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Voor u ligt de nieuwe en al weer vijftiende brochure van het 
cultuurnetwerk Súdwest-Fryslân voor het schooljaar 2018 – 2019: 
B.A.M. ‘Bijzonder Aantrekkelijk cultuurMenu’.

Kunstenaars, scholen, instellingen, de gemeente en vele anderen 
hebben zich ingezet om een overzichtelijk aanbod kunst en cultuur 
voor alle groepen van het primair onderwijs te ontwikkelen en 
natuurlijk ook voor hun leerkrachten. Met dit jaar als nieuwe 
aanbieder het  Museum Warkums Erfskip, gevestigd in de Waag in 
Workum, want  “Vanuit de Waag beleef je Workum”.  

In de brochure vindt u het aanbod van de talloze bevlogen 
aanbieders uit onze gemeente die hun inspiratie, passie en 
vaardigheden graag inzetten op de scholen. Hierbij hebben we de 
afspraak dat professionals van Cultuur Kwartier Sneek alleen een 
plek krijgen in de brochure als ze aanvullend aanbod hebben dat 
niet door de lokale aanbieders kan worden ingevuld.

In de afgelopen jaren hebben we met de bijdrage van de landelijke 
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de inzet van leerkrachten 
en aanbieders een aantal kwaliteitsprogramma’s ontwikkeld voor 
muziek, beeldend en erfgoed die nu opnieuw in de brochure staan 
als KEK-waardige programma’s. 

We staan nu aan het begin van een tweede KEK-periode waarin we 
als scholen en aanbieders nog meer gaan samenwerken: we gaan 
met elkaar op avontuur, op onderzoek naar hoe we het kunst-  en 
cultuuronderwijs kunnen borgen in het onderwijs en kunnen 
verbinden aan de zaakvakken. 

Elke school op zijn eigen manier, en stap voor stap. En omdat scholen 
steeds beter weten wat ze precies zoeken om het aan te laten sluiten 
bij hun eigen onderwijs leest u in de brochure naast uitgewerkt 
aanbod ook achtergrondinformatie over aanbieders als inspiratie 

voor een samenwerking op maat. Ook nodigen wij onszelf graag uit 
als Meimakkers om met u een plan op maat te maken.

Graag vestigen we uw aandacht op het volgende: niet alle kinderen 
hebben evenveel mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen 
op het gebied van kunst en cultuur. Maar deze kinderen kunnen wel 
meedoen! Stichting Leergeld biedt ouders die voor hun kinderen een 
aanvraag willen doen een bijdrage voor een instrument, de kosten 
voor de les of een samenspelgroep. Heeft u kinderen op school die 
u graag een kans zou willen geven? Neem contact op met Akte2.

Akte2 staat garant voor inhoudelijk kwalitatief aanbod en de 
nodige praktische ondersteuning bij het ontwikkelen, organiseren 
en uitvoeren van het cultuurbeleid op uw school. Dit doen wij 
samen met de aanbieders in deze brochure, samen met de scholen 
in onze gemeente en samen met de provinciale Meimakkers van 
Keunstwurk. 

We hopen ook dit schooljaar weer op een goede samenwerking 
en zien u graag bij de bijeenkomsten van het cultuurnetwerk in de 
Rabobankzaal van Cultuur Kwartier Sneek!  U ziet dat de planning 
van onze bijeenkomsten vroeger in het jaar plaatsvinden. Hiermee 
willen we tegemoet komen aan de wens van veel scholen om op tijd 
hun keuzes te kunnen maken uit de brochure.

Heeft u vragen of wilt u iets overleggen, neem dan contact op met 
Akte2. Wij willen er samen met u voor zorgen dat de leerkrachten 
en de kunstprofessionals in onze regio steeds beter samenwerken!

Annemarie van der Reijden, Mariese Schuurman en Piety Bouma
Akte2, projectbureau Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk
T. 0515 43 14 00 | 06 270 581 55

De data voor de bijeenkomsten zijn:

    Datum    Tijd  Locatie
Plenaire vergadering:   donderdag 27 september 2018 16.00 uur  Rabobankzaal Sneek
Scholen vergadering:  donderdag 8 november 2018 16.00 uur  Rabobankzaal Sneek
Aanbiedersvergadering:   donderdag 15 november 2018 16.00 uur  Rabobankzaal Sneek
Plenaire vergadering:   donderdag 17 januari 2019  16.00 uur  Rabobankzaal Sneek
Aanleveren aanbod:   19 februari 2019 
Lancering nieuwe brochure:   woensdag 28 maart 2019  nader te bepalen nader te bepalen

BEKIJK HET AANBOD OOK DIGITAAL OP WWW.AKTE2.NL/NETWERKEN
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CULTUURCOACH
IN DE GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

Wat organiseert de cultuurcoach voor de kinderen in de hele gemeente in schooljaar 2018 – 2019?

De Appelkaart op de frUITmarkt begin september 2018
Begin september organiseert het DOS (directeurenoverleg Súdwest-Fryslân) de frUITmarkt.  
De oevers van het Elfstedenwater tussen Theater Sneek en het Bolwerk staan dan vol met stands van alle cultuuraanbieders uit de 
gemeente. Speciaal voor kinderen organiseert de cultuurcoach de Appelkaart vol met cultuuropdrachten.

Hiphophupsakee!
Hiphophupsakee is een dansproject dat de cultuurcoach heeft ontwikkeld in samenwerking met dansverenigingen in de gemeente, 
dansprofessionals en amateurs. Alle leerlingen tussen de 4 en 12 jaar maken op school hun eigen dans, maken kennis met traditionele 
Fryske dans en eigentijdse moves en leren de Hiphophupsakee.
Dansen maak je fit, dansen doe je samen en dansen is van alle tijden! Na een workshop voor de leerkrachten en met een duidelijke lesbrief 
en muziek kunnen de leerkrachten zelf het project op school uitvoeren dat lokale dans verbindt met hedendaagse dans.
Periode: van april tot 1 juli 2018

De  programma’s rondom de Kulturele Haadstêd

At the Watergate
In Sneek organiseert Cultuur Kwartier Sneek op 10 en 11 mei 2018 At the Watergate. Jonge muzikanten uit 23 landen komen naar Sneek 
om muziek te maken op de talloze podia in en om Sneek. Muzikanten, schoolorkesten en de schoolkoren uit de hele gemeente zijn welkom 
om zich te laten horen met hun eigen programma en natuurlijk ook  met het speciaal voor het festival gecomponeerde muziekstuk The 
Watergate Music. 

Iepen Mienskip Projecten
In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn er al meer dan 40 Iepen Mienskipsprojecten aangemeld 
voor LF2018. Dat betekent dat er het hele jaar door in elk dorp of elke stad in onze gemeente 
wel wat te doen is. Ben je of ken je iemand die rondloopt met een idee, waarbij wat hulp 
welkom is? Vraag gerust de cultuurcoach, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van educatieve 
programma’s. Zo kunnen we kinderen nog meer bij de projecten betrekken. 

Met extra budget uit de landelijke regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen leerkrachten hun kennis en deskundigheid op het gebied van 
muziekonderwijs versterken, leerlijnen muziek voor hun school ontwikkelen samen met muziekprofessionals en de samenwerking zoeken 
met de muzikanten buiten de school: een korps, een koor of een band.

Veel scholen hebben met de Akte2 een aanvraag gedaan voor de Impuls Muziekonderwijs en de leerlingen op deze scholen genieten drie 
jaar lang van muziek op school. 

