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Dierendorpje
Een beeldende voorstelling met live muziek
Theatervoorstelling – Valentijn productiehuis 

Toet toet… Daar is de bus.
Wie stapt er in? Wij gaan naar Dierendorpje!
Daar is Schaap al en Giraf met zijn lange nek.  
Kijk, Zebra wil ook mee en Olifant... past die er wel in?
“Miaaauw... je billen zijn te dik, haha!”
Hé! Wie roept dat? Ben jij dat rode kat?
Ga nou niet weg! Waarom deed je dat?
Toet, toet! Oh de bus vertrekt! 

Ben jij ook zo benieuwd wat de dieren allemaal gaan beleven?
Kom, dan gaan we er naartoe!
We gaan het dorpje binnen, dus sla het boek maar open.
Nu kan de pret beginnen.

Het boek Dierendorpje van Kim-Lian van der Meij en Gitte Spee komt tot leven.
Een vertelster, een muzikant en de dieren uit het dorpje spelen een muzikale en  
beeldende voorstelling waarin associatieve verhaaltjes verteld worden.

Met voorstellingen zoals Dierendorpje biedt Productiehuis Valentijn jonge  
(poppen-)spelers een podium en stimuleert hen in hun professionele ontwikkeling.

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

groep 1&2 
Voorstelling met workshops



Keuze uit 2 workshops bij deze voorstelling:

Beestenbende Workshop dans

In deze vrolijke workshop ontdekken de leerlingen hoe dieren bewegen. In de lucht, op het 
land, in het water. Bewegen dieren anders dan jij? Of kun jij ook vliegen als een vogel...  
We werken aan een dierenparade waarbij leerlingen op zoek gaan naar welk dier past bij 
de geluiden die ze in de muziek horen. En een heuse  
reuze dierenoptocht! Welk dier past het best bij jou?

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: gym- of speellokaal
Tip:  makkelijk zittende kleding, gymschoentjes
Locatie: school

De neushoorn en de ossenpikkers Workshop beeldend

In deze workshop gaat het over een heel bijzondere vriendschap. De grote zware  
neushoorn heeft eigenlijk geen vrienden en geen vijanden maar wel een hele bijzondere 
band met de ossenpikker. De ossenpikker is een vogel met een felrode snavel die graag 
bij de neushoorn op visite komt om een hapje te eten. Tussen de haren van de neushoorn 
zitten namelijk beestjes en wormpjes die hij erg lekker vindt en de neushoorn vindt het  
fijn dat de ossenpikker die weg pikt. Bij dit mooie verhaal gaan de kinderen zelf een  
neushoorn maken en natuurlijk mooie vogeltjes met rode snaveltjes. 
Keuze: de kinderen kunnen bij deze les individueel werken maar het is ook mogelijk om 
een grote savanne te maken waar de neushoorns in groepjes opkomen. De Scaladocent 
heeft hiervoor grote vellen papier mee waar ca. 6-8 kinderen op kunnen samenwerken. 
Hiervoor zijn wel grote werkplekken nodig, op tafels of tegen de muur, evt. in de gang of 
speellokaal. 

Tijdsduur:  90 minuten 
Lokaal:  handvaardigheid- of klaslokaal. De kleuters  

hebben allemaal een werkplek aan tafel nodig. 
Materiaal:  benodigdheden van de school: plakkaatverf in  

de kleuren rood, geel, blauw, zwart en wit, verfbakjes,  
crêpepapier in verschillende kleuren, tissues, scharen,  
sterke lijm en schoonmaakspullen. Overige materialen  
worden door de Scaladocent meegenomen

Locatie: school
Extra hulp:  bij kleuters is het fijn als 1 of 2 extra hulpouders aanwezig zijn

groep 1&2 
 
Voorstelling met workshops



Keuze uit 3 workshops Kinderboekenweek. (Wanneer je de workshop niet in of rond de 
Kinderboekenweek wilt, kun je dat aangeven het keuzeformulier).

