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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Tags: samenwerken, expressieve 
vaardigheden, groepsvorming, 
kunstgeschiedenis

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

Wil je lekker even helemaal los, buiten de lijntjes, tegendraads 
en over de top met de kinderen? Ga dan voor Kunst XXL! We 
gaan voor Groot, we gaan voor Wild, we gaan voor Gek. In 3 
of meer lessen leren de kinderen dat er geen grenzen zijn aan 
wat kunst is en mag zijn. We maken samen kleine en vooral 
ook grote kunstwerken, waarin we met ons hele lijf bezig 
zijn. Kinderen die vinden dat ze niet kunnen tekenen zullen 
hier hun hart ophalen, want het hoeft nergens op te lijken en 
daardoor is het juist kunst! Er komen verschillende technieken 
aan bod en we kijken lekker af van beroemde kunstenaars die 
al grenzen voor ons hebben doorbroken. 

Kunst XXL!



no
ti

ti
es

3

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: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Tags: techniek, ruimtelijk 
inzicht, motorische vaardigheden, 
ambachtelijk werken, samenwerken

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

Spijkers, restjes hout, schroeven, hamers, lijm en een 
zaag: meer heb je niet nodig om de klas om te toveren tot 
een heuse bouwplaats. De kinderen gaan dit keer wel een 
stapje verder: ze maken eerst een ontwerp, denken na 
over formaat, verbinding en constructie en leren techni-
sche vaardigheden om veilig aan de slag te gaan. In kleine 
groepjes geven ze vorm aan hun ideeën. Met als eindresul-
taat diverse spannende, houten bouwwerkjes die samen 
een stad of dierentuin, een robotfabriek, wagenpark of 
abstracte kunstexpositie kunnen vormen. Goed aan te 
passen aan ieder lopend thema op school!

De Bouwplaats
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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: samenwerken, 
eigenaarschap, 
zelfvertrouwen, groepsvorming

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

De hele klas bouwt mee aan één groot kunstwerk waarbij alle 
losse onderdelen samen een geheel vormen. Ieder kind voegt 
iets van zichzelf toe aan het kunstwerk als geheel, zoals ieder 
kind ook iets van zichzelf bijdraagt aan de klas als geheel. 
Maak er een mozaïek, kunstboom, gebouw, totempaal, slinger, 
collage, mobile, muurschildering of wandkleed van! Op deze 
manier wordt samen kunst maken ook een mooie groepsvor-
mende activiteit. Het eindresultaat krijgt een blijvend plekje in 
de klas of school.

Gezamenlijk kunstwerk 

Een mooi project voor 
de groepsvorming bij de 
start van het schooljaar!
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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: kansengelijkheid, 
identiteitsvorming, 
zelfvertrouwen, 
Kinderboekenweek

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

Het Kinderboekenweekthema ‘Worden 
wat je wil’, is de perfecte aanleiding 
voor een beeldend project waarin de 
kinderen gaan verbeelden wie of wat ze 
willen worden. Ze gaan eerst nadenken 
over hun toekomst. Vervolgens gaan ze 
dit toekomstvisioen in 2D of 3D verbeel-
den. In overleg met de vakdocent wordt 
bepaald welke techniek er gebruikt gaat 
worden. De resultaten worden geëxpo-
seerd zodat de hele klas een blik krijgt 
in ieders gedroomde toekomst. 

En dan over 20 jaar een reünie 
organiseren!

Worden wat je wil!
- Kinderboekenweek-project
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Groep 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Bijzonderheden: identiteit, 
groepsvorming

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

Maak een kijkdoos over én met jezelf! Onder begeleiding 
van de vakdocent maakt ieder kind een bijzonder ruimtelijk 
zelfportret in een doos. We verzamelen objecten, kleuren, 
plaatjes, foto’s, geluiden en teksten die iets over jezelf ver-
tellen. De doos wordt daarna helemaal ingericht, beschilderd 
en beplakt tot een kunstzinnig zelfportret. Met alle dozen bij 
elkaar ontstaat een prachtig groepsportret van de klas! 

Kijk mij eens!