Het is ook belangrijk na te denken over hoe muziekonderwijs na deze regeling een plek kan houden binnen de scholen. 
Denk dan aan:
• formuleren van inhoudelijke doelen voor muziekonderwijs en hoe je die wilt bereiken
• verbinding binnen- en buitenschools muziekonderwijs.
• Muziekonderwijs differentiëren vanwege de verschillen tussen leerlingen bij het muziekonderwijs in de klas
• muziekmethode implementeren die past bij je school en bij de competenties van je leerkrachten
• delen van ervaringen met andere scholen
• werken met een werkgroep in je school
• de samenwerking en resultaten evalueren en borgen

Akte2 heeft voor Impuls Muziekonderwijs een brochure samengesteld  met  speciaal ontwikkelde programma’s die passen bij de 
voorwaarden van de Regeling Impuls Muziekonderwijs. Ontvangt u subsidie vanuit de regeling en wilt u  een muziekprogramma aanvragen 
dan graag inschrijven via de knop ‘Impuls Muziek’.

In Nederland is een landelijk Platform Ambassadeurs Meer Muziek in de klas met als erevoorzitter Koningin Máxima:
Koningin Maxima:  “Muziek krijgt steeds meer een vaste plek op school en daarmee een vaste plek in het leven van kinderen. Dat is heel erg 
waardevol. Op basisscholen door heel Nederland ontdekken kinderen hoe leuk het is om samen muziek te maken. Steeds meer juffen en 
meesters krijgen de smaak te pakken en geven muziek een grotere rol in hun klas.”

Meer Muziek in de Klas organiseert begin juni de voorronde van de Lang Leve de Muziek Show in Cultuur Kwartier 
Sneek en in het najaar van 2018 weer samen met AVROTROS Lang Leve de Muziek Show op tv en het Kerst 
Muziekgala 2018, waar de Koningin eregast is.
In Friesland werken we aan de samenwerking van politiek, onderwijs en muziekaanbieders onder de noemer 
Meer Muziek in de Klas Friesland. We tekenen een convenant voor meer muziek in de klas op 9 mei 2018, op het 
congres van At the Watergate in Sneek over muziekonderwijs in Europa.

Een cultuurcoach is 
een BELEIDSADVISEUR, 
die directies adviseert 
aangaande beleid en 
visie en zicht heeft op 

subsidiemogelijkheden 
en zelf aanvragen doet of 
ondersteunt bij het doen 

van aanvragen.

Een cultuurcoach is 
een ONTWIKKELAAR, 
die de aanbieders en 
scholen ondersteunt 

bij de ontwikkeling van 
innovatieve programma’s 

op maat voor alle kinderen 
van 4 t/m 12 jaar en het 

reflectie-instrument 
Mijn Loep.

Wat is een cultuurcoach? 
Een cultuurcoach is 
een COACH, die een 
belangrijke bijdrage 

levert aan de kwaliteit van 
het cultuuronderwijs door 

actuele ontwikkelingen 
op het gebied van 

cultuuronderwijs te delen, 
ondersteuning op maat 

te geven en bijscholingen 
aan te bieden voor 

culturele aanbieders en 
leerkrachten.

Annemarie van der Reijden, 
cultuurcoach gemeente Súdwest-Fryslân

T. 06 270 581 55

Meer en beter muziekonderwijs voor alle 
kinderen en leerkrachten in Nederland!

DE IMPULS MUZIEKONDERWIJS!

MEER MUZIEK IN DE KLAS

Een cultuurcoach is een 
BRUGGENBOUWER die 

zich inzet voor een sterke 
verbinding van cultuur, 

onderwijs en welzijn. 
De cultuurcoach is de 

schakel tussen scholen 
en amateurverenigingen, 
vraag en aanbod, binnen- 

en buitenschoolse 
cultuureducatie en  

amateurs en professionals.
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RABO INSTRUMENTENFONDS
De Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland financiert het Rabo Instrumentenfonds!
De leerlingen van alle scholen in onze gemeente kunnen  voor de programma’s op school waar ze een instrument voor nodig 
hebben gebruik maken van een instrument uit het instrumentenfonds. De school huurt de instrumenten zolang een project duurt 
voor € 10 per instrument en de kinderen kunnen de instrumenten dus ook gewoon mee naar huis nemen. Cultuur Kwartier Sneek 
beheert het Rabo Instrumentenfonds.



KEK2 in de klas
LF2018 | LÂN FAN TAAL | KEK2

Bezoek Obe/
Lân fan taal in Leeuwarden
Doelgroep vanaf groep 5
Gratis

Een fonkelnieuw gebouw op het Oldehoofster kerkhof  vormt de 
toegang tot Lân fan taal: Obe.
Je wordt hier met je klas welkom geheten als nieuwe ‘inwoners’ en 
kunnen meteen (speels) aan het werk met taal in de kunstinstallatie 
van Tim Etchells. De leerlingen ontdekken, door het ontwikkelen 
van een eigen klassentaal, wat de beperking en rijkdom van taal 
en fantasie zijn. Voor alle leerlingen is er een Lân fan taal Paspoort 
waarmee het onderzoek ook in de klas kan worden voortgezet. 
Aanmelden bij j.baarsma@keunstwurk.nl

Toen Brutaal naar Meertalië 
kwam
Doelgroep 7 en 8
Gratis

Een doldwaze meertalige musical voor groep 7/8, met elektrische 
GiTaal, waarin de misverstanden je om de oren vliegen en waar al 
die Meertaliaanse kinderen tot overmaat van ramp ook nog mogen 
bepalen hoe het begint/afloopt/chaos. Geschreven en gecomponeerd 
door Peter Sijbenga (Berneiepenloft/Tryater) en gratis te downloaden/
gebruiken door alle scholen, als cadeautje van Lân fan taal!

In Meertalië heeft iedereen de afgelopen tijd ongelofelijk zijn/haar 
best gedaan om elkaar te begrijpen, en dat is volgens hen heel 
goed gelukt. Nogal logisch, want iedereen is nu ommers/immers 
meertalig. Sommige Meertaliërs spreken Hollandstaal, anderen 
Digitaal, er zitten een paar begaafde Wartalers bij en er is zelfs laatst 
iemand in de Nizzeria geweest, die sprak Totaal, terwijl hij bami 
bestelde. En nu iedereen elkaar denkt te begrijpen, vindt iedereen 
mekaar eindelijk aardig, geven ze mekaar de hele tijd gelijk, zijn 
gelijk en hebben gelijk. Maar dan komt Brutaal binnen en die wist 
het allemaal beter/better/bessensap.

De musical is inclusief handleiding en muziekbestanden gratis te 
downloaden op www.lanfantaal.nl

I-Lab
Doelgroep 1 t/m 8
Op school
Minimaal  € 100

Leerlingen onderzoeken & verbinden in het laboratorium hun 
verhaal. In het I-lab speel je met taal en verhaal door het te mengen 
met een flinke scheut inspiratie. Paar zintuigen erbij, een raar 
obstakel, wat ongebruikelijke woorden, kloddertje verbeelding 
erbij, we doen het in een potje, schudden en dan…gaan we 
verhalen maken! In de breedste zin van het woord! 

Het I-lab staat een paar dagen op school. Om ook de rust te 
hebben om verhalen te laten groeien. Met een inleiding en een 
presentatiemoment/slotbijeenkomst. 
I-lab biedt onderzoeksmogelijkheden voor alle leerjaren. 
I-lab is een co-creatie tussen Lân fan Taal en KEK2. Het verbindt 
kerndoelen taal (Frysk/Nederlands en Engels) aan kerndoelen 
kunstzinnige oriëntatie.

Het I-lab op school kost minimaal €100.  Afhankelijk van mate van 
begeleiding en jullie eigen focus kan het duurder worden. Graag 
onderzoeken we eerst samen waar bij jullie op school de focus 
ligt. Bijvoorbeeld op verbeelding, eigenaarschap, meertaligheid, 
taalplezier of identiteit. Het I-lab kan deels begeleid worden. Heb je 
interesse? Stuur dan een mailtje naar KEK2@keunstwurk.nl.
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Op 9, 10 en 11 mei organiseert Cultuur Kwartier Sneek de dertiende editie van het European Youth Music Festival!
Op woensdag 9 mei organiseert Cultuur Kwartier Sneek een internationaal congres voor muziekscholen in Europa over het muziekonderwijs. 
Op dit congres ondertekenen we het convenant Meer Muziek in de Klas Friesland.

