
Toelichting activiteiten Leerlijn Cultuur Meppel 2019-2020 
Groep Project Toelichting 

 1/2 Voorstelling 
Biggetjesroze 

- Locatie: gym- of speellokaal op enkele scholen (begane grond), 
of bij Scala theaterzaal, duur: 40 minuten 

- Bij deze voorstelling wordt een lesbrief verstuurd, deze en ook 
muziek e.d. kun je ook downloaden op: 
https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/54/biggetjesroze-3-  

- S.v.p. zorgen voor voldoende begeleiding en zorgen dat de 
leerlingen vooraf naar het toilet geweest zijn. 

- De voorstelling wordt vanaf 8.00 opgebouwd. Wil je zorgen voor 
ontvangst van het theatergezelschap en regelen dat er 2 
personen kunnen helpen met het laden en lossen? Ook graag 
zorgen voor een gratis parkeerplek nabij voor de decorwagen. 

Workshop 
Dierenverhalen 
Media  

- Locatie: op school, klaslokaal en in en om de school, duur 90 

minuten 

- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling ‘Biggetjesroze’ 
- De docent maakt graag gebruik van het digibord 

Voorstelling Modder - Vervalt omdat het theatergezelschap in februari 2020 wordt 
opgeheven. Voor deze groepen is ook de voorstelling 
Biggetjesroze ingepland (zie hierboven) 

Workshop Modder 
dans 

- Locatie: op school, gym- of speellokaal, duur: 60 minuten 
- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling ‘Biggetjesroze’ 

Reis mee met Harry 
Dans (KBW) 

- Locatie: op school, gym- of speellokaal, duur: 60 minuten 
- Ter voorbereiding bekijk en lees je het prentenboek ‘Een huis 

voor Harry’ met de klas         

Oliver wil vliegen 
Muziek (KBW) 

- Locatie: op school, gym- of speellokaal, duur 60 minuten  

Overal vormen 
Media  

- Locatie: op school, klaslokaal en in en om de school, duur 90 
minuten 

- De docent maakt graag gebruik van het digibord 

En toen en terug 
Erfgoed/dans 

- Locatie: op school, gym- of speellokaal, duur 45 minuten 

 

3/4 Voorstelling Robin 
Hood 

- Locatie: Ogterop, Zuideinde 70, 7941 GK Meppel, theaterzaal, 
duur 60 minuten 

- Bij deze voorstelling is educatief lesmateriaal beschikbaar 
- S.v.p. zorgen voor voldoende begeleiding en zorgen dat de 

leerlingen vooraf (op school) naar het toilet geweest zijn 
- Kom op tijd! 

Workshop Meester 
Minstreel 
Muziek 

- Locatie: op school, klaslokaal, duur 60 minuten  
- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling Robin Hood. 
- Stopcontact nodig 

Workshop je eigen 
theaterpop 
Theater/beeldend  

- Locatie: handvaardigheid- of klaslokaal met voldoende 
werkruimte voor elke leerling, duur 90 min 

- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling Robin Hood. 
- Het draaien van een bol vergt oefening dit kan de leerkracht 

eens oefen met klei of zelfs papier. Eerst voorzichtig beginnen 
met een stukje klei tussen de handen draaien dan steeds een 
beetje steviger zodat er een mooie bol ontstaat. Van belang is 
dit rustig te doen en met aandacht zodat er geen ei ontstaat 
maar een bolletje. 

https://www.sttprodukties.nl/voorstelling/54/biggetjesroze-3-


LvS muziek  
100% NL 

- Locatie: op school, klaslokaal, 4 lessen van 90 minuten  
- Gebruik van digibord 

LvS theater  
Fantasie op hol 

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

LvS beeldend  
Natuur 

- Locatie: op school, handvaardigheid- of klaslokaal, 4 lessen van 
90 minuten 

- Zie toelichting en benodigde materialen onderaan dit document 

Gr 3/4 Meppeler 
Muggen 
Erfgoed  

- Locatie: op school, gym- of speellokaal, duur 60 minuten  

 

5/6 Schrijversbezoeken - Locatie: op school, klaslokaal, of theaterzaal Scala, zie rooster, 
duur 60 minuten 

- Collectie boeken via de bibliotheek op school 

Workshop 
Vriendschap 
Dans  

- Locatie: school, gym- of speellokaal, 60 minuten 
- Deze workshop sluit aan bij het schrijversbezoek van Jacques 