Een mooi, verbindend project 
als start van het schooljaar!



no
ti

ti
es

8

Groep: 1 t/m 4

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: **

Kerndoelen: 54, 55

Tags: creatief denken, 
samenwerken, techniek

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

Bekijk de wereld eens door het oog van de 
camera! De leerlingen gaan aan de slag met 
de basistechnieken van het fotograferen: 
spelen met licht, oefenen met perspectief, 
macro- en telelens, schuiven met kaders, 
kleur of zwart/wit en nog veel meer. Binnen 
het kader van een foto kunnen onopvallende 
dingen ineens iets heel bijzonders worden. 
In dit project gaan we met de camera op reis 
door de school en het schoolplein. Zo wordt 
er kennisgemaakt met de fotografie.

Het Oog van de Camera
- Basislessen Fotografie
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Groep: 1 t/m 3

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: zelfvertrouwen, 
groepsvorming, expressieve 
vaardigheden, spelplezier

Prijs: vanaf € 247,50

Kleuters houden van bewegen en fantaseren en 
willen van nature al graag rollenspelen doen. In deze 
lessen krijgen de kinderen de ruimte om hun natuur-
lijke aard te volgen. Uiteraard binnen de kaders van 
de spelafspraken en in samenwerking met elkaar. 
Vaak wordt er vanuit prentenboeken gewerkt maar 
er kan ook spelenderwijs aandacht aan reken- en 
taalontwikkeling worden besteed.

Theater voor kleuters
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Groep 1 t/m 4

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: creatief denken, 
expressieve vaardigheden, 
spelplezier

Prijs: vanaf € 247,50

Stel je draait de wereld op zijn kop en álles is 
even helemaal anders! Ouders gaan naar school, 
kinderen rijden auto, voor braaf zijn, krijg je 
strafwerk en klieren dat is lief. Hoe ziet deze 
wereld er dan uit? Zijn we gelukkiger of niet? En 
lukt het om de wereld ook weer terug te draaien? 
Speel diverse knotsgekke scènes in deze heer-
lijke gekke wereld waarin niets hetzelfde is. De 
Wereld op zijn Kop biedt ook aanknopingspunten 
voor interessante gesprekken met de klas.

De Wereld op zijn kop

Combineer de lessen 
met een filosofieles 
over omdenken!
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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 54, 55

Tags: Kinderboekenweek, 
identiteitsvorming, expressieve 
vaardigheden 

Prijs: vanaf € 197,- (gr. 1-3)  
en € 247,50 (gr. 4-8)

 In deze lessenreeks, geïnspireerd op het Kinderboekenweek-
thema ‘worden wat je wil’, staat je toekomstige zelf centraal. 
Een theaterdocent gaat met de leerlingen aan de slag over 
hun toekomstdromen. De fantasie wordt gestimuleerd en 
in samenwerking met klasgenoten worden authentieke 
toekomstverwachtingen bedacht. Daaruit ontstaan vanzelf de 
personages. Hoe praat zo iemand? Wat draagt je personage? 
En wat gebeurt er als de personages elkaar ontmoeten? De 
beste manier om je voor te bereiden op de toekomst is om het 
nu alvast te spelen!

Speel je toekomst!
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Groep 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Voor leerkracht: 
teamtraining, 
tussenevaluatie en 
eindgesprek

Inzet van leerkracht: ***

Kerndoelen: 37, 54, 55

Tags: sociale vaardigheden, 
samenleven, zelfreflectie

Prijs: € 360,-  
+ eenmalig teamtraining, 
tussenevaluatie en 
nagesprek: € 235,-

Voel ik nou verdriet of boosheid? Waar voel ik dit? Tijdens één 
schooldag voelen de leerlingen veel verschillende emoties.
In dit project staat bewustwording bij de leerlingen centraal en 
verzamelt de leerkracht handvatten hoe met de vele emoties 
om te gaan. De leerlingen onderzoeken vragen zoals: Wat voel 
ik? Waar komt dat door? Waar voel ik de emotie en wat kan ik 
ermee? Ze ervaren dat emoties in hun lichaam zitten en niet in 
hun hoofd of erbuiten. Als ze deze emoties voelen, is het makke-
lijker voor ze om zich te beheersen en samen tot een oplossing 
te komen, bijvoorbeeld als er ruzie is na de lunchpauze.