Tableau Vivant Workshop theater

Tijdens de Kinderboekenweek staat een verhaal centraal over oorlog en vrede,  
voornamelijk leven in vrijheid! Door middel van ‘tableau vivants’ maken we het verhaal 
beeldend. Het verhaal begint met een tableau over oorlog en eindigt met een tableau over 
vrede. We gebruiken letterlijk een schilderijlijst, waarin we de tableaus plaatsen.  
Om gevoelens te benadrukken, kiest elk kind een hoofddeksel. Welk gevoel hoort bij  
welke tijd? Denk je bij oorlog aan somber, donker of oud? En bij vrede aan nieuw, vrolijk  
of gek? Van deze levendige schilderijen maken we foto’s.
We sluiten vrolijk af met een hoedjes polonaise. Lang leve de vrijheid!

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

Bloemstilleven Workshop beeldend

In de 17e eeuw waren er veel kunstschilders die altijd dezelfde dingen schilderden, het 
waren specialisten in hun genre, de zogenaamde genreschilders. Er waren schilders die 
alleen maar landschappen schilderden of stadsgezichten of huistaferelen en er waren ook 
schilders die alleen stillevens schilderden van bloemen, fruit en groenten. De kinderen 
maken n.a.v. bloemstillevens uit de 17e eeuw zelf een bloemstilleven met bloemen in een 
vaas.

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

HB-potloden, lijmstiften, plakkaatverf,  
rood, geel, middenblauw, hardroze, wit en  
zwart. Eierdozen of bordjes voor de verf,  
1 per leerling, papieren handdoekjes,  
potten voor water. Indien gewenst de tafels  
afdekken of naderhand de tafels met een  
nat doekje schoonmaken.

Locatie:  school
Extra hulp:  graag 1 hulpouder per 7 á 8 leerlingen
 

groep 1&2
Workshop gekoppeld aan het thema van de 
Kinderboekenweek: En toen?



groep 1&2
Workshop gekoppeld aan het thema van de 
Kinderboekenweek: En toen?

En toen… was ik een baby Workshop muziek

En toen werd ik geboren en was ik een baby.
Nu ben ik al groot en ga naar school.
Toen ik een baby was kon ik al geluiden maken, mijn grote teen pakken, zwaaien, kruipen, 
rollen en trommelen. Ik vind het leuk als ik andere baby’s zie, want zo ben ik ook geweest.
En ik kan nadoen, hoe baby’s doen.

In deze workshop gaan we terug naar vroeger: toen de leerlingen nog baby waren.
We gaan op allerlei manieren bewegen op muziek: wat doen baby’s, hoe bewegen ze. 
Kun je horen aan de muziek wat de baby doet: kruipen, omrollen, tijgeren, rond schuiven, 
schudden en zwaaien. Dat wordt een sjeekiesjeek dans.

We luisteren naar geluiden die de baby al kan horen: kan de baby het geluid vinden?  
Waar is het speeldoosje?
Als de baby moe is, maken we zachte muziek op zacht klinkende muziekinstrumenten 
voor de baby en wiegen de baby in slaap.
Maar als baby’s wakker worden, kunnen ze flink geluid maken.
We gaan spelen op cajons en op allerlei muziekinstrumenten waar je op kunt slaan  
met de handen en spelen op muziekinstrumenten die kunnen rammelen en schudden.

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



groep 1&2
Erfgoed

Schipper mag ik overvaren Workshop erfgoed en muziek

In Meppel zijn allerlei grachten en vaarten. En er is een jachthaven. De leerlingen zien vast 
regelmatig boten op het water liggen. Misschien hebben opa en oma een boot of mogen 
ze wel eens mee met vrienden. Wat voor boten zijn er allemaal. Maken ze ook geluid.  
En wat hoor je op het water?
O en als je op een zeilboot vaart en het gaat stormen en het water loopt in de boot… 

In deze workshop gaan we allerlei boten bekijken. 
We zingen, maken geluiden, beelden uit, bewegen, dansen en spelen op  
muziekinstrumenten. 
Roeien, het anker uitgooien, hozen, de boot repareren, het zeil hijsen.
Met de jongleerdoeken maken we woeste golven op de muziek, een groot zeil op de  
zeilboot, we poetsen de boot. 

We maken zeemansmuziek en zingen ‘Schipper mag ik overvaren?’. 
En hoe varen we over? Met muziek maken natuurlijk.

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



groep 3&4
Voorstelling

Vergeten Dieren en Verloren Zaken
Een serieus grappig verhaal voor iedereen vanaf zes jaar!
Duda Paiva Company

Welkom in de winkel van mijnheer Ut, waar bijzondere planten en dieren tot leven komen. 
Maak kennis met de laatste Dodo en de magische Buidelwolf, de nieuwsgierige Rinoceros 
en de gretige vleesetende plant. Mijnheer Ut houdt van álles in zijn winkel. Daarom  
verkoopt hij liever niks. Want waar blijven dingen als ze weg zijn? En wat zou er van  
mijnheer Ut overblijven als hij zijn winkel niet meer heeft? 

