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Voor de groepen 1/2 zijn er 2 trajecten. De helft van de groepen volgt het ene traject en de 
andere helft het andere traject. Dit wordt jaarlijks gewisseld.

Het ene traject bestaat uit de voorstelling ‘Biggetjesroze’ met de bijbehorende workshop 
media. De andere groepen gaan kijken naar de voorstelling ‘Modder’ en volgen de dans-
workshop die daarbij ontwikkeld is. Alle groepen kiezen ook een workshop die aansluit bij 
het thema van de Kinderboekenweek, of een losse workshop. De erfgoedactiviteiten van 
dit schooljaar vervallen ten behoeve van de ontwikkeling van de erfgoedprojecten voor 
groep 5 t/m 8.

Biggetjesroze Theatervoorstelling – Valentijn productiehuis 
Over een biggetje dat geen varken wil zijn.

Op de boerderij is het feest. Vader en moeder varken hebben het leven geschonken aan 
zes biggetjes. Berend, Barend, Bert, Bram, Bas en... Betsie! Ze wonen gezellig met elkaar 
in het varkenskot, slobberen elke dag varkenspap en nemen regelmatig een heerlijk  
modderbad. Alleen... Betsie niet. Ze vindt het modderbad vies. Zij wil weten wie er nog 
meer op de boerderij wonen en wat ze doen. Betsie wil net als Tjaard het paard zijn en 
springen. Betsie wil net als Jaap het schaap een mooie bontjas aan... Ze wil wel... àlles, 
maar niet in een modderbad. Een humoristische voorstelling over een biggetje dat geen 
varken wil zijn.

Deze voorstelling wordt gespeeld met lieve knuffels vanuit een pop-up boek.  
De kinderen worden bij de voorstelling betrokken.

Tijdsduur: 40 minuten 
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie:  de voorstellingen worden  
 geclusterd per school of wijk
Educatie: lesbrief

Aan deze voorstelling wordt een  
workshop media gekoppeld.

groep 1&2 
Voorstelling met workshop



Dierenverhalen Workshop media

Tijdens deze les gaan de leerlingen een beeldverhaal maken over dieren. Ze leren hoe ze 
een verhaaltje over boerderijdieren/op de boerderij in een paar foto’s kunnen fotograferen. 
Elk groepje kiest een ander dier en bedenkt wat er met dat dier gebeurt. 

Tijdsduur: 90 minuten
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school

Modder Theatervoorstelling – Buro Bannink

Deze vrolijke beeldende voorstelling neemt je mee naar het volle, krappe huisje van  
meneer en mevrouw Rein. Samen in een klein huisje wonen is heel knus. Als je moet  
poetsen of wilt dansen dan is het een beetje lastig, maar daar bedenken ze wel wat op.
Als je het zo fijn hebt waarom zou je dan naar buiten gaan? Buiten is namelijk heel erg 
buiten. En ook vies. Vies worden lijkt ze verschrikkelijk, maar modder is ook maar gewoon 
zand en water. Toch?

Tijdsduur: 45 minuten 
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: de voorstellingen worden 
 geclusterd per school of wijk
Educatie: lesbrief

Aan deze voorstelling wordt een  
workshop dans gekoppeld:

Modder Workshop dans 

Poets Piraat is een schoonmaakfreak en is de allerbeste poetser van het hele land. Hij 
boent en schrobt de hele dag alles wat hij tegenkomt. Maar op een dag merkt hij dat alles 
i.p.v. schoner steeds viezer wordt. Hij gaat moedig op onderzoek uit… We dansen en 
bewegen met doekjes, met zgn. modder, met afval. We eindigen met een danscombinatie.

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: school

groep 1&2 
 
Voorstelling met workshop



Reis mee met Harry Workshop dans
 
Harry is een kat, die nog nooit buiten heeft gespeeld. Hij zit liever binnen. Maar wanneer 
Vera de vlinder vraagt of hij buiten tikkertje wil spelen lijkt hem dat heel leuk! Harry rent 
achter Vera aan maar krijgt haar niet te pakken. Harry wil graag terug naar huis, maar dan 
is Vera verdwenen. En alleen Vera weet waar Harry woont. Harry is verdwaald… 

Al bewegend vanuit het prentenboek gaan we samen door de stad, op zoek naar Harry  
zijn huis. We komen heel veel andere huizen tegen: hoge huizen, kleine huizen, lage  
huizen. Wat zijn er veel huizen! Tenslotte komen we een rijtjeshuis tegen, allemaal  
vuilnisbakken op een rij. De bewoners, vuilnisbakkenkatten, worden in deze workshop  
ook niet vergeten. 

Dans mee met ‘Miauw, miauw ik ben een kat!’

Tijdsduur:  60 minuten 
Lokaal: gym- of speellokaal 
Materiaal:  prentenboek ‘Een huis voor Harry’
Locatie: school

groep 1&2
Workshop gekoppeld aan het thema van de 
Kinderboekenweek: Reis mee!

Keuze uit 2 workshops Kinderboekenweek of workshop overal vormen.

Overal vormen Workshop media

In deze workshop leren kleuters de basisvormen herkennen en benoemen. Ook maken 
ze kennis met de camera en fotografie. De kinderen gaan met de camera op zoek naar 
‘vormen’ in en om de school, en maken hier foto’s van. 
Zijn er rondjes, vierkanten of driehoeken te ontdekken? 

Tijdsduur: 90 minuten 
Lokaal: klaslokaal en in en om de school
Locatie: school



groep 1&2
Workshop gekoppeld aan het thema van de 
Kinderboekenweek: Reis mee!

Olivier wil vliegen Workshop muziek 

Olivier heeft een grote droom.
Hij wil vliegen over de wereld en mee met een echt vliegtuig en een echte piloot. Hij heeft 
geluk. Op een dag mag hij mee met een heel beroemde piloot. Niet een gewone piloot, 
maar eentje die nieuwe vliegtuigen mag uittesten. Met de vliegtuigen vliegt hij allerlei  
figuren en scherpe bochten door de lucht, om te testen of dat goed lukt.

Als je piloot wilt worden, is het belangrijk dat je oren het goed doen. Je kunt niet zomaar 
wegvliegen. Luisteren is erg belangrijk: maakt de motor geen gekke geluiden, rammelt er 
niet iets. En natuurlijk moet je goede ogen hebben en ver kunnen zien en goed opletten  
op alle andere vliegtuigen die in de lucht zijn.

In deze workshop gaan we luisteren, zingen en bewegen op muziek. We maken samen 
allerlei vliegroutes door de lucht en we hebben een eigen privé vliegveldje. 
We spelen op muziekinstrumenten en doen daarmee allerlei luisterspelen.