Emotionele Vaardigheden 
met teamtraining

Teamtraining
 De vakdocent begeleidt in dit pro-
ject ook de leerkrachten. Het doel is 
dat de leerlingen én de leerkrachten 
de ervaring van deze lessen het hele 
schooljaar meenemen.
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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 

Prijs: vanaf € 197,-

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!

Dansen met taal
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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,-

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.

Dans je Toekomst
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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,-

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. 

Dansende Lentekriebels
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Groep: 1 t/m 8 

Aantal lessen: vanaf 3 

Inzet van leerkracht: ** 

Kerndoelen: 54, 55 

Tags: samenwerken, 
schoolbreed, verbinding, 
presenteren, dansplezier

Prijs: In overleg

De hele school gaat dansen! Alle klassen krijgen in 
een aantal lessen een dans op eigen niveau aan-
geleerd en samen werken we toe naar een specta-
culaire 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!

Dansen met de hele school!

Leuk om te doen 
als afsluiting van 
een thema, feest 
of schooljaar
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Groep: 1 t/m 8 

Aantal lessen: vanaf 3 

Inzet van leerkracht: * 

Kerndoelen: 34

Tags: emotionele vaardigheden, 
zelfregulering, luistervaardigheden, 
zelfvertrouwen

Prijs: vanaf € 197,-

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.

Yoga en meditatie
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Groep: 1 en 2 

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34, 54

Tags: identiteitsvorming, 
samenleven, communicatie

Prijs: vanaf € 247,50  
+ materiaalkosten € 20,-

Met een filosofische blik bekijk je de dingen van alle 
kanten. Op een speelse manier komen grote vragen 
met behulp van verhalen aan de orde en leren kin-
deren in een kringgesprek te luisteren naar elkaars 
mening en gedachten. Ze leren dat iedereen anders 
denkt en dat dat mag! Ze maken tekeningen bij hun 
ideeën en laten die aan elkaar zien. De filosofiedo-
cent zorgt voor een aangename afwisseling tussen 
denken en doen. Een eerste en speelse kennisma-
king met filosofie.

Filosoferen voor beginners
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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 4

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34, 54

Tags: samenleven, emotionele 
vaardigheden, groepsvorming

Prijs: vanaf € 315,-  
+ materiaalkosten € 20,-

Vrienden zijn is iets heel bijzonders. Waarom word je 
elkaars vrienden? Is dat omdat iemand op je lijkt of 
juist niet. Eigenlijk zijn vriendschappen mooie raadsels. 
Tijdens de lessen spreek je onderling over de dingen 
die je met elkaar deelt en waarin je juist verschilt. 
Misschien is dat ook wel waarom je elkaar leuk vindt? 
En spreek je over waarom het soms moeilijk is om 
nieuwe vrienden te vinden, bijvoorbeeld na een verhui-
zing. Hoe zou jij je voelen en hoe zou jij iemand helpen 
om zich thuis te laten voelen?

Filosoferen over vriendschap
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Groep: 1 t/m 8

Aantal lessen: vanaf 3

Inzet van leerkracht: *

Kerndoelen: 1, 3, 34, 54

Tags: emotionele vaardigheden, 
maatschappelijk bewustzijn, 
groepsvorming

Prijs: vanaf € 242,-  
(gr. 1-3) / € 292,50 (gr. 4-8) 
+ materiaalkosten € 20,-

Het afgelopen jaar is een heel intense geweest. Kinderen lijken flexibel 
en deze coronatijd redelijk makkelijk te verwerken….Maar is dat wel zo? 
Wat betekende deze tijd echt voor een kind? De kinderen worden gesti-
muleerd om onderling, onder begeleiding van de vakdocent, te praten 
over wat zij individueel én gezamenlijk ervaren hebben. Waren er mis-
schien ook mooie nieuwe dingen die je juist ontdekte door de lockdown. 
Waar kreeg je meer aandacht én waardering voor? Zo bespreken we de 
mooie en moeilijke kanten van deze unieke periode in de geschiedenis 
van onze wereld die voor altijd een intense herinnering zal blijven in het 
leven de kinderen. 

De inhoud en werkvormen zijn uiteraard aangepast aan de leeftijd van 
de kinderen.

Filosoferen over Corona 
en de Lockdown
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