
Toelichting activiteiten Leerlijn Cultuur Meppel 2020-2021 
Groep Project Toelichting 

 1/2 Voorstelling 
Dierendorpje 

- Locatie: gym- of speellokaal op enkele scholen (begane grond), of bij 
Scala theaterzaal, duur: 45 minuten 

- Bij deze voorstelling wordt een lesbrief verstuurd, deze kun je  
downloaden op: 
https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5c0527fd2961d.pdf?v1 
Alle groepen krijgen tevens na afloop het boek Dierendorpje cadeau 

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

- Wil je zorgen voor ontvangst van het theatergezelschap? Ook graag 
zorgen voor een gratis parkeerplek nabij voor de decorwagen. 

- Verduistering is niet nodig. Opbouwtijd: 1,5 uur. Valentijn heeft 
eigen licht en geluid mee, waar het nodig is. Stopcontact is nodig. 

Workshop  
Beestenbende 
dans  

- Locatie: op school, duur 60 minuten 

- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling ‘Dierendorpje’ 
- De docent maakt graag gebruik van het speellokaal/gymzaal 

Workshop De 
neushoorn en de 
ossenprikkers 
beeldend 

- Locatie: op school, handvaardigheid- of klaslokaal 
- 90 minuten 
- Deze workshop sluit aan bij de voorstelling ‘Dierendorpje’ 
- 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 

- Bij kleuters graag 1 of 2 hulpouders aanwezig 
- Keus: individueel werken of in groepjes van 6-8 leerlingen 
- Keus in groepjes: grote werkplekken nodig, op tafels of tegen de 

muur, eventueel in gang/speellokaal 
- De tafels in groepjes van 4-6 plaatsen 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. 
- Trek niet je nieuwste kleren aan i.v.m. krijt of verf vlekken. 

School zorgt evt. voor schorten. 

Workshop  
Tableau Vivant 
theater 

- Locatie: op school, gym- of speellokaal, duur: 60 minuten 
- Deze workshop sluit aan bij de Kinderboekenweek thema ‘En Toen?’ 

Workshop 
Bloemstilleven 
beeldend 

- Locatie: op school, handvaardigheid of klaslokaal, duur: 90 minuten 
- Deze workshop sluit aan bij de Kinderboekenweek thema ‘En Toen?’ 
- 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. 

- Benodigde materialen voor de workshop staan klaar en de tafels zijn 
afgedekt als de leerkracht dat wenst. 

- Bij kleuters graag hulpouders aanwezig: ca. 1 per 7 á 8 lln. 
- De leerlingen hebben allemaal een tafeltje en stoeltje om aan te 

werken. Ze werken in groepjes van 4 of 6, dan kunnen ze samen 
doen met de materialen. 

- De leerlingen hebben oude kleren aan of schorten van de school. 

https://www.sttprodukties.nl/uploads/media/5c0527fd2961d.pdf?v1


Workshop 
En toen… was ik 
een baby 
muziek 

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

Workshop 
Schipper mag ik 
overvaren  
Erfgoed/muziek 

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

 
 

3/4 Voorstelling 
Vergeten dieren 
en Verloren 
Zaken 
Duda Paiva 
Company 

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

- Bij deze voorstelling is een lesbrief beschikbaar 
- S.v.p. zorgen voor voldoende begeleiding en zorgen dat de leerlingen 

vooraf (op school) naar het toilet geweest zijn 
- Kom op tijd! 
- Nadere berichtgeving en eventuele aanpassingen i.v.m. 

coronamaatregelen volgen zodra dit duidelijk is 

LvS dans  
De vier seizoenen 

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

LvS media   
Wie ben ik? 

- Locatie: handvaardigheid- of klaslokaal met voldoende werkruimte 
voor elke leerling, 4 lessen van 90 min 

LvS theater 
Wie ben ik? 

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

Workshop  
Scheepvaart 
liederen 
Erfgoed/muziek 

- Locatie: school, klaslokaal, duur 60 minuten 

 

5/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LvS Hoe doen 
Kunstenaars dat? 
beeldend 
 

- Locatie: op school, handvaardigheid- of klaslokaal, 3 lessen van 90 
minuten 

- Sluit aan bij het project met ITEPS Stenden Hogeschool (Pabo) 
- Thema project: ‘Eenmaal, andermaal… verkocht!’, geïnspireerd op de  

Meppelse kunsthandelaar Joseph Duveen. Specifieke informatie over 
de lessenserie en materialen wordt later toegestuurd 

LvS Hoe doen 
muzikanten dat? 
muziek 

- Locatie: school, klaslokaal, 3 lessen van 60 minuten 
 

LvS Droomwereld 
theater 

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

 
Groep 5  
Meppeler Kloet’n  

- Erfgoedles: op school, klaslokaal, 60 minuten 
- Werkbezoek boerderij Nijeveen: 120 minuten, graag per 5 leerlingen 

een begeleider, Dorpsstraat 125, 7948 BN  Nijeveen , 0522-492410 
- Erfgoedles is vakoverstijgend, bevat ook natuur en 

techniekopdrachten met melk 
- Voorbereiding zie www.canonvanmeppel.nl/melk 

Groep 6/7 
De-Meppeler-
Verhalenroute 
erfgoed 

- Erfgoedroute Puppet International 
- 2 voorstellingen, elk van 30 minuten, beide op andere locatie 
- Thema: 75 jaar vrijheid 
- Op locatie, meer info volgt 
- Leerlingen verplaatsen lopend van de ene naar andere locatie 
- Eventuele aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen volgen wanneer 

nodig 

http://www.canonvanmeppel.nl/melk


Workshop 
studenten ‘Een 
maal, 
andermaal… 
verkocht’ 

- Locatie: op school, in klaslokaal, 60 minuten  
 

Kunstcarrousel 
studenten  
‘Eenmaal, 
andermaal… 
verkocht! 