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: school

Erfgoed
De erfgoedactiviteiten voor groep 1 en 2 van dit schooljaar vervallen ten behoeve van  
de ontwikkeling van de erfgoedprojecten voor groep 5 t/m 8 gerelateerd aan de  
Canon van Meppel.
 



groep 3&4
Voorstelling met workshop

Robin Hood – Prins van de bossen Voorstelling
Theater Gnaffel

Helemaal alleen gelaten, voor de deuren van een klooster, vindt een grote bruine beer 
Robin Hood. Ze voedt hem liefdevol op in een groene wereld zonder grenzen en zonder 
macht. Een heerlijke eerlijke wereld waar iedereen gelijk is.

Dan komt Robin Hood in de mensenwereld terecht, waar Prins Jan alles behalve eerlijk is. 
Hij verhoogt elke dag de belastingen zodat hij zelf gelukkiger wordt in zijn met geitenmelk  
gevulde zwembad. Robin kan deze oneerlijkheid niet langer aanzien en doet er alles aan 
om de mensen hun stem en geld terug te geven. Samen met Marian, de dochter van 
Koning Richard, besluiten ze te vechten tegen Prins Jan. Ze stelen geld van de rijken en 
geven het terug aan de arme mensen. Samen met hun vrienden verzinnen ze diep in het 
bos een geweldig plan om Prins Jan van de troon te stoten. Zal dit gaan lukken…? 

In dit spannende avontuur tonen Robin Hood en zijn vriendelijke struikrovers moed in de 
strijd voor eerlijkheid en gelijkheid voor iedereen.

Een muzikaal poppenspel met nieuwe muziek van Herman van Veen.

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: Theaterzaal
Locatie: Ogterop 
Educatie:  Lesmateriaal



groep 3&4
Voorstelling met workshop

Keuze uit 2 workshops

Meester MinstreeL Workshop muziek

Vroeger konden veel mensen nog niet schrijven en helemaal al niet lezen. Verhalen werden 
mond op mond verteld en met muziek was dit makkelijker te onthouden. Zelfs Robin 
Hood had een minstreel in zijn bende. Misschien dat we door zijn liedjes honderden jaren 
later het verhaal van Robin Hood nog weten. 
Ken jij wel iemand die een held is? Iemand die je echt kent? 
Een vader die in weer en wind de dakgoot repareert of een moeder die er altijd voor je is?
Of misschien de buurman die altijd je bal teruggeeft als die in z’n tuin is beland, en nooit 
moppert? Je knuffel die je bed bewaakt? Of heel misschien zelfs wel je juf of meester? 

Samen met de klas kiezen we een held uit en maken we ter 
plekke een liedje. En aan het eind gaan we het opnemen. 
Wie weet wordt er over honderd jaar nog over deze 
held nog gezongen!

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: klaslokaal
Materiaal/techniek: stopcontact
Locatie: school

Je eigen theaterpop vilteN Workshop theater/beeldend

Wat gebeurt er eigenlijk met wol wanneer het nat wordt? 
Wat kun je eigenlijk allemaal met wol? 
In deze workshop leer je hoe je met wol kunt natvilten. 
We beginnen bij het maken van een mooie bol dat 
is het hoofd van je pop. We kleden hem aan en het 
wordt helemaal jouw eigen pop. En hoe leuk is 
het wanneer je ook weet hoe een pop tot leven 
komt zodat je er misschien zelf een leuke 
voorstelling mee kunt spelen voor een ‘echt’ publiek?

Tijdsduur: 90 minuten
Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal
Locatie: school



groep 3&4
Lessenserie

De lessenserie ‘Het Land van Scala’ wordt uitgewerkt aan de hand van door de scholen 
aangedragen thema’s.
Keuzes voor dit schooljaar zijn: 

100% Nl Lessenserie muziek

Aan de hand van de muzikale domeinen luisteren, zingen, spelen, vastleggen en bewegen 
leren de kinderen liedjes over heel Nederland.
Veel liedjes zijn gekoppeld aan (muzikale) spelletjes. Vaak leren ze ons iets over de manier 
waarop mensen leven in de streek waar ze vandaan komen. Tijdens de serie lessen wordt 
door de kinderen veel muziek gemaakt. Ze krijgen daarnaast werkbladen met activerende 
luister- en doe-opdrachten.

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school

Fantasie op hol Lessenserie theater

Met elkaar werelden creëren door verbeelding te prikkelen en eigen associaties te  
stimuleren. Dit doen we met behulp van objecten, gebeurtenissen, rol, fictieve ruimte en 
tijd. Van daaruit maken de kinderen samen korte scènes.

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: school

Lessen rondom thema natuur Lessenserie beeldend

Een wijds landschap maken vraagt om een groot gebaar, terwijl bij de kriebelbeestjes 
gedetailleerd en bladvullend gewerkt wordt. We gaan ook fantaseren over de dierenwereld 
en spelen met de holle of de bolle vorm in de natuur. In deze laatste les wordt er met klei 
gewerkt!

Tijdsduur: 4 lessen van 90 minuten 
Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal
Materiaal:  specifieke informatie over de lessenserie en materialen wordt later toegestuurd
Locatie: school



groep 3&4
Erfgoed

Meppeler Muggen Workshop erfgoed en theater

Meppeler Muggen… hoe komt de Meppeler bevolking aan die naam?  
Hier gaat een spannend verhaal aan vooraf, wat de inleiding is voor de dramales.  
Op een speelse manier gaan we via objecten en kleding terug in de tijd toen Meppel een 
klein stadje was gelegen aan de turf route. Hoe leefden de mensen toen (hart) wat deden 
ze de hele dag (handen) en waar lag dat Meppel nou precies (hoofd). 

Al proevend, ruikend en voelend maken we met elkaar een korte voorstelling van hoe het 
toen was en….. nu is!

Tijdsduur: 60 minuten 
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: school



groep 5&6
Schrijversbezoek met workshop (keuze uit 3 schrijvers)

Jacques Vriens Schrijversbezoek

Jacques Vriens (1946) is één van de bekendste en succesvolste auteurs van kinderboeken  
in Nederland. Hij werd geboren in Den Bosch en verhuisde in 1952 naar Helmond, waar 
zijn ouders een hotel begonnen. Bij het hotel hoorde een toneelzaaltje. Daar voerde 
Jacques samen met vriendjes en vriendinnetjes toneelstukken op. Ze verzonnen dan een 
verhaal en speelden dat voor de andere kinderen uit de buurt. De voorstellingen draaiden  
nogal eens op ruzie uit, omdat sommige spelers zich niet aan hun rol hielden. Ineens  
wilde iemand geen heks meer zijn of voor boef spelen. Op een dag besloot Jacques  
(hij was toen acht jaar) alles op te schrijven, zodat iedereen voortaan precies wist hoe het 
toneelstuk in elkaar zat. Zo ontdekte Jacques dat hij schrijven erg leuk vond en hij begon 
ook verhalen te schrijven. Het werd een echte hobby. Op de middelbare school werd hij  
al snel lid van de schoolkrantredactie en hij deed ook mee met verschillende verhalenwed-
strijden. Op de HBS en op de kweekschool deed hij volop mee met het schooltoneel en 
schoolcabaret waarvoor hij ook teksten schreef. Het onderwijs maakte hem enthousiast  
voor kinderboeken. En inspireerde hem natuurlijk voor zijn grote schoolverhalen en  
Meester Jaap.