Als op een dag mevrouw Caterpillar langskomt om de huur op te halen, blijkt de kassa 
leeg, maar de winkel zelf staat vol kostbaarheden. Dus besluit mevrouw Caterpillar wat uit 
te zoeken. Als zij haar oog op de dieren laat vallen, moet mijnheer Ut alle zeilen bijzetten 
om de winkel te redden. Gelukkig staat hij er niet alleen voor: de dieren komen in opstand 
en de plant bedenkt een list. 

Vergeten Dieren en Verloren Zaken is de vierde jeugdtheatervoorstelling van  
Duda Paiva Company en een idee van Tim Velraeds, één van de vaste spelers.  
Tim is gefascineerd door dieren die zijn verdwenen. De magische wereld van  
Duda Paiva Company is dé ultieme plek om die dieren en andere vergeten zaken weer  
tot leven te brengen. 

In Vergeten Dieren en Verloren Zaken laat Duda Paiva Company op lichtvoetige wijze de 
connectie zien tussen mens en natuur. Welke rol spelen wij in de wereld en welke keuzes 
kunnen wij maken? 
Duda Paiva Company maakt visuele voorstellingen met poppen en dans.  
In zijn jeugdvoorstellingen komt de wereld die kinderen 
kennen uit tekenfilms en games tot leven.

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: Theaterzaal
Locatie: Ogterop 



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: 

De vier seizoenen Lessenserie dans

In de lessenserie gaan we met dans en beweging een fantasievolle reis maken door de 
herfst, winter, lente en zomer. Veranderingen in de natuur, weersveranderingen, worden  
op een vrolijke manier naar binnen verplaatst. Ga je mee vliegeren in de herfst, schaatsen 
in de winter, een bloemendans maken in de lente en zwemmen in de zomer?

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

Wie ben ik? Lessenserie media

Deze vraag staat centraal in de lessenserie voor groep 3 en 4. De kinderen onderzoeken 
hoe ze in foto’s iets over zichzelf kunnen laten zien. Kun je aan iemands gezicht en  
lichaamstaal zien hoe hij zich voelt? Vertellen voorwerpen iets over mij? Al doende  
ontdekken de leerlingen hun eigen kenmerken, wensen en gevoelens.

Tijdsduur:  4 lessen van 90 minuten 
Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal
Locatie:  school

Wie ben ik? Lessenserie theater

Met spel(-oefeningen) gaan we ontdekken wat er zo leuk is aan jezelf. Wie is je vader?  
Wie is je moeder? Waar woon jij en wat doe jij als…? Vragen die de basis vormen voor 
verschillende spelopdrachten, die tot kleine scènes kunnen leiden. Kunnen we al  
verzinnen hoe het zou zijn, als het allemaal anders was geweest?

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



groep 3&4
Erfgoed

Scheepvaartliederen Workshop erfgoed en muziek 

Meppel is een echt schippersplaatsje met een eeuwenlange scheepvaarthistorie.  
Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de historie.  
Welke kanalen werden veel gebruikt? En waarvoor? De leerlingen gaan echte  
scheepvaartliederen beluisteren en zingen. Besproken wordt waar de liederen over gaan 
en hoe ze ontstonden. Aan de hand van beeldmateriaal, liederen en het zelf uitbeelden 
gaan de leerlingen zich inleven in het leven van een schipper.

Tijdsduur: 60 minuten
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school



groep 5&6
Lessenserie

In het project ‘Eénmaal, andermaal… verkocht!’ wordt samengewerkt met de NHL 
Stenden Hogeschool (ITEps / Pabo Meppel). Het thema is geïnspireerd op de Meppeler 
kunsthandelaar Joseph Duveen, maar gaat over meer dan hem alleen:
 
Kunst en geld, we zouden het een moeizame relatie kunnen noemen. Niet zelden worden 
kunstvakdocenten met de eerlijke vraag van kinderen geconfronteerd of ‘dit echt hun  
beroep is’, of van volwassen: ‘vertel eens, kun je daar echt van bestaan?’ Het is nog niet 
zo lang geleden dat kunst een linkse hobby genoemd werd zonder (economisch) nut.  
De tegenargumenten laten zich raden: kunst is – op veel uiteenlopende manieren – van 
betekenis in de levens van vele (alle?) mensen. De waarde ervan laat zich nou net niet in 
geld uitdrukken, wordt dan gezegd.