Donderdag 10 en vrijdag 11 mei geven 6000 jonge muzikanten uit heel Europa 1000 optredens op heel veel podia in Sneek en in een brede 
kring daaromheen: En daar kunnen de koren en orkesten van de scholen in Súdwest-Fryslân aan mee doen! 
Opgeven hiervoor kan via de muziekdocent op uw school of via Akte2. 

Foto/beeld: Greyd! & Laura Keizer fotografie

SNEEK  9–11 MEI

6.000 MUSICI | 1.000 CONCERTEN | 30 PODIA

GRATIS FESTIVAL
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KEK2 VOOR SCHOOLTEAMS
Ga mee op KEK2 avontuur!
KEK2 is de tweede periode van Kultueredukaasje mei kwaliteit: een 
project voor het primair onderwijs, dat loopt van 2017 t/m 2020. In 
Friesland verbinden we cultuur, kunst en taal met elkaar. Ze worden 
stapsgewijs geïntegreerd met andere leergebieden.

KEK2 neemt scholen mee op avontuur. Elke basisschool bepaalt de 
eigen route en te nemen stappen op het gebied van cultuureducatie, 
met de handvatten en ondersteuning die KEK2 biedt. Zo krijg je 
als leerkracht de kans om mee te doen aan inspiratieprojecten en 
kun je als schoolteam aan de slag met een uitgebreide toolbox 
vol instrumenten om cultuur, kunst en taal te verbinden met je 
dagelijkse praktijk.

In 2017 is een team van meimakkers gevormd. Zij zijn experts op 
het gebied van cultuur, kunst, taal en onderwijs. De meimakkers 
zijn in de tweede helft van 2017 gestart met het bezoeken van alle 
basisscholen  in Friesland. Ze zetten dit voort in 2018. Per school 
wordt een plan gemaakt om cultuuronderwijs vorm en inhoud 
te geven: hoe kun je dat wat je al doet op school doorzetten, 
verdiepen, verbinden en prikkelender maken?  Onderzocht wordt 
ook wat hierin de meimakkers kunnen betekenen. Elke school kan 
in deze vier jaar gemiddeld 10 uur per jaar gebruik maken van een 
meimakker.
KEK2 is een visionair plan van aanpak voor rijk cultuuronderwijs, 
samen bouwen en ruimte creëren voor onderzoek door kinderen 
en leerkrachten op basisscholen.

Vuur in je les!
Inspiratie voor de hele school

Kunstdisciplines geven jou als leerkracht een aanvullende taal 
om je lessen vorm te geven. Ga mee op onderzoek en laat je 
inspireren door een teamtraining! Verken als schoolteam hoe je 
kunstdisciplines creatief en vakoverstijgend inzet. 

Jullie kunnen aan de slag met Dans, Spel, Beeldend, Mediakunst, 
Taal, Muziek of met een combinatie van disciplines. De trainingen 
worden in overleg samengesteld. Vragen, wensen en interesses van 
het team bepalen vorm en inhoud van de bijeenkomst(en). 

In vogelvlucht 
Wat:   training vakoverstijgend inzetten van een  
  kunstdiscipline op school 
Voor wie:  teams (of gedeelte van het team) van   
  basisscholen 
Wanneer:  in overleg 
Vorm:  aanbod op maat 
Je krijgt:  een training op school; praktisch materiaal 
Kostenindicatie:  € 100 voor een training van 2,5 uur met 
  max. 20 deelnemers

Is dat nou kunst? 
Kunst is belangrijk en een onderschat onderdeel van onze cultuur. 
Maar wat het nu precies is? En wat je ermee kan? Is kunst alleen een 
schilderij van Mondriaan of Van Gogh? En waarom maken mensen 
eigenlijk kunst? Is dat nou kunst? Of kan het weg?

Het kijken naar kunst, ervaren van kunst en het maken van kunst 
biedt kinderen de mogelijkheid om in interactie met de wereld hun 
eigen verhaal en dat van een ander te verkennen en te begrijpen.
Praten over kunst zet aan tot vragen stellen, inleven en verbeelding. 
Het laat kinderen verschillen herkennen en nadenken over 
esthetische keuzes. Het kijken, bevragen en praten over kunst 
verrijkt de communicatievaardigheid van kinderen. 

Maar wat is kunst nou precies? Kun je daar over praten met elkaar? 
En hoe doe je dat dan met kleuters of met groep 8?

De reeks “Is dat nou kunst?” heeft voor elke bouw een filosofische 
les om met kinderen te praten over kunst. En een doe-les om zelf te 
ontdekken. De lessen sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van 
kinderen en sluiten op elkaar aan, maar zijn ook goed los van elkaar 
te gebruiken. De lessen zijn in te gebruiken op het digibord. 
“Is dat nou kunst?” is ontwikkeld door Kunstkade  en Keunstwurk/
KEK2 en met ingang van het nieuwe schooljaar gratis te downloaden 
van: www.kultuerfilter.nl

Project: Marga Houtman, zie blz. 28



AANBIEDERS DIE OP SCHOOL KOMEN AANBIEDERS MET VASTE LOCATIE
BEELDENDE KUNST BEELDENDE KUNST

ERFGOED

DANS

CIRCUS

MUZIEK

TAAL

THEATER

BEELDENDE KUNST, 
DANS, MUZIEK,THEATER 
EN MULTIDISCIPLINAIR

Textielatelier Durkje de Boer
Hindeloopen
T. 06 22375237  | www.durkjedeboer.nl

Karin Berne
T. 06 17469332 | www.kunst-en-uitvoering.nl

Cre-Jo
Contactpersoon: Jolanda Terenstra 
Parrega
T. 06 40741796 | www.cre-jo.nl

Michel Dil
Pingjum
T. 0517 579293 | 06-44069005 | www.micheldil.nl

Hermien Egbers
Poppenwier
T. 06 12567354 | www.hermienegbers.nl

KateboeK Kinderboeken & Poezië
Contactpersoon: Kate Schlingemann
Hartwerd
T. 0515 568988 | 06 25047565 
www.kateschlingemann.nl

Beeldend kunstenares Marga Houtman
Warns
Tel: 06 44702265 | http://mhoutman.nl

Atelier WiWoBo
Docent: Nina Wanders-Visscher 
Molenkrite 169
8608 WD Sneek 
T. 06 53539360 | www.atelierwiwobo.nl

De KUNST van het beleven
Contactpersoon: Jeanette Scheffer 
Sneek
T. 06 24137493 | www.dekunstvanhetbeleven.nl

Muurschilderingen & illustrustraties
Babs Wijnstra
Warns
T. 06 2350 9758 | www.babswijnstra.nl

Marjelle Gerrits – Miedema
T. 06-27390773 | marjelle.jouwweb.nl

Koch Pottery
Siete Koch
0515 542902 of 06-12848243
www.kochpottery.nl

Atelier beeldend kunstenaar Michel Dil
Kleine Buren 28, Pingjum
Tel. 0517 579293 | 06 44069005 |  
www.micheldil.nl

Steen en Staal
Contactpersoon: Anna Akke Fopma
Dorpstraat 70c, 8759 LE Exmorra
T. 06 19051469 | www.staalensteen.nl

Stichting Beeldend Aktief Sneek: 
Galerie “ BAS 10 “
Contactpersoon: Hinke Boorsma
Suupmarkt 10, 8601 BD SNEEK
T. 0515 426383 | www.beeldendaktiefsneek.nl

BAX kunst
Contactpersoon: Redmer Bax
Singel 82, 8601 AM Sneek
T. 0515 422772 | 06 47874176 | www.baxkunst.nl