Tijdsduur: 60 minuten 
Lokaal: zaal
Materiaal/techniek: collectie boeken via de bibliotheek 
Locatie: Scala

Aan dit schrijversbezoek wordt een workshop dans gekoppeld.

Vriendschap Workshop dans 

Oorlogsgeheimen.
Vanuit het boek Oorlogsgeheimen gaan we in beweging. Nieuwsgierigheid, angsten (emoties) 
en geheimen staan in het boek centraal. In de workshop gaan we in groepjes aan de slag 
waarbij elke groep een geheim gaat overzetten in beweging. Kun jij zien welk geheim de 
ander heeft? Vanuit veel samenwerkingsopdrachten bouwen we samen 
aan een bijzondere vriendschapsdans. Steeds weer moeten we de 
handen ineen slaan, samenwerken, leren elkaar te vertrouwen. 
Durf jij met je ogen dicht de ander te vertrouwen? 

Tijdsduur:  60 minuten 
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie:  school
 



groep 5&6
Schrijversbezoek met workshop (keuze uit 3 schrijvers)

Janneke Schotveld Schrijversbezoek 

Sinds 2007 ben ik niet alleen juf, maar ook schrijfster. Ik schreef al heel lang allerlei lange 
en korte verhalen. Toen een van die verhalen een Echt Boek werd, had ik er zomaar een 
beroep bij! Vanaf dat moment leek het wel alsof er een kraantje was opengezet: het ene 
na het andere verhaal stond te dringen in mijn hoofd. Het werd zelfs zo druk daarboven, 
dat ik iets minder juf werd om meer te kunnen schrijven. 
En uiteindelijk moest ik kiezen, want er staan nog steeds een heleboel verhalen te  
dringen om Boek te kunnen worden. Daarom ben ik sinds september 2012 alleen nog 
maar schrijfster. Gelukkig kom ik nog vaak op scholen om te vertellen over mijn boeken. 

Tijdsduur: 60 minuten 
Lokaal: klaslokaal  
Materiaal: collectie boeken via de bibliotheek
Locatie: school of Scala

Aan dit schrijversbezoek wordt een 
workshop media gekoppeld.

Superjuffie superstrip Workshop media

Het is heerlijk om een boek te lezen en in je hoofd te zien hoe het verhaal zich afspeelt. 
Was het maar mijn verhaal en kon ik maar even het hoofdpersonage zijn… Nou, dat kan!
Tijdens deze workshop bedenk je een kort verhaal van Superjuffie/Supermees. Wat is de 
beginsituatie, wat gebeurt er en hoe eindigt het verhaal? 
Je gaat in een groepje het scenario op foto’s vastleggen. Op de tablet die de Scala docent 
meeneemt staat een app waarmee je stripverhaal kunt maken van de foto’s en jazeker, 
inclusief tekstballonnetjes. En weet je wat zo leuk is? Als je zelf een tablet of telefoon hebt 
kun je de app downloaden en er thuis ook mee aan de slag gaan.

Tijdsduur: 90 minuten
Lokaal: klaslokaal (evt. speellokaal)
Locatie: school
 



groep 5&6
Schrijversbezoek met workshop (keuze uit 3 schrijvers)

Charlotte Dematons Schrijversbezoek

Charlotte Dematons (1957) is een Nederlands illustratrice van talrijke kinderboeken. 
Opgegroeid in Frankrijk (met een Franse vader en een Nederlandse moeder) kwam ze na 
de middelbare school naar Nederland. Na het afstuderen aan de Rietveld Academie in 
1982 werd zij benaderd door Uitgeverij Lemniscaat, waarna al spoedig haar eerste eigen 
prentenboek, getiteld Dido, verscheen. Sindsdien volgden naar schatting 150 titels, waar-
aan zij (mee)werkte. Dematons heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder een Gouden 
Penseel in 2008, voor haar (tekstloze) prentenboek Sinterklaas (verschenen bij Uitgeverij 
Lemniscaat). In 2006 ontving zij al een Zilveren Penseel voor de illustraties bij de uitgave 
van de sprookjes van Grimm (ook uitgegeven bij Lemniscaat - dit boek ontving ook de  
Zilveren Griffel). De tekeningen van Dematons kenmerken zich door de details, die vaak 
een verhaaltje op zichzelf vertellen. Dit is heel duidelijk in het genoemde Sinterklaas, maar 
ook in Fiets en het -eveneens bekroonde- De gele ballon. Een ander belangrijk kenmerk 
van haar illustraties is de sprookjesachtige sfeer, die zij schept door haar realistische  
observaties te combineren met prachtig kleurgebruik en kleine grapjes. 

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: klaslokaal 
Materiaal/techniek:  collectie boeken via de bibliotheek
Locatie: school of Scala

Aan dit schrijversbezoek wordt een 
workshop muziek gekoppeld.

Prenten-Liedjes Workshop muziek 

Geïnspireerd door de illustraties bij de prentenboeken van  
Charlotte Dematons gaan we zelf liedteksten bedenken 
en deze vervolgens met eenvoudige instrumentjes 
begeleiden. Van lied en begeleiding maken we een 
eenvoudige opname en sturen die op naar Charlotte 
Dematons met de vraag: ‘Jouw illustraties hebben 
ons geïnspireerd tot deze muziek. Inspireert deze 
muziek u tot andere tekeningen?’

Tijdsduur: 60 minuten 
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school



groep 5&6
Lessenserie

De lessenseries voor dans en media worden dit jaar ontwikkeld in samenhang met het 
project van ITEPS Stenden Hogeschool (Pabo). Het thema is ‘geluk’.
Een mooi breed thema, vanuit diverse invalhoeken te benaderen. 
En het sluit mooi aan bij de slogan van gemeente Meppel: ‘Diep geluk’.

Door Scaladocenten worden er 3 lessen op school in de klas gegeven, daarnaast  
begeleiden zij Pabo studenten. De studenten werken aan een kunstcarrousel voor de  
leerlingen met hetzelfde thema. De studenten maken een les voor de leerlingen ter  
voorbereiding op de kunstcarrousel bij de Pabo.

De lessenserie muziek heeft geen link met het project ‘Geluk’. 