We willen met kinderen filosoferen over de rol en betekenis van kunst in hun leven en in  
de levens van andere mensen. Op welke manier(en) is kunst belangrijk voor mensen?  
De naam van dit project verwijst ook naar hoe kunst voor jou persoonlijk van grote  
waarde kan zijn en hoe je, als je eenmaal erdoor geraakt bent, je voor de rest van je  
leven ‘verkocht bent’: je kan en wil niet meer zonder kunst, niet alleen op de bijzondere 
momenten, maar ook in het leven van alledag. Vanuit deze onderzoekende houding gaan 
de kinderen actief met kunst aan de slag.

Joseph Duveen (zie zijn verkorte biografie op de volgende bladzijde) is voor ons aanleiding 
om na te denken over de (letterlijke) waarde van kunst, ook dat aspect mag niet  
onbenoemd mag blijven. Kinderen, maar zeker ook volwassenen, kunnen zich  
verwonderen over de enorme (exorbitante?) bedragen die gekoppeld worden aan  
bijvoorbeeld een recent ontdekte Rembrandt in de VS. En dichter bij huis: als we kunst 
zo belangrijk vinden, dan hangt daar een prijskaartje aan. Mag je dan dat mooie nummer 
zomaar downloaden zonder dat de muzikant daar iets aan verdient?
 



groep 5&6
Lessenserie

Over Joseph Duveen…

Joseph Duveen werd in geboren in 1843 in Meppel. Tot zijn achttiende jaar bleef hij  
smidsleerling in de zaak van zijn vader aan het Zuideinde. Vanaf 1860 hield hij zich bezig 
met de verkoop van antiek, vooral Delfts blauw. Hij ging naar Engeland, waar hij trouwde 
met Rosette Barnett, dochter van een juwelier en antiekhandelaar. 

Joseph Duveen merkte een situatie op die volgens hemzelf aan de grondslag van zijn 
succes lag: ‘Europa heeft een hoop kunst, en Amerika heeft een hoop geld.’ Hij maakte 
zijn fortuin door werk op te kopen van verarmende aristocraten en het te verkopen aan 
Amerikaanse miljonairs.
Duveen was een geboren handelaar en gebruikte bijzondere tactieken. Om in het oog te 
lopen kocht hij voor grote sommen hele collecties aan. Zo verwierf hij een reputatie die 
collectioneurs ertoe bracht op zoek te gaan naar een ‘Duveen’. 

Samen met zijn boer Henoch stichtten ze de kunst- en antiekhandel Duveen Brothers  
met vestigingen in o.a. Londen, New York en Parijs. Beiden waren miljonair en kind  
aan huis bij de Engelse koning. Joël schonk de beroemde Turner-galerie aan het  
Tate Museum in Londen. Hij werd in de Engelse adelstand verheven en stierf in 1909.  
Zijn zoon Joe Duveen zette de zaak voort en legde de basis voor veel belangrijke  
museumverzamelingen. De Dutch- of Duveenroom in de National Gallery in Londen  
bezorgde hij een onvergelijkbare schat aan klassieke Nederlandse schilderkunst.  
Joe werd ook in de adelstand verheven, eerst als Sir Duveen, later als Lord Duveen of  
the Millbank. Hij had zitting in het Engelse Hogerhuis en stierf in 1939, een fabelachtig 
vermogen achterlatend.

Onder moderne restaurateurs heeft de reputatie van Duveen echter nogal ingeboet.  
Op zijn aangeven zijn verschillende Oude Meesters te ingrijpend overschilderd.  
Een aantal van de verhandelde schilderijen bleek ook vervalst, al is niet duidelijk in  
hoeverre Duveen daarvan wist. 



groep 5&6
Lessenserie

Door Scaladocenten worden 3 lessen op school in de klas gegeven, daarnaast begelei-
den zij de ITEps/Pabostudenten. De studenten werken aan een kunstcarrousel voor de 
leerlingen met hetzelfde thema. Ook maken zij een les voor de leerlingen ter voorbereiding 
op deze carrousel bij de Pabo.

