tijd maken en ‘begraven’ in 
de aardlaag van deze tijd. Voer voor 
de archeologen van de toekomst!
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Groep: 6 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55, 56

Tags: Amsterdam, probleemoplossend vermogen, 
ruimtelijk inzicht, cultureel erfgoed

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

De Dokwerker, Het Lieverdje, Het Anton de 
Kom monument... met meer dan duizend 
kunstwerken in de openbare ruimte is 
Amsterdam één groot openluchtmuseum! 
In dit project krijgt de klas de opdracht om 
een openbaar kunstwerk voor een plek in 
hun buurt te ontwerpen. Op een saai plein-
tje, een hoog dak of op het schoolplein? 
En waar moet je dan allemaal rekening 
mee houden? Wat wordt het formaat en 
het materiaal? Is het hufterproof, wat 
vinden omwonenden ervan en wat mag het 
kosten? In een maquette worden door de 
kinderen ontworpen beelden in de omge-
ving geplaatst en gepresenteerd voor een 
echte ‘kunstcommissie’.

Kunst voor de stad

Tip: maak als afsluiting als 
echte ervaringsdeskundigen een 
rondwandeling langs de bestaande 
openbare kunstwerken in je buurt!
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Groep: 3 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Tags: burgerschap, 
Amsterdam, samenwerken, 
techniek

Prijs: vanaf € 404,-  
+ materiaalkosten € 20,-

We gaan op fotojacht. Op school of in de wijk. Ieder groepje 
leerlingen kiest een ‘prooi’ en probeert er zoveel mogelijk te 
‘schieten’. Verschillende voordeuren; allemaal rode dingen; 
alles dat kan rijden; de gezichten van de wijk; graffiti of wat 
je maar wil verzamelen. Alle verzamelingen worden daarna 
samengevoegd 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 samenstellen van de verzamelingen. 

De Fotosafari
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Groep: 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 51, 52, 54, 55

Tags: historisch besef, 
Amsterdam, cultureel 
erfgoed, kunstgeschiedenis

Prijs: vanaf € 450,-  
+ materiaalkosten € 20,-

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! Hoe ziet deze plek er over 100 
jaar uit? En hoe verbeeld je dat? 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.

Amsterdam Toen?  
En nu! En Later?

Mooi te combineren 
met een bezoek aan 
het Stadsarchief.
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