Happy Lessenserie dans, sluit aan bij het project met de Pabo

In deze lessenserie gaan we vreugde, vrolijkheid en ontspannenheid samenbrengen met 
alles wat je hoort. De muziek is daarbij van groot belang. Van welke muziek wordt jij vrolijk?
Werkt de muziek aanstekelijk, heb je zin om in beweging te komen?
Vanuit dat wat we horen gaan we op ontdekkingsreis naar de bewegingen die daarbij horen.
Positieve gevoelens omzetten in krachtige bewegingen met het lichaam waardoor ze nog 
beter voelen. Elke les bouwen we samen een stukje verder aan de choreografie ‘Happy’ 
om deze uiteindelijk met veel plezier en voldoening in zijn totale Happiness te kunnen 
dansen.

Dit alles met een flinke portie vrijheid ervaren in je eigen  
bewegingskeuze(s). ‘You’ll never feel Happy, until you try!’ 

Tijdsduur: 3 lessen van 60 minuten
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: school



groep 5&6
Lessenserie

De kunst van gelukkig zijn  
Lessenserie media, sluit aan bij het project met de Pabo

Wie ben jij, en wat geeft jou een goed gevoel in de online - offline wereld in relatie met  
de ander? Wanneer maakt sociale media je gelukkig of ongelukkig?  
Vragen die de leerlingen in deze lessenserie (waar het gaat  
om zelfbeeld, hoe een online omgeving kan beïnvloeden)  
beeldend gaan onderzoeken en wat dit voor hen betekend.  
En we kijken naar dit thema in de kunst.

Tijdsduur: 3 lessen van 90 minuten
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school

Even uitblazen in de klas Lessenserie muziek

Drie weken lang krijgen de leerlingen op school muziekles. De leerlingen leren spelen op 
een blaasinstrument (trompet, trombone, bugel, saxofoon). De lessen worden gegeven 
aan halve klassen. Eerst de ene helft, dan de andere helft. Na afsluiting van deze  
binnenschoolse lessen is er voor enthousiaste leerlingen de mogelijkheid de lessen  
naschools voort te zetten. Deze leerlingen krijgen het instrument mee naar huis zodat  
zij vaker kunnen oefenen.  
 
De lessen worden verzorgd door de vakdocenten van Scala. We werken hiervoor samen 
met muziekvereniging De Bazuin Meppel, of voor de Nijeveense scholen met Euphonia 
Nijeveen.

Tijdsduur:  3 lessen van 30 minuten (60 minuten per klas per les)
Lokaal: klaslokaal
Locatie:  school



Canon van Meppel – Lesmateriaal
Deze erfgoedles is onderdeel van de ontwikkeling van een leerlijn lokale erfgoededucatie: de Canon  
van Meppel. Geschikt om lesmethoden Wereldoriëntatie te ‘vermeppelen’, te verdiepen/verbreden of  
te gebruiken voor projectlessen. Met educatieve teksten, beeldmateriaal, aansluiting lesmethodes- 
kerndoelen, opdrachten en er-op-uit-tips. www.canonvanmeppel.nl 
De Canon van Meppel is een project van historica Garry Wiersema © 2016-2020

Kasteel de Kinkhorst Verborgen schat Gildeschilden Nijvere burgers
www.canonvanmeppel.nl/kinkhorst www.canonvanmeppel.nl/gilden

groep 5&6
Erfgoed

Groep 5
De bierpul van Karel V, kanonskogels van het beleg om kasteel de Kinkhorst en de vuistbijl 
van een prehistorische jager. Kinderen vinden archeologische opgravingen erg spannend, 
en er valt veel te leren van de voorwerpen die in Meppel zijn gevonden. Al die ‘bodem-
vondsten’ vertellen een verhaal, het verhaal hoe mensen vroeger leefden in de stad of 
dorp. Dat is het werk van een bijzondere puzzelaar: de archeoloog.

De Schatkist Erfgoedles

Hebben de leerlingen zelf wel eens oude scherven of pijpenkoppen gevonden? Of opa?  
In de les brengen we archeologisch vondstenmateriaal mee dat is gevonden in de Meppeler 
bodem, zowel in de stad als in Nijeveen. Er zijn heel wat spullen om je over te verwonderen,  
van piepklein tot zwaar en groot. Wat is het? En waar diende het voor? Hoe werkt het? 
Waar komt het vandaan? Kinderen worden in de les uitgedaagd het verhaal van het  
dagelijks leven van vroeger tijden te ontfutselen aan deze voorwerpen. Middels praktische  
opdrachten leren leerlingen hoe een archeoloog te werk gaat en informatie haalt uit 
bodemvondsten. Een les dwars door de tijd, langs onderwerpen als ‘jagers en boeren’, 
‘oorlog’, ‘ambachten’, ‘spelen’, ‘eten en drinken’ en ‘bouwen en wonen’. 

Tijdsduur: 60 minuten
Locatie:  op locatie (onder voorbehoud), anders op school in klaslokaal  



groep 5&6
Erfgoed

Groep 6
Van de boer naar de fabriek. Dagelijks gaan duizenden liters melk door Meppel. Agrifirm, 
Kievit, Friesland Campina: grote landbouwbedrijven die de skyline van Meppel domineren. 
De schoorsteen van de oude zuivelfabriek van Kolderveen is van ver te zien. Het behoort 
tot het agrarisch erfgoed. Al ver voordat het dubbeldorp Kolderveen-Nijeveen deel werd 
van de gemeente (1998), waren dorp en stad economisch verbonden. En dat heeft veel 
sporen nagelaten.

Meppeler Kloet’n Erfgoedles en werkbezoek boerderij

Centraal in deze les staat het thema MELK. Leerlingen gaan op werkbezoek bij een 
boerderij in Nijeveen of Staphorst en zien met eigen ogen hoe het er tegenwoordig bij 
een melkveehouder aan toe gaat. Voorafgaand of na dat bezoek krijgen ze op school een 
erfgoedles. Leerlingen leren in deze les over de langdurige relatie tussen stad Meppel  
en dorp Kolderveen-Nijeveen: de landelijke botermarkt van Meppel, de eeuwenoude  
boerderijen in een weidelandschap, de omvangrijke zuivelindustrie van Kolderveen- 
Nijeveen en de huidige zuivelgiganten die gevestigd zijn in Meppel. Deze les is  
vakoverstijgend en bevat ook natuur en techniek-opdrachten met - je raadt het al - melk.
Voorbereiding zie www.canonvanmeppel.nl/melk

Les:  Werkbezoek boerderij:  
Tijdsduur: 60 minuten Tijdsduur: 120 minuten
Lokaal: klaslokaal  Locatie: boerderij Kolderveen/Staphorst
Locatie: school      

Canon van Meppel – Lesmateriaal
Deze erfgoedles is onderdeel van de ontwikkeling van een leerlijn lokale erfgoededucatie: de Canon  
van Meppel. Geschikt om lesmethoden Wereldoriëntatie te ‘vermeppelen’, te verdiepen/verbreden of  
te gebruiken voor projectlessen. Met educatieve teksten, beeldmateriaal, aansluiting lesmethodes- 
kerndoelen, opdrachten en er-op-uit-tips. www.canonvanmeppel.nl
De Canon van Meppel is een project van historica Garry Wiersema © 2016-2020

Melk De witte motor
www.canonvanmeppel.nl/melk



groep 7&8
Voorstelling met workshop

Kanonnenvoer theatervoorstelling 
Een muzikaal slagwerkspektakel met gardes, potten en pannen 
Het Laagland

Een spannend, grappig en fantasierijk verhaal over hoe het hart van een stoere veldkok 
ontdooit door een onverwachte vriendschap. Zó ontroerend, dat zelfs vissen zouden  
gaan huilen. 

