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Groep: 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

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

Tags: multidisciplinair, 
wereldoriëntatie, ruimtelijk 
inzicht, samenwerken

Prijs: vanaf € 450,-  
+ materiaalkosten € 40,-

Het zelf bedenken en ontwerpen van 
een stad of land noem je ‘Geofictie’. In 
veel beroemde kinderboeken worden 
dit soort landen tot leven gewekt, denk 
aan Brief voor de Koning of In de ban 
van de Ring. Leerlingen gaan in groepjes 
een geheel nieuw fantasieland of stad 
vormgeven en inrichten. Hoe ouder 
de leerlingen, hoe meer aspecten er 
kunnen worden toegevoegd. We maken 
sowieso een mooie kaart met legenda, 
een 3D maquette en een eigen vlag! 
Maar welke taal spreken ze er? Waar 
verdienen ze hun geld mee? Hoe wonen 
ze? Welk klimaat heeft het land en wat 
betekent dat voor de flora en fauna? 
Schrijf zelfs een heus volkslied of grond-
wet voor je land. Je kunt het uitbreiden 
zoveel je wil en de activiteiten ook mooi 
koppelen aan reken- en taallessen. Een 
prachtig project waarin we schepper 
én ontdekkingsreiziger zijn in nieuwe 
landen en/of steden!

Ontwerp je eigen stad of land

Breid het project uit met een 
filosofieles over burgerschap of 
een dansles over volksdansen
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Groep: 6 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4 

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Tags: samenwerken, 
spelplezier, historisch besef, 
multidisciplinair

Prijs: vanaf € 487,50

We gaan terug naar de tijd van Laurel & Hardy, Charlie Chaplin 
en de Boefjes! Bij de Stomme Film zijn sterke mimiek, krach-
tige 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 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 
creativiteit. De stomme film is geweldig! 

De Stomme Film Leuk om te doen als 
Eindfilm van groep 8
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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

Boeken worden vaak verfilmd, maar kun je 
ook gedichten verfilmen?? Dit is een multidis-
ciplinair 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, 
editen en zullen de resultaten, kleine filmge-
dichtjes, ze met trots vervullen. 

Gefilmde Gedichten

Mooi project voor  
tijdens de Poëzie-
week in de laatste 
week van januari
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Groep: 3 t/m 6

Aantal lessen: 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 5, 9, 54, 55

Tags: multidisciplinair, 
ruimtelijk inzicht, 
samenwerken

Prijs: € 360,-  
+ materiaalkosten: € 40,- 
(meerprijs bij maken film  
in overleg)

Een dame met paraplu in een heftige storm die als 
schaduw op een groot wit doek verschijnt. Of de 
magie van de winterzon die een sneeuwpop lang-
zaam doet smelten en de krokussen doet bloeien. 
De leerlingen vertellen een verhaal over licht, sei-
zoenen, de feestdagen, sprookjes of een ander zelf-
gekozen thema. Dit doen ze door hun eigen lichaam 
in te zetten of gebruik te maken van (zelfgemaakte) 
objecten. Optioneel: het is ook mogelijk om in plaats 
van een optreden, een filmpje te maken. 

Schimmenspel
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Groep: 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4 

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55 

Tags: multidisciplinair, 
samenwerken, creërend vermogen

Prijs: vanaf € 449,-

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 een eigen choreo-
grafie en denken na over een mooie locatie en attributen. 
Een vakdocent audiovisueel maakt de opnames en mon-
teert ze tot een heuse spetterende videoclip!

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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Groep: 3 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 9, 54, 55

Tags: samenwerken, 
multidisciplinair, 
luistervaardigheden, 
spelplezier

Prijs: vanaf € 385,-  
+ materiaalkosten € 20,-

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!

De Hoorspelfabriek

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

Boeken worden vaak verfilmd, maar kun je ook gedich-
ten 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-op-
name 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 onthou-
den. Daarnaast leren ze filmen en editen en zullen de 
resultaten, kleine filmgedichtjes, ze met trots vervullen. 

Gefilmde Gedichten Mooi project voor tijdens 
de Poëzieweek in de 
laatste week van januari
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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,-

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!

Spoken Word; It’s a Rap!
- De nieuwe dichtkunst
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Groep: 5 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 54

Tags: multidisciplinair, 
identiteitsvorming, 
communicatie

Prijs: vanaf € 420,-

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 échte 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!

Filosofische Podcast maken
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