Atelier WiWoBo 
Docent: Nina Wanders-Visscher 
Molenkrite 169, 8608 WD Sneek 
T. 06 53539360 | www.atelierwiwobo.nl

Fries Scheepvaart Museum
Contactpersoon: Anke Roorda
Kleinzand 16, 8601 BH Sneek
T. 0515 414057  
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Het Nationaal Modelspoormuseum Sneek
Contactpersonen: 
Jan Willem van Beek of Henk Looijenga
dr. Boumaweg 17b 8601 GM Sneek 
T. 0515 430021 | www.modelspoormuseum.nl

Jopie Huisman Museum
Contactpersoon: 
Vera Damhuis (educator)
Noard 6 8711 AH Workum
T. 0515 54 31 31 | 06 47920172
www.jopiehuismanmuseum.nl

Houtzaagmolen De Rat
Contactpersoon: Simon Jellema
Sneekerpad 18 8651 NE IJLST 
T. 0515 532619 | www.houtzaagmolenderat.nl

It Gysbert Japicxhûs 
Contactpersoon: Vera Brink
Wipstrjitte 6 8701 HZ Boalsert
T. 0515 573990 | www.gysbertjapicx.nl

St.Martinuskerk, Martinikerk en 
Ayasofya Moskee in samenwerking met het 
comité Open Monumentendag van de 
gemeente Sûdwest-Fryslán
Contactpersoon: Annemarie van der Reijden

Kazemattenmuseum
Contactpersoon: Lieuwe IJpma
Afsluitdijk 5 8752 TP Kornwerderzand
T. 0515 579453 | www.kazemattenmuseum.nl

Het Friese museumdorp - Aldfaers Erf
Contactpersoon: Peter van der Wal 
Meerweg 4 8758CR Allingawier
T. 0515-232224

Museum Hindeloopen
Contactpersoon: Alletta Hartholt
Dijkweg 1 8713 KD Hindeloopen 
T. 0514 521420 | www.museumhindeloopen.nl

Museum It Tsiispakhus
Contactpersonen: Anita Hyde, Antje Vogel en 
Harry van Putten  
Bezoekadres: Aldhiem 2, Wommels
T. 0515 331587 | www.tsiispakhus.nl

Museum Martena
Contactpersoon: Marjan Brouwer
Bezoekadres: Voorstraat 35, Franeker
T. 0517 392192 | www.museummartena.nl

Museum Houtstad
Contactpersoon: Jelle Hoogland
Sudergoweg 1A, 8651 NE IJlst
T. 0515-532167 | www.nooitgedagt-ijlst.nl
www.museumhoutstadijlst.nl

Museum Warkums Erfskip 
Contactpersoon: Johan Bouwhuis
Merk 4, 8711 CL Workum
www.warkumserfskip.nl

Russisch Orthodox Klooster van de 
Heilige Nikolaas
Contactpersoon: Froukje van Eyck
Buorren 18 8584 VC Hemelum 
T. 0514 581537 | www.kloosterhemelum.nl

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Contactpersoon: Frank Belt
Eise Eisingastraat 3, 8801 KE Franeker
T. 0517 393070 | www.planetarium-friesland.nl

KleuterDansMetMij
Marianne Kalkman
T. 06 19568887 
www.kleuterdansmetmij.nl

Sander Balk – Showservice
T. 06 13063112 | www.sander-entertainment.nl

Frets!
Contactpersoon: Patrick de Vries  
T. 0620019775 | www.defrets.nl 

DJ school Friesland
Contactpersoon: Erik de Jager
T. 06-47185304 | www.djschoolfriesland.nl

Bibliotheken Mar en Fean
Contactpersoon: Durkje Moerman
Bibliotheek Sneek
Wijde Noorderhorne 1, 8601 EA Sneek
T. 0515 43 52 40 | www.bibliothekenmarenfean.nl

Theater Smoar
 i.s.m. De Friese Milieu Federatie
Contactpersoon: Noortje Vos
T. 06 19193313 | www.theatersmoar.nl

Keunstwurk
Contactpersoon: Daniëlle van Peer
T. 058 234 34 34
www.keunstwurk.nl

100% Textiel
Ambacht & Kunst

Rienck Bockemakade 7  8601 AC Sneek

Gemeente Sneek

Kunstencentrum Atrium | Akte2 en Kunstbende
Bieke Huls, Mohamed Yousouf Boss,
 Niels van der Wal, Moustapha Seck, Reinaldo Gaia, 
Jeroen Deen en hun collega’s
Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek 
T. 0515 431400 | www.kunstencentrumatrium.nl

Akte2 en Kunstbende
Westersingel 29 Sneek
Contactpersonen: 
Annemarie van der Reijden en Piety Bouma
T. 0515 431400 
www.akte2.nl | www.kunstbende.nl/friesland
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1312AANBOD OVERZICHT  

KEK2 IN DE KLAS
07. Bezoek Obe/ Lan fan taal in Leeuwarden
 I-Lab
 Toen brutaal naar Meertalie kwam

KEK2 voor schoolteams
08. Ga mee op KEK2 avontuur!
 Is dat nou kunst?
 Vuur in de les!

GALERIES
17. Bax Kunst 
 De Kunstparade 
17. Stichting Beeldend Aktief Sneek Galerie “ BAS 10 “
 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

KEK BEELDENDE KUNST
18. ZIN IN!
18. Maak je eigen wereld!
19.  De rivier!
19. Expositie Alles om het lijf!

BEELDENDE KUNST
20.   Akte2 / Kunstencentrum Atrium
 Portret tekenen
 Sjablonen van Werkman
  Schilderen als de Ploeg
 Stopmotion/animatie
 Een kunstwerk maken met Koch Pottery
22.  Karin van Berne
 Toon je ware gezicht 
 Kijk in mijn decor! Je mag wel spieken hoor!
 Tovertouwtje, ontdek je fantasie wereld
 Blokjes dieren, een knipoog naar het kubisme
 Echt waar! Kijk maar!
 Elektro insekto techniek en vormgeving
24.  Durkje de Boer
 Mode in de Gouden Eeuw
 Recycle textiel!
 Sieraden van textiel
26.  Michel Dil
 3D-schilderij
 Schilderen met licht
27.  Hermien Egbers
 DRUKtemakers
28.  Beeldend kunstenares Marga Houtman
 Kunstenaarsboek
 Tekenen, Joepie!
29.  Marjelle Gerrits – Miedema
 Vriendschap gezichten
 Handlettering
30.  De KUNST van het beleven - Jeanette Scheffer
 Ode aan vriendschap
 Help!! Waar is de Grutto gebleven?
 Verflab
 Iepen Mienskip - bouwen aan verbinding
 ‘k zie...’k zie....Toevalsdieren 
 HOERA - Het is vandaag

32.  De KUNST van het beleven - Jeanette Scheffer 
 Vriendschap
 Het GOUD in jezelf ontdekken!
 De wereld, dat ben jij!
34.  KateboeK Poëzielab - Kate Schlingemann
 Poëzie album, lieve jij, vriendschapspoëzie
 Puzzelpoëzie met M.C. Escher
 Vriendschap gezocht!
35.  Beeldend kunstenares Anna Akke Fopma: Staal en Steen
 ‘Beleef’ het werken in speksteen
36.  Cre-jo - Jolanda Terenstra
 Project Catwalk!
38.  Atelier WiWoBo - Nina Wanders-Visscher
 Hoe zit jij?
 (zelf )portret
 Art dat van het papier popt
 Van draad tot beeld
 Vilten
40.  Illustrator Babs Wijnstra
 Laat mij maar schuiven!
 Illustrator in de klas
 Zo vrij als een vogel! 
 Als een vis in het water
 Kopstukken
 Kleur lokaal
 
CIRCUS
42. Sander Balk – Circus Salto
 Doe samen mee met het Circus!