Kok Tortot heeft in tijden van oorlog maar één doel: overleven. Als hij denkt dat zijn leger 
morgen gaat verliezen, loopt hij vandaag alvast over. Deze meesterchef, met een hart zo 
koud als een vis, zorgt vooral voor zichzelf. 

Totdat hij Halve George ontmoet, een gewonde soldatenjongen die in de vuurlinie bijna tot 
kanonnenvoer was vermorzeld. Tortot neemt deze vrolijke, jonge spraakwaterval ongewild 
op sleeptouw. Samen bluffen zij zich een fantasievolle weg door barre tijden. Uiteindelijk 
bekokstooft Tortot een krankzinnig meesterplan om die dwaze oorlog te stoppen en zo 
het leven van Halve George te redden.

Kanonnenvoer is smakelijk ‘theatervoer’: Een bord vol vriendschap, een scheut dwaze 
ruziemakers en een flinke toef avontuur. Een nieuw oorlogsverhaal, exact 75 jaar na  
de bervijding van Nederland. Gebaseerd op Benny Lindelaufs bekroonde jeugdboek  
‘Hoe Tortot zijn vissenhart verloor’.

Tijdsduur: 70 minuten 
Lokaal: theaterzaal 
Locatie: Ogterop 
Educatie:  verschillende educatiefilmpjes 
 ter voorbereiding én na afloop



groep 7&8
Voorstelling met workshop

Keuze uit 2 workshops

Een sluwe vos of een koele kikker Workshop beeldend
Welk dier zit er in jou in tijden van oorlog en vrede?

Deze workshop sluit aan bij het boek ‘Hoe Tortot zijn vissershart verloor’, de voorstelling 
‘Kanonnenvoer’ en 75 jaar bevrijding.

Het thema van deze workshop is hoe mensen zich staande houden in tijden van oorlog en 
vrede. Ieder mens en ieder kind heeft zo zijn eigen karakter en persoonlijkheid. In boeken 
en theatervoorstellingen worden deze karakters vaak wat aangescherpt. Als de spanningen  
oplopen komen karakters sterker naar voren en in deze workshop gaan kinderen daar 
over nadenken. We gebruiken de kenmerkende eigenschappen van dieren om onze eigen 
karakters te duiden en maken daar een mooi werkstuk van. Een fijne les voor schrijvers en 
dichters, tekenaars en kinderen die van kleur en versiering houden, alles komt aan bod.

Tijdsduur: 90 minuten 
Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal
Materiaal:  benodigdheden van de school:  

A4 papier 1 per leerling, potlood,  
scharen, lijmstift en tissues.  
Overige materialen worden door  
de Scaladocent meegenomen.

Locatie: school

’t is feest in de keuken Workshop muziek

In deze workshop verheffen we huis-, tuin- en keukengerei tot ‘klink-klare’  
muziekinstrumenten. Ritme kun je op allerlei manieren laten horen: het zit in de taal,  
je kunt het klappen of spelen op muziekinstrumenten. Maar ook met minder voor de 
hand liggende voorwerpen kun je fantastisch leuke ritmes en muziek maken.  
Ontdek zelf de vele verrassende mogelijkheden.

Tijdsduur: 60 minuten 
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school 



groep 7&8
Lessenserie

De lessenserie ‘Het Land van Scala’ wordt uitgewerkt aan de hand van door de scholen 
aangedragen thema’s. 
Keuzes voor dit schooljaar zijn:

Kunstenaars bekeken Lessenserie beeldend

Kunstenaars hebben vaak een heel eigen kijk op de wereld om hen heen, ze hebben zo hun 
eigen ideeën en laten daar iets van zien in de kunst die ze maken. We bekijken hoe dat zit 
met de dromerige wereld van Hundertwasser en het kubistische werk van Picasso. In deze 
lessenserie komt ook de druktechniek aan bod waarbij we het werk van Werkman bekijken.

Tijdsduur: 4 lessen van 90 minuten 
Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal
Materiaal:  specifieke informatie over de lessenserie en materialen wordt later toegestuurd
Locatie: school

Wie ben ik? Lessenserie muziek

Bij deze lessenserie lopen we door Het Land van Scala en gaan we muziek maken en  
beluisteren aan de hand van het thema: ‘Wie ben ik?’ De leerling kan via melodie,  
harmonie, ritme en dynamiek zelf bepalen wat de muziekstijl is die bij hem/haar hoort. 
We gaan luisteren naar verschillende muziekstijlen, zoals pop, hardrock, blues, jazz, funk 
en Latin. Aan het einde van de lessen hebben de leerlingen/groepjes een eigen liedje 
gemaakt met hun eigen stijl: ‘Dit ben ik!’

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school



groep 7&8
Lessenserie

Speel je rol met verve Lessenserie theater 

Mijn toekomst, het heden, ons verleden. In de laatste jaren op de basisschool gaan we 
terugblikken, misschien wel door middel van de eindmusical. Of we gaan juist een nieuwe 
toekomst tegemoet, hoe zie ik eruit en wat kan ik over een paar jaar? Eerst is het vandaag… 
Ik ben, wie ik ben. Wat je ook doet, ga staan voor wie je bent, durf! Speel je rol met verve!

Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: school 

Decemberspecial Lessenserie multidisciplinair (herhaling van vorig jaar)

Een nieuwe boost voor de decemberactiviteiten.
Normaal gesproken plannen we geen activiteiten in december, dan is het al druk genoeg op 
school. Maar wat als we middels deze lessen die drukte wat uit handen nemen?
Laat je verrassen in de decembermaand!
De leerlingen gaan aan de slag met dans of muziek of theater of media of beeldende kunst. 
Sowieso 3 van deze disciplines komen aan bod in deze special, elke les wat anders. 

Tijdsduur: 3 lessen van 90 of 60 minuten
Lokaal: klaslokaal, gym- of speellokaal 
Materiaal:  specifieke informatie over de lessenserie en  

materialen wordt later toegestuurd
Locatie: school



groep 7&8
Erfgoed

Groep 7
De gemeente Meppel ligt op het breukvlak van twee cultuurlandschappen. Aan de zuidoost-
zijde waren de rivierduinen van de Reest bepalend voor bewoning, aan de noordwestzijde 
van Meppel was dat de veenvorming. Het dubbeldorp Kolderveen-Nijeveen is een zeer 
oude veenkolonie. Veen bracht eerst de turfhandel. De vroegere veenpolder (het ‘oude’ land) 
werd daarna een vruchtbaar weidegebied. Ruilverkaveling veranderde het vervolgens weer 
ingrijpend.