Onderstaande lessenseries beeldend en muziek sluiten aan bij het project ‘Eénmaal, ander-
maal… verkocht!’. De lessenserie theater heeft geen link met het bovenstaande project. 

Hoe doen kunstenaars dat? 
Lessenserie beeldend, sluit aan bij het project met de Pabo

Er zijn veel portretten gemaakt in de kunst. Hoe hebben kunstenaars dat gedaan? Wat wil-
len ze laten zien? Zou het lukken om zelf ook een portret met emotie te maken? 
En heb je wel eens gehoord van ‘assemblage’? Dat is kunst waarbij je allerlei spullen 
gebruikt om driedimensionale kunstwerken te maken. 

Tijdsduur:  3 lessen van 90 minuten 
Lokaal: handvaardigheid- of klaslokaal
Materiaal:    specifieke informatie over de  

lessenserie en materialen wordt  
later toegestuurd

Locatie:  school

Hoe doen muzikanten dat?
Lessenserie muziek, sluit aan bij het project met de Pabo

In de lessenserie muziek onderzoeken de kinderen hoe een ‘nummer’ (een lied) geschreven 
wordt. Wat is de eerste aanleiding om iets te componeren? Hoe verschilt het eerste idee van 
de uiteindelijke versie? Er zijn ook voorbeelden van muziek waarin een muzikant weer  
voortborduurt op het idee van een ander: soms openlijk (denk aan covers of het muzikaal 
citeren van anderen), soms illegaal (bijvoorbeeld plagiaat). De kinderen zingen liedjes die 
aansluiten bij het thema, ze luisteren naar muziekvoorbeelden en in groepjes werken de 
kinderen aan een compositieopdracht, waarin ze elkaars ideeën gebruiken en door ontwik-
kelen. Uiteraard mondt dit uit in een presentatie in de laatste les.

Tijdsduur: 3 lessen van 60 minuten
Lokaal: klaslokaal
Locatie: school



groep 5&6
Lessenserie

Droomwereld
Lessenserie theater

In een droomwereld kloppen de zaken niet altijd. Wordt de wereld er soms niet mooier 
van? Of spannender? In de kunst heet dat surrealisme. Let op, we gaan dromen,  
niet slapen! Flink aan de slag met elkaar om de fantasie te laten werken en oplossingen 
voor problemen te bedenken. Durven we de werkelijkheid te laten voor wat het is…? 

Lekker spelen is het begin.

Tijdsduur: 3 lessen van 90 minuten
Lokaal: gym- of speellokaal
Locatie: school



groep 5
Erfgoed

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.

Deze erfgoedactiviteit sluit aan bij de lokale leerlijn erfgoededucatie:  
de Canon van Meppel, venster: www.canonvanmeppel.nl/melk 

Les:      
Tijdsduur: 60 minuten   
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

Melk De witte motor
www.canonvanmeppel.nl/melk

     

Werkbezoek boerderij:
Tijdsduur: 120 minuten
Locatie: boerderij Kolderveen/Staphorst



groep 6&7
Erfgoed

De-Meppeler-Verhalenroute 
Erfgoedroute Puppet International

Door de Coronacrisis gaat Puppet International helaas niet door. Gelukkig ontwikkelt  
Puppet International wel een voorstelling met erfgoedverhalen speciaal voor alle leerlingen 
van groep 6/7 van de gemeente Meppel. Deze verhalen laten cultureel erfgoed van Meppel 
tot leven komen. Omdat we in 2020 vieren dat er 75 jaar vrijheid is, is dit ook het thema van 
de voorstellingen. Er worden 2 voorstellingen ontwikkeld die de leerlingen beiden zullen 
bekijken. Ze worden op locatie gespeeld en de leerlingen lopen tussentijds van de ene naar 
de andere locatie.  
De locaties worden nog bekend gemaakt.