Vriens 

Workshop 
Superjuffie 
superstrip 
media 

- Locatie: op school, klas- en speellokaal, 90 minuten 
- Gebruik van digibord  
- Indien beschikbaar; dierenknuffels 
- Graag gebruik maken van een extra ruimte (speellokaal of gang) 

zodat alle groepjes genoeg ruimte hebben om te fotograferen 

- Deze workshop sluit aan bij het schrijversbezoek van Janneke 
Schotveld 

Workshop Prenten-
liedjes 

- Locatie: op school, klaslokaal, 60 minuten 
- Deze workshop sluit aan bij het schrijversbezoek van Charlotte 

Dematons 

LvS dans 
Happy 

- Locatie: school, gym- of speellokaal, 3 lessen van 60 minuten  
- Sluit aan bij de Kunstcarrousel Pabo 

LvS media 
De kunst van 
gelukkig zijn 

- Locatie: op school, klaslokaal, 3 lessen van 90 minuten 
- Gebruik van digibord 
- Sluit aan bij de Kunstcarrousel Pabo 

LvS muziek 
Even uitblazen in de 
klas 

- Locatie: op school, klaslokaal, 3 lessen van 30 minuten (60 
minuten per klas) 

- De les wordt gegeven aan een halve klas, eerst de ene helft, dan 
de andere helft 

Workshop studenten 
Geluk 

- Locatie: op school, in klaslokaal, 60 minuten  
 

Kunstcarrousel 
studenten  
Geluk 

- Locatie: Pabo Meppel, Van der Duijn van Maasdamstraat 1, 
7942 AT, Meppel, 90 minuten 

- Inleidende workshops zijn door de studenten op school 
gegeven. 

- Sluit aan bij de Land van Scala lessen dans ‘Happy’ en media ‘De 
kunst van gelukkig zijn’ 

Groep 5 en 6 
De Schatkist 

- Op locatie onder voorbehoud, adres volgt nog (anders op school 
in klaslokaal), 60 minuten 

- Deze workshop sluit aan bij de Canon van Meppel, venster 
Kasteel de Kinkhorst en venster Gildeschilden 

Groep 6 
Boerderijbezoek 

- Locatie: boerderij, zie apart verzonden mail voor adres en 
tijdstip 

- Erfgoedles vervalt (deze wordt volgend schooljaar uitgewerkt, 
dan is hier wel subsidie voor toegekend) 



 

7/8 Voorstelling 
Kanonnenvoer 

- Locatie: Ogterop, Zuideinde 70, 7941 GK Meppel, theaterzaal, 
duur 70 minuten 

- Bij deze voorstelling zijn verschillende educatiefilmpjes ter 
voorbereiding én na afloop 

- S.v.p. zorgen voor voldoende begeleiding en zorgen dat de 
leerlingen vooraf (op school) naar het toilet geweest zijn 

Workshop een sluwe 
vos of een koele 
kikker 
beeldend 

- Locatie: op school, handvaardigheid- of klaslokaal, 90 minuten 
- Wil je de volgende materialen klaar zetten? A4 papier 1 per 

leerling, potlood, scharen, lijmstift en tissues. Overige 
materialen worden door de Scaladocent meegenomen. 

- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling Kanonnenvoer 

Workshop ‘t is feest 
in de keuken 
muziek 

- Locatie: op school, klaslokaal, 60 minuten 
- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling Kanonnenvoer 
- Vragen of de leerlingen zelf huis-, tuin- en keukengerei mee 

nemen om te gebruiken tijdens de workshop (bv potten en 
pannen) 

LvS beeldend  
Kunstenaars bekeken 

- Locatie: op school, handvaardigheid- of klaslokaal, 4 lessen van 
90 minuten 

- Zie toelichting en benodigde materialen onderaan dit document 

LvS muziek 
Wie ben ik 

- Locatie: op school, klaslokaal, 4 lessen van 90 minuten  
- Gebruik van digibord  

LvS theater 
Speel je rol met 
verve 

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

LvS muziek, media, 
beeldend 
Decemberspecial 

- Locatie: op school, gym- of speellokaal, 3 lessen van 90 of 60 
minuten 

- Gebruik van digibord  
- Wil je voor de beeldende les de volgende materialen 

klaarzetten: plakkaatverf in de kleuren goud, zilver, brons en de 
andere basiskleuren + verfbakjes, papier (half A4tje bijv. 
kopieerpapier) en potlood, scharen, sterke lijm, tissues, 
schoonmaakspullen, hamertjes 1 per ll (enkel wanneer 
aanwezig) 

Groep 7 
Wandeltocht 
bevrijding 

- Op locatie (gegevens hierover volgend nog) 90 minuten 
- Deze activiteit sluit aan bij de Canon van Meppel, venster Trouw 