Bruin Goud Erfgoedles

In 2017/2018 kregen leerlingen in groep 5 een erfgoedles over het cultuurlandschap van het 
Reestdal; dit jaar gaan dezelfde leerlingen (nu in groep 7) een educatieve fietstocht maken 
door een ander cultuurlandschap: de veenpolder van Kolderveen-Nijeveen. De verschillende 
tijden hebben daar hun sporen in het landschap achtergelaten, denk bijvoorbeeld aan de 
griften en de ruilverkavelingswegen. Ook die zgn. ‘landschapselementen’ behoren tot het 
cultureel erfgoed. Leidende thema’s op de route zijn ‘VEEN’ en ‘WATER’. Beide waren en 
zijn allesbepalend voor de vorming van het landschap waar we doorheen gaan fietsen.  
Leerlingen leren het landschap ‘lezen’.
Voorbereiding zie www.canonvanmeppel.nl/veenpolder

Tijdsduur: 90 minuten fietsroute
Locatie:  fietstocht door Kolderveen-Nijeveen met educatieve stops

Canon van Meppel - Lesmateriaal
Deze erfgoedles is onderdeel van de ontwikkeling van een leerlijn lokale erfgoededucatie: de Canon  
van Meppel. Geschikt om lesmethoden Wereldoriëntatie te ‘vermeppelen’, te verdiepen /verbreden of  
te gebruiken voor projectlessen. Met educatieve teksten, beeldmateriaal, aansluiting lesmethodes- 
kerndoelen, opdrachten en er-op-uit-tips. www.canonvanmeppel.nl
De Canon van Meppel is een project van historica Garry Wiersema © 2016-2020

Veenpolder Bruin goud Reestdal Ruimte voor water
www.canonvanmeppel.nl/veenpolder www.canonvanmeppel.nl/reestdal



groep 7&8
Erfgoed

Groep 8
Meppel staat bekend als drukkersstad: in de 20e eeuw waren hier tal van drukkershuizen te 
vinden: Boom, Ten Brink, Huisman & De Vries. De vergane glorie van de grafische industrie 
is te vinden in het Drukkerijmuseum. Daar staat ook een bijzondere drukpers: een drukpers 
waarop de illegale Trouw werd gedrukt. Een spoor uit het verleden dat vertelt over het  
illegale verzet in de Tweede Wereldoorlog in Meppel.

Stop de persen! Erfgoedles

In de les staat het thema VERZET IN WOII centraal, in het bijzonder met betrekking tot 
burgerschap en ‘oude media’. We gaan in op vormen van passief en actief verzet in Meppel. 
Stiekem luisteren naar Radio Oranje verstopt in een kast in de Hoofdstraat. Een bijzondere 
historische gebeurtenis is de druk van de eerste illegale krant Trouw in februari 1943 in  
Meppel. Maar in de Meppeler krantenwereld vond je censuur, propaganda en verzet op 
dezelfde vierkante kilometer. Aan de hand van erfgoedobjecten en historische personen 
verbonden aan deze media-mix leren leerlingen over de dillema’s in oorlogstijd waar men 
ook in Meppel voor stond. Meewerken of verzetten? Het verspreiden van informatie is 
in oorlogstijd levensgevaarlijk. Het kostte enkelen het leven. Hun namen leven voort op 
Meppeler oorlogsmonumenten. Wie waren zij en wat bezielde ze? Wat zou jij doen? Een les 
over burgerschap, mediawijsheid en de democratische rechtsstaat, die, door te kijken in de 
spiegel van het verleden, uitnodigt tot reflectie op de huidige informatiesamenleving,  
mediawijsheid en burgerschap. Voorbereiding zie www.canonvanmeppel.nl/verzet

Tijdsduur: 90 minuten
Locatie: Drukkerijmuseum Meppel (onder voorbehoud) Kleine Oever 11, 7941 BK Meppel

Canon van Meppel - Lesmateriaal
Deze erfgoedles is onderdeel van de ontwikkeling van een leerlijn lokale erfgoededucatie: de Canon  
van Meppel. Geschikt om lesmethoden Wereldoriëntatie te ‘vermeppelen’, te verdiepen /verbreden of  
te gebruiken voor projectlessen. Met educatieve teksten, beeldmateriaal, aansluiting lesmethodes- 
kerndoelen, opdrachten en er-op-uit-tips. www.canonvanmeppel.nl
De Canon van Meppel is een project van historica Garry Wiersema © 2016-2020

Trouw Drukkersstad in verzet
www.canonvanmeppel.nl/verzet



groep 7&8
Museumbezoek

Havixhorst – Powervrouwen Museumbezoek

Een professionele verhalenverteller leidt de leerlingen op boeiende wijze langs de beelden
van drie powervrouwen, stoere vrouwen die zich staande hielden en houden in een echte 
‘mannenwereld’.
 
Vanzelfsprekend komen er onderwerpen als vrouwenemancipatie en de geschiedenis van 
de14e-eeuwse havezate De Havixhorst ter sprake.
We sluiten af met een spetterende BeeldenBingoBattle!

Tijdsduur:  75 minuten 
Locatie:   Beeldenpark De Havixhorst,  

Schiphorsterweg 34-36,  
7966 AC De Schiphorst

 

Groep 8
Drukkerijmuseum Museumbezoek

Zie omschrijving erfgoedproject ‘Stop de persen!’. 



plusprogramma

Opties plusprogramma’s
Het plusprogramma is 1 uur per klas op maat ingevuld.
Heeft jouw school 10 klassen dan hebben jullie ook 10 uur workshops.

Je kunt ervoor kiezen deze uren te bundelen en in te zetten voor 1 of 2 klassen bv. voor 
algemene muzikale vorming voor groep 3/4, kennismaken met instrumenten in groep 5/6,  
of voor musicalbegeleiding of decorbouw voor groep 8.

Er kunnen ook workshops muziek, dans, beeldend, media en/of theater worden ingezet in 
project- of themaweken. Deze workshops hebben dan het thema waar jullie op school over 
werken.

Andere optie is een cultuurdag organiseren waarbij iedere klas een workshop doet en 
waarbij toegewerkt wordt naar een presentatie. Dit kan ook ingezet worden ter ere van een 
jubileum of afscheid van een leerkracht. 

Een rondleiding bij Ogterop (groep 4, 5, 6) is ook in te plannen. Wat speelt zich achter het 
podium en in de catacomben van de schouwburg af? Met z’n trekkenwand, Koperen Kees 
en kleedkamers.