DANS
44. Akte2 / Kunstencentrum Atrium
 Dansknaller
 Het Hiphophuis
45. Marianne Kalkman
 Kleuter Dans Met Mij!

KEK ERFGOED
46.  Het Friese Museumdorp - Stichting Aldfaers Erf Allingawier 
 In de voetsporen van Sjoerd
46.  Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker
 Ontdek het Planetarium!
47.  Fries Scheepvaart Museum 
 Woest Water
47.  Gysbert Japicxhus Bolsward
 Gysberts Lytse Rymlerye
48.  Tsiispakhús Wommels
 Kaasmaken in grootmoederstijd
48.  Museum Martena
 Saepckes Schatten
ERFGOED
49.  Fries Scheepvaart Museum
 Friezen en Vikingen sluiten vriendschap 
 Vecht en vaar mee met de Vikingen
50.  Het Nationaal Modelspoor Museum
 De Talententrein
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AANBOD OVERZICHT

HOE INSCHRIJVEN?
U kunt digitaal inschrijven voor de activiteiten uit het cultuurmenu via de website van Akte2; www.akte2.nl/netwerken

Hoe werkt het?
Op de site www.akte2.nl/netwerken kunt u klikken op Súdwest-Fryslân. 
U kunt de site doorlopen vanuit activiteiten ‘per discipline’ of activiteiten ‘per groep’. Ook kunt u op een kaart bekijken welke aanbieders 
het dichtst bij u in de buurt gevestigd zijn. U kunt de activiteiten aanvragen door in te loggen. Via Akte2 krijgt de contactpersoon van 
uw school inloggegevens voor de school toegestuurd.

Wachtwoord vergeten?
Inloggegevens zijn altijd aan te vragen via info@akte2.nl. Te allen tijde kunt u inloggen, een nieuwe aanvraag doen en eerdere aanvragen 
terug zien.

Voordelen
• Inloggen met eigen inloggegevens. 
• Gemakkelijk activiteiten uitzoeken per groep of per discipline. 
• Activiteiten tegelijk aanvragen voor de hele school. 
• Bekijken van eerdere aanvragen.
• Informatie over aanbieders bekijken. 

Natuurlijk blijven de lijnen met Akte2 kort en kunt u altijd voor vragen bij ons terecht.  
Kijk op pagina 83 voor de spelregels van uw inschrijvingen.
Let op: als u uw groep of school wilt inschrijven voor een Uurcultuur voorstelling, dient u zich bij voorkeur in te schrijven vóór 2 juli 2018. 
Later inschrijven is mogelijk, maar vol = vol.

Voor vragen
Akte2       
projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk
Contactpersoon: Piety Bouma 
T. 0515 431400 | 06 270 581 55 | info@akte2.nl

1514
ERFGOED
51.  Jopie Huisman museum 

 Jopie’s schetsboek

52.  Kazemattenmuseum

 Ondoordringbaar

 Een historische beleving op de afsluitdijk

53.  Museum Hindeloopen

 Hindeloopen en zijn taal

 Hindeloopen en zijn stoffen 

 Hindeloopen en zijn schilderwerk 

54.  Museum Houtstad

 Een inspirerend bezoek aan Museum Nooitgedagt IJlst en Houtzaagmolen de Rat 

54.  St.Martinuskerk, Martinikerk en Ayasofya Moskee in samenwerking met het   

 comité Open Monumentendag van de gemeente Sûdwest-Fryslán

 Open Heilige Huizen  

55.  Museum Warkums Erfskip

 Kennismaken met kerfsnede aardewerk

56.  Het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nikolaas in Hemelum

 Hoe schrijf ik mijn naam in het Russisch?

 Sinterklaas of Sint Nicolaas?

 Het oudste en het jongste Friese klooster

MEDIA & MULTIDISCIPLINAIR
57. Bibliotheken Mar en Fean 

 Workshop programmeren met de Micro:bit

58.  Akte2 / Kunstencentrum Atrium

 Kunstbende Jong!

 Pest aan pesten

KEK MUZIEK
60.  Akte2 / Kunstencentrum Atrium

 Co-teaching met een methode

 AMV op de basisschool

 Instrumenten in de klas

62.  MUZIEK - LANGDURIGE PROGRAMMA’S
 B.O.M. - bewegen op muziek

 Muziekles op de iPad/tablet

 De vakleerkracht: elke week muziek op school

 Een eigen schoolkoor

64.  MUZIEK - ORIËNTEREN OP MUZIEK
 Klasse-Maestro 

 Zingen met de seizoenen

 Avontuurlijk musiceren 

 Percussie met de Afrikaanse slag

 Muziek maken met eigen gemaakte instrumenten

 DJ worden; wie wil dat nu niet?

 Een rapper in de klas!

TAAL
68.  Bibliotheken Mar en Fean
 Fiet wil rennen 
 Van ansjovis tot zwijntje
	 Grunt	en	de	ultimaatjes

 

 

THEATER (VOORSTELLINGEN)
70.  Akte2 / Kunstencentrum Atrium 

 Theaterlessen op maat 

 Ontdek de geheimen van het theater

 Uw schoolmusical in Theater Sneek

71.  Frets! 

 Freonskip 

 Hoogtevrees - als ik groter ben dan later

72.  Theater Smoar

 Himmelwike - zwerfafval

 Typisch Fries - Elfstedentocht op het waddengebied

77.  Uurcultuurvoorstellingen

 Zwier

 Polle de Orgeljongen

 Jongen en Yo! (reprise)

 De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen

 Olleke Bolleke

 Rûntsje hûntsje

 Kanoet

 iSocial

AANBOD VOOR LEERKRACHTEN
78. KEK: Wy sjonge, Wy dûnsje, Tekenskoalle & Taaltoveraars, Wy spylje en Wy appe

80.  ICC-cursus, Intervisie voor ICC-ers, Begeleiden op gitaar/keyboard/piano

81. Durkje de Boer

 Textiele werkvormen en handwerken voor leerkrachten

81. Beeldend Kunstenares Anna Akke Fopma - Staal en Steen

 ‘Beleef’  het werken in speksteen voor leerkrachten 
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Reflecteren met Kwaliteit
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Akte2
Contactpersoon: Mariese Schuurman

Alle scholen in onze regio geven aan reflectie als onderdeel van kunst- en cultuureducatie belangrijk te vinden. Het is een van de kerndoelen 
van het schoolcurriculum en het is belangrijk dat leerlingen leren reflecteren. En dat geldt ook voor leerkrachten en aanbieders!

Maar hoe kun je er met elkaar voor zorgen dat we reflecteren met kwaliteit? 
Hoe kunnen we kinderen leren reflecteren?
Wat is eigenlijk kwaliteit als je het hebt over cultuuronderwijs?

Kinderen leren 80% gemakkelijker als we kunst en cultuur inzetten! 
Dus het is belangrijk om goed te kijken  naar de rol die die kunst en cultuur kan spelen in het leerproces van kinderen. En om te kijken 
hoe effectief ons cultuuronderwijs is! Praten we met kinderen over hun eigen kunstzinnige ontwikkeling, maken leerlingen een portfolio, 
evalueren we de kunstactiviteiten op school op de inhoud? Gebruiken we cultuuronderwijs optimaal voor de culturele identiteit van 
kinderen en de vorming van het culturele bewustzijn?

Landelijk zijn in KEK1 een aantal reflectie-instrumenten ontwikkeld:
Schoolfolio, het portfolio van Kunstkade, werkt op een paar scholen in Nederland.
EVI, het Drents portfolio, werkt op scholen in Groningen en Drenthe, een overzicht van de stand van zaken op een school: Is er een ICC-er, 
een cultuurbeleidsplan, enz.
En Mijn Loep, ons reflectie-instrument, de reflectie van de leerling zelf op wat ze doen, gebaseerd op de competenties van het 
cultuuronderwijs.