Drukkersstad in verzet 
- Erfgoedles Bruin Goud vervalt dit schooljaar, deze wordt 

volgend schooljaar uitgewerkt, dan is hier wel subsidie voor 
toegekend 

Groep 8 
Stop de persen 

- Locatie: Drukkerijmuseum Meppel, Kleine Oever 11, 7941 BK 
Meppel, duur 90 minuten 

- Deze workshop sluit aan bij de Canon van Meppel, Trouw 
Drukkersstad in verzet 

Groep 7 
Havixhorst 
 

- Locatie: De Havixhorst, Schiphorsterweg 34-36, 7966 AC, De 
Schiphorst. Scholen zorgen voor eigen vervoer, duur 75 minuten 

- Deze activiteit sluit aan bij de Canon van Meppel, venster 
Havixhorst 

 

 
  



Het Land van Scala beeldend – Natuur – Groep 3/4 
Gemaakt door: Marjelle Barneveld 

 

Korte 
omschrijving 
lessenserie: 

Een wijds landschap maken vraagt om een groot gebaar, terwijl bij de kriebelbeestjes 
gedetailleerd en blad vullend 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! 

Doelgroep: Groep 3-4  

Aantal leerlingen 
per groep:  

Ca. 20 

Lesduur:  1,5 uur 

Beginsituatie: 
 

Lessen zijn afgestemd op de beeldontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 
6-8 jaar en verondersteld een leeftijd gerelateerde basiservaring met 
beeldende materialen en technieken. 
 

Voorbereiding 
groepsleerkracht: 

Klaarzetten van de specifieke materialen die bij de verschillende workshops 
nodig zijn. 

Kerndoelen SLO Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie 
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld- Natuur en techniek 
Kerndoelen Nederlands- woordenschat 

Leerdoelen: 
(algemeen voor 
deze lessenserie) 

Eigen beelden maken rondom het thema natuur. Hoe wijds kan een landschap 
zijn, hoe klein een mier tussen de bladeren; maak contact met wat je hierbij 
voelt, ervaart, fantaseert en gebruik je eigen verbeeldingskracht. 
Spelen met nieuwe materialen en technieken, onderzoeken van 
mogelijkheden en zelfvertrouwen krijgen in het werken ermee 

Afbeeldingen uit de kunst bekijken en bespreken, dit in aansluiting bij het 
onderwerp van elke les. 
Kinderen enthousiasmeren, zorgen dat het onderwerp gaat leven, fantasie 
prikkelen. 
Nieuwe begrippen kennen en/of toepassen zoals: schilderachtig, horizon, 
sjabloon……. 

Beeldaspecten, materialen en technieken:  
Les 1 schilderachtig werken, silhouet, bouwen met vlakken, stempelen 
Les 2 sjabloneren: spelen met vorm, overlapping, tonaal werken 
Les 3 kleur contrast (zwart-wit versus kleur), gewassen inkt  
Les 4 met klei vorm opbouwen hol/bol, boetseren 

Er is elke les een nabespreking waarin de specifieke onderwerpen en 
beeldbegrippen aan bod komen. 
In alle lessen maakt het kind een eigen product waarbij het kind zelfstandig 
onderzoek doet en eigen keuzes maakt.   

  



Benodigdheden 
van de school: 

Les 1 schilderachtige zee 
Plakkaatverf: zwart, wit, lichtblauw,  donkerblauw, rood en geel 
Plastic wegwerpborden, 1 per kind + aantal extra 
Zwart papier, ca. 1  A5je per kind 
Scharen 
Lijm flacons 
 
Les 2 kriebelbeestjes tussen de blaadjes 
Ecoline rood/ roze / geel/ blauw 
Tissues/droogdeppapier 
Plakkaatverf: rood, roze, geel, blauw, wit 
Potloden 
Scharen 
Kleurpotloden 
 
Les 3 kleurige dieren 
Oliepastels 
Potten water 
Tissue of droogdeppapier 
Scharen en lijm 
 
Les 4 Holle/bolle vorm van klei 
Alleen schoonmaakspullen 
 
 

Benodigdheden 
die de 
Scaladocent 
meeneemt: 

Het papier om op te werken en de meer specifieke materialen worden door de 
scaladocent mee gebracht.  

Gewenste 
inrichting van het 
lokaal: 
 

Tafels in groepjes van 4-6 zodat kinderen samen kunnen doen met spullen. 
Indien gewenst iets om de tafels af te dekken/ schoonmaakspullen. 
Extra tafel om spullen klaar te zetten/weg te kunnen leggen. 
Plek om het gemaakte werk op te hangen/neer te leggen. 
 

Tips voor de 
leerlingen: 

Trek niet je nieuwste kleren aan i.v.m krijt of verf vlekken. 
School zorgt voor schorten. 
 