Mogelijkheden genoeg dus. Bespreek met je team waar jullie wensen naar uit gaan. 
Vragen? Trek dan aan de bel.



Deskundigheidsbevordering 
Leerkrachten

ICC-cursuS Deskundigheidsbevordering leerkrachten

De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt je praktische handvatten, vaardigheden 
en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te 
stimuleren en te behouden. Daarnaast schrijf je tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, 
projectplan en/of plan van aanpak voor je eigen school.
Wanneer een collega recent voor de school een beleidsplan heeft geschreven, kan in 
overleg worden gekozen voor een vervangende opdracht. 
Na afloop van de cursus ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat.

De ICC-cursus is door het LKCA goedgekeurd en gevalideerd door het lerarenregister 
waardoor je als leerkracht de cursus op kan nemen in je portfolio.
 
Studielast
De totale studiebelasting bedraagt 50 uur bestaande uit: 6 inspiratiebijeenkomsten, 
teamoverleg over cultuureducatie, inlezen, opdrachten en het schrijven van het  
beleidsplan.

Kosten
Deze cursus wordt gefinancierd uit het cultuurmenu, leerkrachten kunnen kosteloos  
deelnemen. 
Er is komend schooljaar ruimte voor 2 leerkrachten. Wil je buiten het cultuurmenu om 
deelnemen dan betaal je € 300,- per persoon.

Cursusdata 
De cursus wordt gegeven in samenwerking met Kunst en Cultuur Drenthe, meer  
informatie is te vinden op: https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/
icc-cursus-leerkrachten. De locatie wordt nader bepaald op basis van inschrijvingen.

De geplande data zijn:
Bijeenkomst 1: woensdag 16 oktober 2019
Bijeenkomst 2:  woensdag 20 november 2019
Bijeenkomst 3:  woensdag 8 januari 2020
Bijeenkomst 4: woensdag 29 januari 2020
Bijeenkomst 5:  woensdag 18 maart 2020
Bijeenkomst 6: woensdag 22 april 2020
Bijeenkomst 7:  is in het eigen team op school
Bijeenkomst 8:  woensdag 20 mei 2020 - certificering



Themabijeenkomst
Visual Thinking Strategie of VTS 

Deskundigheidsbevordering leerkrachten
Wat is het? VTS is een dynamische verdiepende manier om naar kunst te kijken. Het gaat 
erom dat je open en zonder oordeel naar kunstwerken kijkt, waarbij je naar elkaar luistert 
en op elkaar voortbouwt. De gespreksleider legt niet uit wat de kunstenaar bedoeld heeft 
en is geen bron van kennis; hij faciliteert het gesprek volgens een vast patroon. 
Hoe werkt het? De gespreksleider brengt de discussie op gang met een aantal specifieke 
open vragen. Daardoor worden de leerlingen geprikkeld om goed te kijken, nauwkeurig  
te formuleren wat ze zien en argumenten aan te dragen voor wat ze waarnemen. Op 
die manier verdiepen zij zich echt in de kunst en ontstaat een boeiend gesprek met de 
groepsleden, waarbij iedereen elkaars visie respecteert – er is geen goed of fout. Iedereen 
kan deelnemen aan een VTS-gesprek, kennis van kunst is niet nodig.
Wat levert het op? De methode prikkelt de nieuwsgierigheid. Heeft een positief effect op 
de taalvaardigheid, het waarnemingsvermogen, stimuleert het kritisch- analytisch denken. 
Stimuleert een onderzoekende, verkennende houding; kortom een bijdrage aan de  
21 century skills!

Tijdens de workshop krijgt u uitleg over de Visual Thinking Strategie (VTS)methode: de 
principes, basisvaardigheden en toepasbaarheid. De Visual Thinking Strategie gaan we in 
de praktijk beleven. Iedereen kan meedoen en zich verwonderen.

De reactie van een basisschool directeur na afloop van de VTS training:  
‘Dit past helemaal bij de 21 century skills: zelf onderzoeken,  
onderbouwen, kortom kritisch analytisch denken en ook nog  
eens op zo’n leuke manier.’

Leerkracht Jos: ‘Het is gewoon heel makkelijk toepasbaar,  
kan altijd en op ieder moment.’

Docent Annemieke: ‘Verrassend en inspirerend!’

De training wordt gegeven door: 
Liesbeth Water, kunsteducator, trainer rondleiders Outsider Art Museum, Hermitage 
Amsterdam. Geeft training aan de Amsterdamse recherche, basisschoolteams. Daarnaast 
doet zij aan de VU onderzoek naar Outsider Art als voertuig voor inclusie.

Datum: woensdagmiddag 11 september 15.00-17.00
Locatie: theaterzaal Scala Meppel
Aanmelding: ICC’ers en leerkrachten zijn van harte welkom, aanmelden via keuzeformulier



Deskundigheidsbevordering op maat 
voor het hele team

In overleg met de school wordt de inhoud, doelstelling en discipline van deze deskundig-
heidsbevordering bepaald. Het gaat om 1 workshop van 2 uur. De workshop kunnen we 
plannen tijdens een studie(mid)dag op school (of bij Scala).

Er zijn diverse inhoudelijke mogelijkheden tijdens deze studiemiddag, zowel wat algemener  
als specifiek per kunstdiscipline, elke wens proberen we handen en voeten te geven.

Ter inspiratie hier enkele voorbeelden:

opzet van doorgaande leerlijnen
Hoe verhouden de inhoud en de activiteiten zich tot de kerndoelen. Welke geleerde  
vaardigheden kunnen concreet in de les worden toegepast en hoe kan daarmee andere 
lesstof worden vervangen.

Visietraining met het team
Wat gebeurt er eigenlijk allemaal op het gebied van cultuureducatie in een school?  
Wat doe je nu en welke kansen liggen er voor de kinderen en het team?
Het begrip cultuureducatie is nog steeds voor meerdere uitleg vatbaar. Voor de één is het 
een ‘cultuurmenu’ in de vorm van een staalkaart van activiteiten. Voor de ander omvat 
cultuureducatie het totale onderwijs ‘want alles is immers cultuur’. Een heldere visie is 
nodig om meer grip te krijgen op cultuureducatie, aldus het advies van de onderwijsraad. 
Dat helpt om het gesprek binnen je eigen stichting/school en het gesprek met de culturele 
buitenwereld richting te geven. 

Hoe kan een school de visie op onderwijs en cultuureducatie  
gebruiken om onderwijs nóg boeiender te maken en ruimte  
te geven voor de persoonlijke brede ontwikkeling?
Tijdens deze training proberen we de schoolvisie te  
abstraheren en procesgericht cultuuronderwijs  
te belichten.