Liefste Jan 
Linda Willemszoon en Micha Sprenger

De voorstelling ‘Liefste Jan’ vertelt het verhaal van Jan en Duifje, twee pubers die ten  
tijde van de Tweede Wereldoorlog liefdesbrieven naar elkaar schrijven.  
Illustrator/lichtkunstenaar Linda Willemszoon en gitarist Micha Sprenger creëren samen 
live een landschap van licht en geluid, waarover ze een verhaal vertellen over het dagelijks 
leven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
Door de combinaties van teksten uit de brieven en de virtuoze illustraties van Linda 
Willemszoon worden de kinderen meegenomen in zowel de moeilijke als ook de lichtere 
momenten van twee gewone pubers in de hongerwinter. De voorstelling duurt 30 minuten, 
te zien en te horen zal zijn een geïllustreerd prentenboek van licht en geluid.



groep 6&7
Erfgoed

Herinneringen uit mijn kindertijd 
Esther Linnemann  

‘Herinneringen uit mijn kindertijd’ is een poppentheatervoorstelling over Meppel in  
oorlogstijd. Het verhaal is gebaseerd op een interview met een vrouw die in kamp  
Westerbork terecht kwam. Het levensbedreigende, uiterst beperkte bestaan van een  
joods meisje uit Meppel. Een verhaal over ervaringen uit haar jeugd, de prachtige en  
verschrikkelijke gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt.  

Met objecttheater, drama, videoprojecties en muziek worden de leerlingen meegenomen 
in een associatieve reis van het collectieve geheugen van Meppel in oorlogstijd.
De bewegende beelden laten de leerlingen nadenken over gebeurtenissen in het verleden 
en de vijandigheid in de huidige generatie. In ‘Herinneringen uit mijn kindertijd’ wordt  
veel gebruik gemaakt van zelfgemaakte poppen in een fantasierijk decor waardoor de  
kinderen op speelse wijze gesensibiliseerd worden voor eigen gevoelens en ervaringen 
m.b.t. oorlog, vooroordelen en uitsluiting.
Leerlingen ontdekken verschillende kanten van de oorlogstijd, ervaren de vijandigheid van 
de joodse ster en leren over menselijke waarden en normen.

Deze erfgoedactiviteit sluit aan bij de lokale leerlijn erfgoededucatie:  
de Canon van Meppel, venster: www.canonvanmeppel.nl/verzet 

Tijdsduur: beide voorstellingen duren 30 minuten 
Locatie: diverse locaties, meer info volgt



groep 7&8
Voorstelling

Ik ben er even niet Maas Theater & Dans

Voor dromers en outsiders

Soms wil ik er gewoon even niet zijn. Dan heb ik een camouflagepak nodig, een  
onzichtbaarheidsmantel of een gat in de grond waar ik doorheen kan zakken. Naar een 
nieuwe wereld met vuur en speciale krachten, waar ik een held ben zonder iets te hoeven 
doen. Ik wil geen stralend profiel zijn of een onderdeel van een complex sociaal netwerk. 
Ik wil gewoon spelen in een wereld van geheimen, waarin ik een avatar ben, een perfect 
figuur die het allemaal begrijpt. Die de wereld (of desnoods een geketende prinses) redt 
in een handomdraai. Laat me met rust, laat me wachten en slapen totdat ik zover ben om 
jullie allemaal te overbluffen.

Ik ben er even niet gaat over de druk die jonge mensen kunnen voelen om te moeten  
voldoen, om steeds mooier, sterker en beter te zijn dan ze zich voelen. De wens om te  
gamen, te vluchten in show en glitter of onder de radar te blijven is groot. Maar de  
buitenwereld klopt steeds op de deur en je hebt geen zin om open te doen.  
De voorstelling speelt zich af in de wachtkamer van het echte leven, de enige plek waar je 
gewoon de spelregels snapt.

Ik ben er even niet is een bonte mix van theater, dans en muziek van de makers van Liefde 
(Gouden Krekel 2017) en Hallo familie (Zilveren Krekel 2019).

Tijdsduur: 75 minuten 
Lokaal: theaterzaal 
Locatie: Ogterop 



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:

Gouden Eeuw Lessenserie dans

In de Gouden Eeuw waren er veel zeerovers. Leerlingen maken zich in dans en  
beweging klaar voor de reis op zee. Hoe beweeg jij op het schip als op volle zee de  
golven steeds hoger worden? Tijdens de lessenserie werken we samen aan de opbouw 
van een VOC-choreografie waarbij ook De Nachtwacht niet wordt vergeten.  
Heb jij sterke zee’dans’benen? Schip Ahoy!

