
Voor kunst 

en cultuur
in het  

onderwijs 

NATUUR & MILIEU
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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: 4 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 39, 45, 54, 55

Tags: burgerschap, 
samenwerken, 
milieubewustzijn, 
duurzaamheid 

Prijs: vanaf € 348,75  
+ materiaalkosten in overleg

Er is tegenwoordig veel aandacht voor de 
plastic soep, de wegwerpmaatschappij en het 
belang van recyclen. In dit project gaan de 
kinderen kunst maken van afval- en wegwerp-
materialen. Een mooie manier om creativiteit 
en milieubewustzijn te combineren! De 
kinderen gaan eerst als echte Amsterdamse 
Stadsjutters materialen ‘jutten’ en verwerken 
dit vervolgens in een sculptuur. Maak samen 
met de klas één groot Recycle-beeld of een 
eigen kleine, zelf gejutte sculptuur! Dit project 
kan natuurlijk een heel mooi onderdeel zijn 
van een schoolbreed thema over afval.

Afval bestaat niet
- Recycle Art

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: 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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