Akte2 heeft een groep specialisten en leerkrachten gevraagd om met elkaar uit te werken hoe we een nieuwe stap kunnen zetten door 
samen te onderzoeken hoe we kunnen reflecteren met kwaliteit. We werken toe naar een doorgaande lijn met tools voor de leerlingen 
en een workshop voor leerkrachten voor reflecteren met kwaliteit die provinciaal overdraagbaar is. We verwachten hiermee het gebruik 
van Mijn Loep te optimaliseren.
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GALERIES

DE KUNSTPARADE
GROEP 1 T/M 8

Galerie/Kunstuitleen Bax Kunst is met acht exposities per jaar een 
ideale plek om kennis te maken met vele vormen van kunst. In Galerie 
Bax is een interactieve kijkworkshop voor jonge kunstliefhebbers 
van alle niveaus te volgen onder de titel “De Kunstparade”. Op een 
speelse manier wordt geleerd om te kijken naar kunst en om kleuren 
vormentaal te begrijpen. Het lesprogramma wordt per expositie 
aangepast en is toe te passen op specifieke thema’s van uw school. 
Docent Redmer Bax weet leerlingen te enthousiasmeren. Een 
galeriebezoek daagt de leerlingen uit om sleutelvaardigheden te 
ontwikkelen zoals zien, reflecteren, experimenteren en ruimtelijk 
denken. Vaardigheden die van belang zijn in de ontwikkeling van 
de jeugd.

Kerndoelen:  54, 55 (aanvullend ook 51, 52)
Competenties:  creërend vermogen, onderzoekend vermogen,  
  receptief vermogen, vermogen tot   
  samenwerken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 20 leerlingen
Duur:   60 minuten
Locatie:   BAXKUNST, Singel 82, Sneek
Kosten:   € 60 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Galerie Bax heeft geen traplift.
Extra begeleiding leerkrachten / vrijwilligers: wenselijk, maar niet 
verplicht.
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema.
Schoolbreed aan te vragen en óók naschools aan te vragen.
Ook diverse lesprogramma’s op de scholen zelf mogelijk. 
Duur en kosten in overleg met de Galerie Bax.

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET
GROEP 1 T/M 8

In Galerie “Bas 10” maken leerlingen op hun eigen niveau kennis 
met het begrip galerie en leren kijken naar allerlei vormen van 
beeldende kunst. 
Wisselende exposities bieden elke keer weer nieuwe aan-
knopingspunten om kinderen uit te dagen kunst te beleven, erop 
te reflecteren en te integreren met andere schoolvakken. 
BAS 10 gaat graag vooraf met u in gesprek om te praten over uw 
eigen activiteiten, ideeën en het onderwijs van uw school, om zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij uw groep. 

Tips: 
• Kinderboekenweek 2018 ( 3 – 14 okt)
• Expositie: “ Boek(en)kunst “ in galerie BAS10, Suupmarkt 

10,  i.s.m. beeldend kunstenares Marga Houtman e.a. in de 
periode van 15 september t/m 27 oktober 2018

Houd de website in de gaten!

Sluit aan bij de reguliere 
schoolvakken:  taal, geschiedenis, wereldoriëntatie en  
  creatieve vakken
Kerndoelen:  12, 42, 44, 54, 55, 56
Competenties:  vermogen zich te presenteren, reflectief  
  vermogen, onderzoekend vermogen, 
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Duur:   max. 60 minuten
Locatie:   Suupmarkt 10, Sneek
Kosten:   € 30
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Op verzoek is een exposerende kunstenaar aanwezig. 
Graag voldoende begeleiding meenemen.
Rolstoelvriendelijk. Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst 
thema en schoolbreed aan te vragen.
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BEELDENDE KUNST
Bax Kunst Stichting 

Beeldend Aktief Sneek 
Galerie ‘BAS 10’

Meer informatie:
Contactpersoon: Redmer Bax
www.baxkunst.nl

Meer informatie:
Contactpersoon Hinke Boorsma
www.beeldendaktiefsneek.nl



DE RIVIER! 
GROEP 5 EN 6

Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl

Het programma “De rivier!” voor de leerlingen van groep 5 en 6 
gaat over EMOTIES. Op een grote kleitafel wordt de rivier en het 
hele landschap uitgebeeld. Elk dorpje heeft een specifieke emotie 
die duidelijk herkenbaar is. Hoe ziet een blij dorp eruit? Welke vorm 
hebben verdrietige huizen? Waar ligt het dorp van dapperheid 
en moed? Deze vragen vormen een belangrijk onderdeel van de 
lessen. 

Met de eigen leerkracht en de kunstenaar in de klas gaan de kinderen 
werken aan hun eigen dorp. Nadat er aan het grote landschap 
is gewerkt, kiest de klas een dorp (gevoel) en het hele klaslokaal 
wordt omgetoverd in dit gekozen emotie-dorp. De leerlingen 
bedenken samen een naam voor het dorp en zijn inwoners, kiezen 
de kleuren, kiezen waar de mensen van leven (beroepen) of waar zij 
naar handelen. Bijvoorbeeld in het dorp van vreugde en blijdschap 
heet ons dorp de Zonnestad en heten wij de Zonnekinderen. 

De leerkracht en de kunstenaar maken samen een plan hoe het 
eindresultaat van de leerlingen er uit gaat zien. Daarnaast krijgt 
de leerkracht handvaten en begeleiding om zelf het thema toe 
te passen in andere lessen en zo het project te integreren. Het 
voornaamste doel is het nadenken over emotie én vooral het zien 
van verbanden tussen vorm, kleur, handeling, leefomgeving en 
emotie. 

Kerndoelen:  1, 12, 33, 44, 47, 54 en 55 
Competenties:  creërend, reflectief en onderzoekend   
  vermogen, vermogen zich te presenteren 
  en vermogen tot samenwerken 
Doelgroep:  groep 5 en 6 
Locatie:   op school 
Kosten:   € 12,50 voor alleen de lesbrief
  € 500 voor 4 keer een kunstenaar in de klas  
  inclusief materiaal + lesbrief óf 
  € 150 per gastles inclusief materiaal + lesbrief
  Bij afname voor meerdere groepen van de  
  school ontvangt u 10% korting.
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema

ZIN IN!
GROEP 1 EN 2

Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl

“ZIN IN”! staat in het teken van de vijf ZINTUIGEN.  Samen met 
rupsje Voelgenoeg maakt het kind een ware een ontdekkingstocht 
rondom het zien, horen, proeven, ruiken en voelen. In vijf 
verschillende beeldende lessen staat steeds één van de zintuigen 
centraal. Er wordt onder andere gewerkt met prenten, klei, vetkrijt 
en verschillende stoffen. Iedere les bestaat uit voorbereidende 
oefeningen met u als leerkracht én een grote opdracht met de 
kunstenaar in de klas. Ook vindt u aan het einde van de lesbrief 
losse lessuggesties waarmee u zelfstandig verder kunt. U kunt het 
hele pakket afnemen van 5 kunstenaars in de klas óf ervoor kiezen 
om slechts een gedeelte van de lesbrief met een kunstenaar uit te 
voeren. Er is een prachtig handgeschilderd prentenboek en een 
zoekspel gemaakt voor deze lessenserie. Deze neemt de kunstenaar 
mee naar de klas.