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

Mediawijsheid Lessenserie media

Elke dag worden we bestookt met visuele prikkels. In het nieuws, de reclame,  
op sociale media. In de lessenserie voor groep 7 en 8 wordt het thema mediawijsheid  
geïntroduceerd.  Wat is de invloed van al deze beelden en hoe ga je er bewust mee om? 
De leerlingen gaan zelf met beeld aan de slag d.m.v. fotografie, beeldbewerking en video.

Tijdsduur:  4 lessen van 90 minuten 
Lokaal: klaslokaal
Locatie:  school



groep 7&8
Lessenserie

Ritmes Lessenserie muziek

Tijdens deze lessenserie met als thema ‘ritmes’ spelen de leerlingen voornamelijk… 
ritmes! In deze lessenserie komt van alles voorbij: de leerlingen leren ritmes te improvi-
seren en daarbij te reageren op elkaar met ritmische boomwhackerspellen. De leerlingen 
tikken ritmes na en bedenken zelf ritmes van vier tellen, welke in een cadans worden 
doorgegeven en worden herhaald door de hele klas. Het houden van een cadans is hier 
erg belangrijk: de leerlingen worden gemotiveerd alle ritmes tegelijkertijd te spelen en 
een ritmestuk/-opdracht in eenzelfde tempo te spelen. De leerlingen leren canons en een 
spreektekst met ritmische elementen/bodypercussie en spelen ritmische ostinaten als 
begeleiding op een lied. De leerlingen leren de verhoudingen kennen tussen verschillende 
notenwaarden en zoeken zo zelf een ritme uit van een lied. Ook maken ze kennis met het 
drumstel en voeren ze nog een ritmische dans uit op muziek. 

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



groep 7&8
Erfgoed

Groep 7 
De-Meppeler-Verhalenroute Erfgoedroute Puppet International 
Zie omschrijving bij groep 6.

Groep 8
De gemeente Meppel ligt op het breukvlak van twee cultuurlandschappen. Aan de  
zuidoostzijde 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
De leerlingen gaan een educatieve fietstocht maken door 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’. Beiden waren en zijn allesbepalend voor de vorming van het landschap 
waar we doorheen gaan fietsen. Leerlingen leren het landschap ‘lezen’.
Deze erfgoedactiviteit sluit aan bij de lokale leerlijn erfgoededucatie: de Canon van Meppel, 
vensters: www.canonvanmeppel.nl/veenpolder en www.canonvanmeppel.nl/reestdal

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
Museumbezoek

Groep 7

Havixhorst – Beeldhouwkunst Museumbezoek

Dit jaar staat de vaste collectie van de Havixhorst centraal binnen het educatieve  
programma. Deze collectie geeft een mooi beeld van ontwikkelingen van de 20 eeuwse 
Nederlandse figuratieve beeldhouwkunst. 
De educatieve opdrachten voor de leerlingen hierbij zijn op het moment van drukken nog 
in ontwikkeling, we kunnen dus nog geen tipje van de sluier oplichten. We weten wel dat 
het museumbezoek extra feestelijk wordt omdat het Beeldenpark De Havixhorst dit jaar 
20 jaar bestaat. 

Deze erfgoedactiviteit sluit aan bij de lokale leerlijn erfgoededucatie:  
de Canon van Meppel, venster: www.canonvanmeppel.nl/havixhorst 

Tijdsduur:  75 minuten 
Locatie:   Beeldenpark De Havixhorst,  

Schiphorsterweg 34-36, 7966 AC De Schiphorst



groep 7&8
Museumbezoek

Groep 8

Drukkerijmuseum  
Meppel drukkersstad tijdens de Tweede Wereldoorlog Museumbezoek

Meppel staat bekend als drukkersstad: in de 20e eeuw waren hier tal van drukkershuizen 
te vinden: Boom, Ten Brink, Huisman & De Vries. In het Drukkerijmuseum vinden we hier 
talloze sporen van terug. Ook staat daar 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.