Deskundigheidsbevordering op maat 
voor het hele team

Beeldend
De expressieve vakken doen een geheel eigen beroep op de mogelijkheden en kwaliteiten 
van kinderen. Het meest bijzondere is misschien wel dat bij een goede opdracht de  
uitkomst niet vast ligt. Wil je kinderen beeldend uitdagen, dan geeft de opdracht ruimte 
om iets te onderzoeken, om te experimenteren, om gedachten en ideeën in eigen beelden 
te vangen. En dat maakt dat tekenen en schilderen zo leuk is, dat het heerlijk is om met 
klei te werken, of dat je veel plezier kunt beleven aan het maken van een klein bouwwerkje.

Tijdens deze middag zullen we uitgebreid stil staan bij de beeldontwikkeling van kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van veel voorbeelden wordt inzichtelijk wat de drive 
voor kinderen is om aan het werk te gaan en hoe ze dat doen. 

Natuurlijk gaan we op deze middag ook zelf wat doen. Ontdek een aantal leuke  
combinaties van materialen en technieken waarbij we bekijken hoe je die toe kunt passen 
in je lessen. Wat ga je er mee doen (inhoud), wat zijn de beeldaspecten en wat is de  
doelstelling van de les voor onder, midden of bovenbouw. 

Media
Tijdens deze middag verdiepen we ons in de mogelijkheden om nieuwe media te  
gebruiken in de les.

De onderwerpen die aan bod zullen komen: 
•    de inzet van nieuwe media en praktische kennis van digitale apparatuur
•    de inzet van digitaal materiaal ter ondersteuning van de lessen
•    manieren om kunsteducatie via nieuwe media te verbinden met het onderwijs 

Naast een instructief deel gaan de deelnemers zelf aan de slag  
met een praktische opdracht.



Deskundigheidsbevordering op maat 
voor het hele team

Dans
Kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang. Ze hebben de behoefte om te  
experimenteren en ze hebben een grote verbeeldingskracht. Dans sluit daarbij aan.  
Door te dansen leren kinderen creatief denken en vrij bewegen. Dans spreekt kinderen aan 
op hun fantasie en creativiteit; het daagt ze uit om steeds nieuwe oplossingen te vinden.
Bij dansexpressie komen kinderen volledig tot hun recht, soms onverwacht. Het doet een 
beroep op de persoonlijkheid van het kind: je leert jezelf open op te stellen en om iets van 
jezelf te laten zien.

Omdat je bij een dansles in een andere context met de kinderen werkt, kan het de sfeer 
in de klas ook bij andere lessen verbeteren. Reden genoeg om in het basisonderwijs te 
dansen!

De leerkrachten worden uitgedaagd om in de bewegingswereld van het kind te stappen 
door zelf te doen. Door oefenstof aan te bieden waarbij ieder kind op zijn of haar manier 
kan leren dansen, bewegen op muziek. Onderwerpen die aansluiten bij de belevings- 
wereld van de kinderen worden vertaald in dans. Oefenstof, voor elke groep iets anders, 
waarbij de leerkrachten zelf ervaren hoe de opbouw zichtbaar wordt.

Theater
Waarom theater in de klas altijd kan? Of juist waarom theater eigenlijk altijd moet?
Inmiddels weten we wel dat kinderen eigenlijk best veel stil moeten zitten en dat we dat in 
de klas eigenlijk liever anders zouden zien, maar dat die mogelijkheid er gewoon niet is.
Toch!? Ze moeten van alles kunnen en leren… en theater?! Dat is gewoon leuk.
Fijn! Want: ‘Leuk’… is nou precies een ingang die voor kinderen (en volwassenen)  
hartstikke goed werkt, om iets te leren, te onthouden, of aan te gaan.

Spelen of toneelspelen liggen niet zover van elkaar en eigenlijk heb je er bijna nooit echt 
wat voor nodig, behalve fantasie… en soms een beetje lef. En hoe gebruik je nou je eigen 
fantasie om steeds verder te komen in toneelspel? Sterker nog… waarom zou je? 

Fantasie is het begin van creativiteit en zonder creativiteit geen oplossingen voor  
(ingewikkelde) problemen. Theater (spelen), out of the box denken en vooral in de  
‘doen-stand’ komen, zijn aspecten die voorbij komen in deze workshop. En met een klein 
beetje lef… zien we elkaar!?
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Inleiding op Expeditie Muziek
Expeditie Muziek neemt leerkrachten enthousiast mee op expeditie naar vakoverstijgend 
betekenisvol muziekonderwijs. Muziek is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. 
Kinderen op een actieve manier in aanraking brengen met muziek is meer dan waardevol. 
Zingen, muziek maken, muziek beluisteren én bewegen zijn namelijk uitgelezen tools voor 
de ontwikkeling van jonge hersenen. Muziek in combinatie met een ander zaakvak en/of 
kunstdiscipline is zelfs nog waardevoller - en leuker!

Expeditie Muziek is een doorgaande leerlijn muziek gekoppeld aan taal van peuterleeftijd 
tot en met groep 8. De werkwijze kenmerkt zich door een praktische benadering vanuit 
thematisch, vraag-gestuurd materiaal dat leeftijdsadequaat en mooi vormgegeven is.

Expeditie muziek biedt:
•    Een doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd tot aan groep 8, zoveel mogelijk vraag- 

gestuurd, aansluitend bij de verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de school.
•    Docentenhandleidingen met instructies voor het geven van de lessen (hand-out).
•    Powerpoints, afbeeldingen, audiofragmenten en andere bijlagen.
•    Instructie bij het gebruik van de digitale methode Muziekwijs  

(voorheen Muziek moet je doen) of instructie/verankering  
bij het gebruik van de al aanwezige muziekmethode  
op school.

Methode snuffel Muziek
Maak kennis met de muziekmethodes voor het basisonderwijs. Welke zijn er, wat is de 
visie van de methode, de werkwijze, de materialen en wat is er mogelijk binnen de  
verschillende methodes wat betreft thematisch of vakoverstijgend werken. Tijdens de 
snuffel gaan we vergelijken, zelf uitproberen, nemen een kijkje en krijgen een korte uitleg 
bij elke methode.
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Erfgoed – De Canon van Meppel
Bij erfgoedonderwijs leren leerlingen met en over sporen uit het verleden over hun eigen 
omgeving. Erfgoededucatie is omgevingsonderwijs en bindt en verbindt leerlingen met 
hun eigen omgeving. De cultuurhistorie van Meppel is verrassend rijk. Overal in en om de 
stad zijn betekenisvolle sporen van het verleden. 

De Canon van Meppel is geschikt om structureel te gebruiken (lesstofvervangend of  
lesstofverrijkend) in de reguliere lesmethodes WO. Daardoor ontstaat ‘vermeppeling’ van 
het cultuuronderwijs. In deze les leert de leerkracht over de ontwikkeling van de leerlijn en 
hoe ontwikkeld materiaal concreet toe te passen is binnen zijn/haar lesplan/lesmethode.
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