Kerndoelen:  1, 12, 42, 44, 54 en 55
Competenties:  creërend, reflectief, onderzoekend vermogen  
  en vermogen zich te presenteren
Doelgroep:  groep 1 en 2
Locatie:   op school
Kosten:   € 12,50 voor alleen de lesbrief
  € 500 voor 4 gastlessen inclusief materiaal +  
  lesbrief óf 
  € 150 per gastles inclusief materiaal + lesbrief
  Bij afname voor meerdere groepen van de  
  school ontvangt u 10% korting.
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema

EXPOSITIE ‘ALLES OM HET LIJF’ 
GROEP 7 EN 8 

Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl

Voor groep 7 en 8 is een programma ontwikkeld waar leerlingen 
gaan nadenken over hun IDENTITEIT. Wat is je type, wie ben je 
en hoe wil je overkomen? In dit programma gaan we met drie 
verschillende kunstdisciplines aan de slag en werken we toe naar 
een gezamenlijke expositie. De bijbehorende vaardigheden en 
technieken van deze disciplines worden aangeleerd, techniek 
en identiteit komen uitgebreid aan bod. De leerlingen kunnen 
leren en ervaren hoe ze iets van zichzelf kunnen uitbeelden. De 
leerlingen kunnen kiezen uit ANIMATIE, MODE(VORMGEVING) of 
BEELDHOUWEN. 

Binnen de gekozen discipline staan in de lesbrief drie workshops 
waarin ontwerpen worden gemaakt, technieken worden geleerd 
en waarin kritisch wordt nagedacht over een bijzondere expositie. 
Voor iedere discipline komt een andere kunstenaar 

Essentieel onderdeel van dit programma is het samen bespreken 
van “Alles om het lijf” door de kunstenaars met de leerkrachten. 
Door de samenwerking tussen leerkracht en kunstenaar krijgt de 
leerlijn zijn kwaliteit. Het voornaamste doel van dit programma 
is het bespreekbaar maken van je eigen identiteit en hoe je die 
kunt uitbeelden met speciale technieken uit beeldende kunst en 
vormgeving. 

Kerndoelen:  12, 44, 54 en 55 
Competenties:  creërend, reflectief en onderzoekend   
  vermogen, vermogen zich te presenteren,  
  vermogen tot zelfstandig werken en 
  vermogen tot samenwerken 
Doelgroep:  groep 7 en 8 
Locatie:   op school 
Kosten:    € 12,50 voor alleen de lesbrief 
  € 300 voor het voorgesprek met een van de  
  kunstenaars, twee workshops en de lesbrief
  € 570 voor het voorgesprek met twee van de  
  kunstenaars, vier workshops en de lesbrief
  € 810 voor het voorgesprek met de drie  
  kunstenaars, zes workshops en de lesbrief
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema

MAAK JE EIGEN WERELD!
GROEP 3 EN 4 

Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl

“Maak je eigen wereld” staat in het teken van FANTASIE. Leerlingen 
gaan op ontdekkingstocht in de bijzondere wereld van insecten. 
Met beeldende opdrachten op zowel het platte vlak als 3D leren 
de kinderen zich verwonderen over dieren, hun uiterlijk en 
leefomgeving. Het goed leren kijken, verbeelden en creëren staan 
centraal. Er wordt onder andere gewerkt met ijzerdraad, papier 
maché  en heel veel kleur! 

De lesbrief bestaat uit (voorbereidende) oefeningen met u als 
leerkracht én grote opdrachten met de kunstenaar in de klas. Ook 
vindt u in  de lesbrief suggesties waarmee u zelfstandig aan de slag 
kunt. 

Kerndoelen:  12, 44, 54 en 55 
Competenties:  creërend, reflectief en onderzoekend   
  vermogen, vermogen zich te presenteren en  
  vermogen tot samenwerken 
Doelgroep:  groep 3 en 4 
Locatie:   op school
Kosten:   € 12,50 voor alleen de lesbrief
   € 500 voor 4 keer een kunstenaar in de klas  
  inclusief materiaal + lesbrief óf 
  € 150 per gastles inclusief materiaal + lesbrief
  Bij afname voor meerdere groepen van de  
  school ontvangt u 10% korting.
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema

BEELDENDE KUNST
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CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT KEK!
Kunstenaars en leerkrachten hebben in de eerste periode van KEK de handen ineengeslagen om een prachtige doorlopende leerlijn beeldend 
te ontwikkelen voor de hele school. Deze leerlijn is vormgegeven in vier lesbrieven: een lesbrief voor groep 1 en 2, een lesbrief voor groep 3 
en 4, een lesbrief voor groep 5 en 6 en een lesbrief voor groep 7 en 8. Iedere lesbrief bestaat uit activiteiten die u zelf met de leerlingen in de 
klas kunt doen én lessen met een kunstenaar in de klas. De kracht van het programma ligt in de samenwerking tussen u en de kunstenaar. De 
leerlijn volgt de ontwikkeling van het kind op de gebieden waarnemen, fantasie, emotie en identiteit.  



 PORTRET TEKENEN 
 GROEP 3 T/M 8 

Kijk eens goed naar jezelf en naar anderen! Tijdens vier lessen leert 
Bieke Huls de leerlingen verschillende technieken portrettekenen. 
Daarnaast krijgen de leerlingen de context mee van de grote 
schilders. Na de lessenserie kan de leerkracht zelf in de klas verder.
 
1. Portret in Potlood
Verhoudingen, licht en donker; 
naar voorbeeld van Rembrandt en Vincent van Gogh 
2. Portret in Pen en Inkt
Symbolen en versieringen; 
naar voorbeeld van de Maori maskers en Leonardo da Vinci
3. Portret in Houtskool
Tekenen vanuit allerlei standpunten; 
naar voorbeeld van Picasso en Anouk Griffioen
4. Portret in Pastel
Aparte kleuren en vervreemding; 
naar voorbeeld van Chagall en Dali

De workshops Portrettekenen zijn ook heel geschikt voor in de 
Gouden en Zilveren weken. Een originele manier om elkaar beter te 
leren kennen. Met je eigen portret kun je vertellen over jezelf. Ook 
als een ander een portret van jou maakt levert dat gespreksstof op. 
Hoe goed ken je elkaar eigenlijk? Wat weet je wel en wat weet je 
nog niet van elkaar? En ‘zie’ je iemand anders na de kerstvakantie 
dan aan het begin van het schooljaar?
Overleg met Bieke Huls hoe jullie de workshops in willen zetten in 
het kader van groepsvorming.

Kerndoelen:  54 en 55 
Competenties:  creërend, reflectief en receptief vermogen 
Doelgroep:  groep 3 t/m 8 
Groepsgrootte:  maximaal 25 leerlingen 
Duur:   4 x 1,5 uur 
Locatie:   op school 
Periode:   gehele schoolperiode 
Kosten:   € 368 voor vier lessen, 
  2e groep op dezelfde dagen en locatie € 327 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
De school schaft voor elke leerlingen aan: 
Potlood 2B en 6B, Oost-Indische inkt potjes en kroontjespennen, 
houtskool staafjes en pasteldoosjes 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema schoolbreed 
aan te vragen geschikt voor speciaal onderwijs en ook naschools 
aan te vragen. Les of lessenserie beeldend op maat is mogelijk.

SCHILDEREN ALS DE PLOEG 
GROEP 6 T/M 8 

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met het 
schilderen van een landschap. Maar niet zomaar een landschap, 
een landschap in de stijl van de expressionisten van het Groningse 
kunstenaarscollectief De Ploeg. Zo ontstaan landschappen met 
felle kleuren, grove verfstreken en veel fantasie. 

Kerndoelen:  54, 55 
Competenties:  creërend vermogen 
Doelgroep:  groep 6 t/m 8 
Duur:   1,5 uur 
Locatie:   in de klas 
Kosten:   € 92 per klas + € 2 per leerling 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Gebruik papier, verf en kwasten van school + digibord voor 
presentatie landschappen van De Ploeg
Dit aanbod is óók naschools aan te vragen.