Dit verzet vanuit Meppel tegen de Duitse informatievoorziening staat centraal in de  
expositie in het museum. De actieve vorm hiervan; zoals het stencilen en drukken van 
verzetskranten; Vrij Nederland, de Oranjebode en Trouw. En ook de passieve vorm van 
verzet; zoals het luisteren naar Radio Oranje.
Het ge- en het misbruik maken van de media. Informatiemanipulatie, propaganda en  
censuur. De leerlingen ontdekken hoe de Meppeler Courant omging met de censuur van 
de bezetter. Dit in tegenstelling met hoe De Agrarische Pers en het Drentsch Dagblad 
hierop reageerden. Er is aandacht voor een aantal Meppeler drukkers die een unieke rol 
speelden bij het vervaardigden van verzetskranten. En de risico’s die men liep bij het  
vervaardigen van illegaal drukwerk. 
De leerlingen gaan in groepjes het museum rond en zullen diverse opdrachten  
uitvoeren o.a. op een historische pers een verzetsblad afdrukken, er zijn fragmenten  
van Radio Oranje te beluisteren, er is een beleefhoek en ze gaan historisch  
beeldmateriaal bekijken van bijvoorbeeld versperringen en opgeblazen bruggen en de 
verschillen ontdekken tussen toen en nu. Ook is er beeldmateriaal over de bevrijding en 
‘koppen’ van bevrijdingskranten.

Deze erfgoedactiviteit sluit aan bij de lokale leerlijn erfgoededucatie:  
de Canon van Meppel, venster: www.canonvanmeppel.nl/verzet 

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



plusprogramma

Opties plusprogramma’s
Het plusprogramma is 1 uur per klas op maat ingevuld.
Heeft jouw school 10 klassen dan hebben jullie ook 10 lesuur 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.
Kijk voor meer ideeën, mogelijkheden, workshops en lessen op: 

www.ontdekscala.nl 
 



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. 

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.

De ICC-cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en resulteert in het landelijk erkende certificaat. 

De cursus is inclusief:
• USB-stick met cursusmateriaal en handige formats,
• 2 uur persoonlijke begeleiding bij ontwikkelen van het eigen beleidsplan.
• Ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen het team.
• Deelname aan het lokaal/provinciaal ICC-netwerk.
• Koffie, thee en catering.

Data:
1. woensdag 23 september 2020
2. woensdag 21 oktober 2020
3. woensdag 25 november 2020
4. woensdag 16 december 2020
5. woensdag 20 januari 2021
6. woensdag 3 maart 2021
7. woensdag 24 maart 2021
8. woensdag 21 april 2021*

*   Naast deze 8 bijeenkomsten wordt het (cultuur-)plan door jou gepresenteerd aan je eigen schoolteam. 
Tijdens de laatste bijeenkomst wordt na goedkeuring van je (cultuur-)plan het certificaat uitgereikt.

Tijd:  14:45 uur tot 17:15 uur.
Locatie:  Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, Hoogeveen.
Kosten:   Deze cursus wordt gefinancierd uit het cultuurmenu, leerkrachten kunnen 

kosteloos deelnemen. Er is komend schooljaar ruimte voor 1 leerkracht.  
Wil je buiten het cultuurmenu om deelnemen dan betaal je € 350,- per  
persoon. Hiervoor wordt twee weken voor aanvang van de cursus een 
factuur gestuurd.

Trainer:  Hester Witteveen of Marjon Brouwer.



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 20 januari 15.00-17.00
Locatie: Scala Meppel (onder voorbehoud)
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  
deskundigheidsbevordering bepaald. Het gaat om 1 training van 2 uur in te 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!?
 



Deskundigheidsbevordering op maat 
voor het hele team

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.



Deskundigheidsbevordering op maat 
voor het hele team

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.



Smaakt naar meer?
 
Hebben je leerlingen de smaak te pakken en wil je meer kunstlessen in school?
Bij Scala zijn de mogelijkheden eindeloos.
Er is altijd de optie om naast de Leerlijn Cultuur Meppel extra workshops, lessenseries, 
cultuurdagen, deskundigheidstrainingen voor leerkrachten etc. in te kopen.
 
We denken graag mee, dus neem gerust contact op met:
Inge van de Louw,  
06-13111777
i.vandelouw@ontdekscala.nl

 

ontdekscala.nl
Kijk voor meer ideeën, mogelijkheden, 
workshops en lessen op:

ontdekscala.nl dans / muziek / beeldend / media / theater / urban arts



meppel
hoogeveen
steenwijk

ontdekscala.nl dans / muziek / beeldend / media / theater / urban arts

Meppel
Vledderstraat 3 c
7941 LC Meppel
tel. 0522 - 258855

Hoogeveen
Markt 5
7902 BK Hoogeveen
tel. 0528 - 235005

Steenwijk
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk
tel. 0522 - 258855

  check:
ontdekscala.nl