- 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 beeldend ‘Hoe doen 

kunstenaars dat’ en muziek ‘Hoe doen muzikanten dat?’ 
- Eventuele aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen volgen wanneer 

nodig 
 

7/8 Voorstelling  
Ik ben er even 
niet 
Maas Theater & 
Dans 

- Locatie: Ogterop, Zuideinde 70, 7941 GK Meppel, theaterzaal, duur 
75 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 
- Nadere berichtgeving en eventuele aanpassingen i.v.m. 

coronamaatregelen volgen zodra dit duidelijk is 

LvS Gouden Eeuw 
dans 

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

LvS 
Mediawijsheid 
media 

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

LvS  
Ritmes 
muziek 

- Locatie: op school, klaslokaal, 4 lessen van 60 minuten 
 

Groep 7  
De-Meppeler-
Verhalenroute 
Erfgoed  

- Erfgoedroute Puppet International 
- 2 voorstellingen, elk van 30 minuten, beide op andere locatie 
- Thema: 75 jaar vrijheid 
- Op locatie, meer info volgt 
- Leerlingen verplaatsen lopend van de ene naar andere locatie 
- Eventuele aanpassingen i.v.m. coronamaatregelen volgen wanneer 

nodig 

Groep 8 
Bruin Goud 
Erfgoed  

- 90 minuten fietsroute 
- Fietstocht door Kolderveen-Nijeveen met educatieve stops 
- Voorbereiding zie www.canonvanmeppel.nl/veenpolder  

Groep 7 
Havixhorst 
Museumbezoek  
 

- 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 
zie: www.canonvanmeppel.nl/havixhorst  

Groep 8 
Drukkerijmuseum 
Meppel 
drukkersstad 
tijdens de 
Tweede 
Wereldoorlog 

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

- Dit museumbezoek sluit aan bij de Canon van Meppel, Trouw 

Drukkersstad in verzet zie  www.canonvanmeppel.nl/verzet  

 
  
  

http://www.canonvanmeppel.nl/veenpolder
http://www.canonvanmeppel.nl/havixhorst
http://www.canonvanmeppel.nl/verzet


Hoe doen kunstenaars dat  
Gemaakt door: Marjelle Barneveld 

 

Korte 
omschrijving 
lessenserie: 
 

Er zijn veel portretten gemaakt in de kunst, hoe hebben kunstenaars dat gedaan? Wat 
willen ze laten zien? Zou het lukken om zelf een portret met emotie te maken? We 
bekijken ook hoe schilders van de ‘Cobragroep’ dieren maakten en gaan met veel 
kleur aan de slag. En heb je wel eens gehoord van ‘assemblage’, dat is kunst waarbij je 
allerlei spullen gebruikt. 

Doelgroep: Groep 5-6 

Aantal leerlingen 
per groep:  

Ca. 20 

Lesduur:  1,5 uur 

Beginsituatie: 
 

Lessen zijn afgestemd op de beeldontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 
9-10 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 Nederlands- woordenschat 

Leerdoelen: 
(algemeen voor 
deze lessenserie) 

Loskomen van schematekenen, speels schetsen en schilderen, durven doen! 
Kinderen boeien met gericht kleuren mengen; hoe maak je huidskleur. 
Ontdekken hoe je met materialen kunt spelen, een beeld kunt laten ontstaan 
en daar betekenis aan geven 
Fantasie prikkelen; het hoeft niet echt te lijken maar het mag juist vreemd. 

Ontdekken hoe kunstenaars werken, wat ze maken, wat dat betekent en daar 
een mening over krijgen. 
Nieuwe teken en schildertechnieken aangereikt krijgen 
Assemblagetechniek gebruiken 

Beeldaspecten, materialen en technieken:  
Les 1 variatie in tekenen en materiaalhantering: experimenteren met 
houtskool 
Les 2 huidskleur mengen, vanuit vlakken een portret opbouwen, emotie 
toevoegen door vanuit het gebaar en in lagen te werken 
Les 3 assemblagetechniek gebruiken, vlakverdeling, reliëf, keuze tussen 
materiaaleigen kleuren of beschilderen 
 

Elke les bespreken we het werk. Kinderen vertellen wat ze gemaakt hebben, er 
worden gericht vragen gesteld over de betekenis, materialen en technieken . 
Ook wordt er een link met de inleiding gemaakt. 

Benodigdheden 
van de school: 

Dit wordt per les aangegeven. 

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. 



Les 1 t/m 3 
 

Materiaal school les 1 
- 

Materiaal school les 2 
Plakkaatverf: geel, lichtblauw, 
lichtrood, wit, zwart 
Plastic borden 1 per ll 
Potten water 
Tissue 
 

Materiaal school les 3 
Plakkaatverf: rood, geel, blauw, wit, 
zwart 
Plastic wegwerpborden 1 per ll 
Potlood 
Scharen 
Lijmflacons 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


