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De Stomme Film

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

notities

We gaan terug naar de tijd van Laurel & Hardy, Charlie Chaplin
en de Boefjes! Bij de Stomme Film zijn sterke mimiek, krachtige 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!

Leuk om te doen als
Eindfilm van groep 8
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Eindfilm groep 8
Groep: 8
Aantal lessen: in overleg
Inzet van leerkracht: ***
Kerndoelen: 45, 54, 55
Tags: eigenaarschap, creatief
denken, spelplezier,
audiovisuele vaardigheden
Prijs: in overleg

notities

De traditionele eindmusical is een geweldige
afsluiting van de basisschooltijd. Maar door
corona weten we dat het ook anders kan.
Bijvoorbeeld met een eigengemaakte film.
Er zijn diverse mogelijkheden. SEP heeft zelf
een basisscript laten maken, maar uiteraard
kun je ook werken met een eigen script of een
musical verfilmen. Of laat de kinderen zélf de
inhoud bepalen! In alle gevallen krijgen de
kinderen een bepalend aandeel in het hele
proces van idee tot eindresultaat. Dus: licht,
camera en ACTIE!
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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

Kleuters houden van bewegen en fantaseren en
willen van nature al graag rollenspelen doen. In deze
lessen krijgen de kinderen de ruimte om hun natuurlijke 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.

notities

Prijs: vanaf € 247,50

Theater voor kleuters
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De Wereld op zijn kop

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: creatief denken,
expressieve vaardigheden,
spelplezier
Prijs: vanaf € 247,50

Combineer de lessen
met een filosofieles
over omdenken!

notities

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 heerlijke gekke wereld waarin niets hetzelfde is. De
Wereld op zijn Kop biedt ook aanknopingspunten
voor interessante gesprekken met de klas.

Groep 1 t/m 4
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Basislessen Theater
In deze lessenserie gaan de kinderen aan de slag
met de basisvaardigheden van acteren. Hoe zet
je een geloofwaardig personage neer? Hoe zet je
emoties in om je scène te laten boeien? Hoe spreek
en beweeg je op het toneel? Toneelspelen doe je
natuurlijk niet in je eentje maar in samenwerking
met anderen en hoe werkt dat het beste? Dit project
is ook een goede voorbereiding op de eindmusical.
De kinderen ontdekken dat iedereen kan toneelspelen, als je maar durft!

Groep: 4 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: zelfvertrouwen,
groepsvorming, expressieve
vaardigheden, spelplezier

notities

Prijs: vanaf € 315,-
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Improvisatietheater

Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: improvisatievermogen,
samenwerken, spelplezier,
zelfvertrouwen
Prijs: vanaf € 315,-

notities

Fouten maken mag en het doel is om ‘elkaar
te laten stralen’ op het toneel. Omdat er
geen theaterscript gevolgd wordt, ben je
afhankelijk van elkaars spelaanbod, waarbij
‘ja’ zeggen en meebewegen altijd de sleutel
is tot succes! Speldurf, associëren en samenwerken staan centraal in de lessen. En heel
veel plezier is gegarandeerd!

Groep: 6 t/m 8
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Dansen met taal
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!

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

notities

Prijs: vanaf € 197,-
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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,-

Dans je Toekomst

notities

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.
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Dansen met de hele school!

Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55

Leuk om te doen
als afsluiting van
een thema, feest
of schooljaar

Tags: samenwerken,
schoolbreed, verbinding,
presenteren, dansplezier
Prijs: In overleg

notities

De hele school gaat dansen! Alle klassen krijgen in
een aantal lessen een dans op eigen niveau aangeleerd en samen werken we toe naar een spectaculaire 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!

Groep: 1 t/m 8
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Dansen uit alle Landen
We gaan op zoek naar de herkomst van
diverse dansstijlen. De Braziliaanse Samba,
de Spaanse Tango, West-Afrikaanse dans,
de Russische Kozakken dans, de Hollandse
Klompendans…er zijn ontzettend veel
verschillende dansstijlen te verkennen in
de wereld. De leerlingen leren één dansstijl aan en duiken in de geschiedenis en
betekenis van de bewegingen in deze dans.
Vaak zijn dansstijlen namelijk ontstaan
als manier om verhalen te vertellen of
gevoelens over te brengen. Je kunt ook een
langere leerlijn aanbieden waarbij in blokken verschillende dansstijlen langskomen.
Of combineer een dansstijl met een landenproject. We denken graag met je mee!

Groep: 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 51, 54, 55, 56, 57
Tags: samenwerken,
dansplezier,
wereldoriëntatie, diversiteit

notities

Prijs: vanaf € 247,50
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Hiphop, Break- en
Streetdance
Groep: 4 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 57
Tags: samenwerken,
dansplezier,
improvisatievermogen,
lichamelijke expressie
Prijs: vanaf € 247,50

notities

Kies voor Urban Dance! Stoere swingende dansstijlen die op straat zijn ontstaan en ontwikkeld.
Zo komt Streetdance oorspronkelijk uit New York.
Het is een razend populaire, dynamische dansstijl
waarbij coördinatie en ritme een grote rol spelen.
Breakdance komt voort uit de populaire hip-hop
cultuur. Het is stoer om te zien en de speciale
moves lijk je onmogelijk zelf te kunnen uitvoeren.
Maar je zult zien dat je met een beetje lef een heel
eind komt. In dit project maken we korte choreografieën op stevige beats. Maak je klaar voor een
spetterende voorstelling!
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