 

  



Kunstenaars bekeken 
Gemaakt door: Marjelle Barneveld 

 

Korte 
omschrijving 
lessenserie: 

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. 

Doelgroep: Groep 7-8  

Aantal leerlingen 
per groep:  

Ca. 20 

Lesduur:  1,5 uur 

Beginsituatie: 
 

Lessen zijn afgestemd op de beeldontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 
10-12 jaar en verondersteld een leeftijd gerelateerde basiservaring met 
beeldende materialen en technieken. 

Voorbereiding 
groepsleerkracht: 

Klaarzetten van de specifieke materialen die bij de verschillende workshops 
nodig zijn. 

Kerndoelen SLO: Kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie 
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld- Natuur en techniek –Tijd 
Nederlands- woordenschat 

Leerdoelen: 
(algemeen voor 
deze lessenserie) 

Kinderen inspireren met beelden en gedachtengoed van kunstenaars 
Tekenen en vormgeven ondersteunen met beeldaspecten die dat wat 
kinderen maken goed uit laten komen. 
Materialen gebruiken die prikkelen om te maken, te pakken en durven doen! 

Stijlkenmerken beschouwen en herkennen van Hundertwasser, Picasso en 
Werkman 
Verschillende technieken herkennen en weten hoe ze toegepast kunnen 
worden  
Begrippen transparant, kubisme, vorm en vlak, sjabloon 

Beeldaspecten, materialen en technieken:  
Les 1 globale schets al schilderend verder uitwerken, spelen met 
kleurcontrasten, fijne nuanceringen maken in het kleurgebruik door 
transparant in laagjes te werken. 
Les 2 collagetechniek, kleuren mengen: één hoofdkleur verzadigd en 
onverzadigd met veel nuanceringen, kleur aanvullen met zwart/wit en 
naturellen van div. papiersoorten. 
Les 3 en 4 werken met vlakverdeling, vorm/restvorm, sjabloneertechniek, 
stempeltechniek, een en ander combineren in verschillende stappen 
 
Les 1 en 2, opdrachten waarbij het werk voor een groot deel ontstaat door te 
doen. 
Nadruk ligt op het gebruik maken van de beeldende middelen (materiaal en 
techniek) en de werking van beeldaspecten: hoe maak je een beeld 
interessant. 
Les 3 en 4, inzicht krijgen in verschillende stappen van druktechnieken 

Reflecteren op dat wat ontstaat, keuzes maken hoe verder te werken  
Er is elke les een nabespreking waarin het werk wordt bekeken en besproken, 
kinderen leren eigen motieven om iets te doen herkennen en verwoorden.  Ze 
krijgen daarnaast inzicht in beeldoplossingen en het effect daarvan. 

Benodigdheden 
van de school: 

Zie volgende pagina. 



Benodigdheden 
die de 
Scaladocent 
meeneemt:  

Specifieke materialen die op basisscholen niet altijd voorhanden zijn. Dit 
wordt per les aangegeven. 

Gewenste 
inrichting van het 
lokaal: 
 

Tafels in groepjes van 4-6 zodat kinderen samen kunnen doen met spullen. 
Indien gewenst iets om de tafels af te dekken/ schoonmaakspullen. 
Extra tafel om spullen klaar te zetten/weg te kunnen leggen. 
Plek om het gemaakte werk op te hangen/neer te leggen. 

Tips voor de 
leerlingen: 

Trek niet je nieuwste kleren aan i.v.m krijt of verf vlekken. 
School zorgt voor schorten. 

 

Voor de lessen vragen wij van de docent om de materialen die voor de lessen 
nodig zijn van te voren klaar te zetten. Het papier om op te werken en de 
meer specifieke materialen worden door de scaladocent mee gebracht.  
 

Les 1 
Plakkaatverf: geel, rood, roze, lichtblauw 
Plastic wegwerpborden 1 per kind 
Flacons ecoline: geel, rood/roze, lichtblauw en 
donkerblauw 
Potlood 
Potten water 
Tissue of droogdeppapier 

Les 2 
Plakkaatverf rood, roze, geel, lichtblauw,                                 
donkerblauw, zwart en wit. 
Plastic wegwerpborden, 1 per kind 
Scharen 
Lijmflakons of lijmstiften, 1 per kind 
 

Les 3 
A4 papier 2 á 3 per ll 
A3 papier 1 per ll 
Potlood 
Gum  
Scharen 

Les 4 
Scharen 
Potloden 
 
Gelegenheid om het gemaakte werk op te 
hangen bijv. met touw en wasknijpers. Er zijn ca. 
5 kleine werkstukjes per kind! 

 

 