SJABLONEN VAN WERKMAN 
GROEP 1 T/M 5 

De leerlingen gaan met Bieke Huls aan de slag met het maken en 
drukken van sjablonen. Hierbij kan zowel figuratief als abstract 
gewerkt worden. De leerlingen maken een schets van de te maken 
afbeelding en maken vervolgens van ieder onderdeel een sjabloon. 
De sjablonen worden gedrukt door middel van rollers met inkt. 
Voor groep 1 en 2 zullen sjablonen door Bieke Huls worden 
meegenomen. 

Kerndoelen:  54, 55 
Competenties:  creërend vermogen 
Doelgroep:  groep 1 t/m 5 
Duur:   1,5 uur 
Locatie:   in de klas 
Kosten:   € 92 per klas + € 2 per leerling 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
De docent neemt de inkt verf en de rollers mee, graag genoeg 
papier op school klaarleggen. Gebruik digibord voor presentatie 
druksels van H. Werkman. 
Dit aanbod is óók naschools aan te vragen.  

BEELDENDE KUNST
Akte2 / Kunstencentrum Atrium Akte2 / Kunstencentrum Atrium 
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STOPMOTION/ANIMATIE
GROEP 3 T/M 8

Akte2 / Kunstencentrum Atrium 
contactpersoon Annemarie van der Reijden 
www.kunstencentrumatrium.nl, www.akte2.nl 
Docent: Jeroen Deen

In deze workshop gaan de leerlingen in groepjes met de ontwerper 
en filmmaker Jeroen bezig met het maken van hun eigen 
animatiefilm met een lengte van ongeveer één minuut. Stop-
motion is een animatietechniek waarbij door een reeks stilstaande 
beelden snel achter elkaar af te spelen, de illusie van beweging 
ontstaat. Dit kan met bijvoorbeeld Legopoppetjes, blokken of 
ander speelgoed, maar ook met grotere voorwerpen of zelfs met 
personen. Daarnaast leren de leerlingen hoe je een verhaal met een 
kop en een staart vertelt: het doel is een film te maken die de kijker 
boeit tot aan het eind. In kleine groepjes bedenken de leerlingen 
een eigen verhaal en maken een plan hoe ze de film aan gaan 
pakken. Het materiaal dat wordt gekozen is vrij, meestal is er in 
school genoeg materiaal aanwezig om mee te improviseren.

Kerndoelen:  54, 55
Competenties:  creërend, reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 25 leerlingen
Duur:   2 uren in de klas + 1 uur monteren en afwerken  
  van de filmpjes (muziek, intro, aftiteling)
Locatie:  in de klas, en een korte ‘premièrevoorstelling’  
  (bijvoorbeeld in een ‘echte’ bioscoop in de aula)
Kosten:   € 225
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
• Extra begeleiding
• De school zorgt voor een beamer of digibord met geluid
• Jeroen Deen neemt fotocamera’s en statieven mee.
• De gemaakte filmpjes worden de zelfde dag nog digitaal 

aangeleverd aan de school, op DVD of USB-stick.
• Deze workshop is ook leuk voor leerkrachten!
• Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema.
• Schoolbreed aan te vragen. Geschikt voor speciaal onderwijs 

en ook naschools aan te vragen.

Jeroen Deen is al meer dan 20 jaar ‘professioneel plaatjesmaker’. 
Als grafisch ontwerper, fotograaf, illustrator en animator werkt hij 
vanuit zijn eigen studio aan uiteenlopende opdrachten. Daarnaast 
geeft Jeroen workshops voor volwassenen en kinderen over zijn 
vakgebied. De workshops zijn praktisch en toegankelijk van opzet 
en voorzien van een filosofisch sausje: het is namelijk altijd goed 
om je af te vragen waar je mee bezig bent!

Bieke Huls
Akte2 / Kunstencentrum Atrium 
Contactpersoon: Annemarie van der Reijden 
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl 
Docent: Bieke Huls

Akte2 / Kunstencentrum Atrium 
contactpersoon Annemarie van der Reijden 
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl 
Docent: Bieke Huls

Siete Koch

Jeroen Deen

Siete Koch is vanaf 1973 beroepsmatig als pottenbakker aan het 

werk. Sinds 1999 is hij zelfstandig keramist. Vanaf 2007 geeft 

hij lessen, cursussen en workshops. In zijn pottenbakkerij Koch 

Pottery in Workum maakt hij zowel modern als traditioneel 

keramiek met een door Koch zelf aangepaste productietechniek. 

Siete Koch werkt bij Kunstencentrum Atrium. 

EEN KUNSTWERK MAKEN 
MET KOCH POTTERY 
GROEP 4 T/M 6

Koch Pottery - Siete Koch 
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl

De leerlingen werken  aan de werktafel van het  3D-atelier van 
Kunstencentrum Atrium met elkaar aan een groot kunstwerk van 
keramiek of klei voor uw school.

Kerndoelen:  54, 55 
Competenties:  zelfstandig werken, creërend vermogen,  
  receptief en reflectief vermogen 
Doelgroep:  groep 4, 5 en 6 
Groepsgrootte:  een groep 
Duur:   2 uur 
Locatie:   Atelier Kunstencentrum Atrium Sneek
Kosten:   € 125 per groep + € 2,50 per leerling 
Bijzonderheden: 
Graag een extra begeleider meenemen

GOUDEN
&

ZILVEREN
WEKEN



TOON JE WARE GEZICHT
GROEP 6 T/M 8

Beeldende technieken in combinatie met theater. We hebben 
allemaal gevoelens en wensen over wie we zijn, hoe we deze 
wensen verbeelden kan heel verschillend zijn. Op een spannende 
manier maken de leerlingen een masker op hun gezicht. Ze gaan 
dit masker verder vormgeven en geven uitdrukking aan hun gevoel 
en karakter. Met hun lijf en stem komt hun masker tot leven en gaan 
ze er mee spelen. Dit leidt tot korte sketches die ze presenteren.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  wereldoriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen: 54 en 55
Duur:   3 x 2 uur
Kosten:   € 350 + € 1,50 per leerling
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor verf en kwasten.
Op verschillende manieren is deze workshop reeks uit te bouwen 
naar een schoolbreed project en voorstelling.

GROEP 1 T/M 3

De wind (verstopt in een touwtje) komt vertellen over allerlei dieren. 
In toevallige vormen ontdekken de leerlingen allerlei dierfiguren. 
Het is verrassend om dit samen te beleven en te ontdekken dat 
iedereen iets anders kan zien. Van één van de dieren wordt een  
mooie afbeelding gemaakt.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal, wereldoriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen:  54 en 55

Doelgroep:  groep 1 t/m 3
Duur:   50 minuten, losse workshop
Kosten:   € 60
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag op dezelfde school € 50
Bijzonderheden:
De school zorgt voor grote vellen papier en soft-pastelkrijt, de 
andere materialen zijn inbegrepen.
Grote groepen kunnen in overleg ook opgesplitst. Ruimte om met 
grote vellen papier op de grond te werken. 

KIJK IN MIJN DECOR! 
JE MAG WEL SPIEKEN HOOR!
GROEP 1 T/M 3

De leerlingen maken mooie, lelijke, enge, kille, zachte en lieve 
decors. Ze maken gebruik van verschillende materialen die ze 
onderzoeken en beoordelen op diverse eigenschappen. En wat 
doet licht en kleur met de sfeer van het decor? De leerlingen krijgen 
daarnaast een hoofdrol in een bijzondere voorstelling en gaan op 
de foto: maar dan nét even anders dan normaal!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal, creatieve vakken
Kerndoelen:  12, 42, 54 en 55
Doelgroep:  groep 1 t/m 3
Duur:   2 x 1,5 uur, met minimaal 4 dagen er tussen
Kosten:   € 180 + € 3,50 per leerling
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag op dezelfde school € 175 + € 3 per leerling
Bijzonderheden:
De school zorgt voorl lijm, verf en vliegerpapier.
Op verschillende manieren is deze workshop uit te bouwen naar 
een schoolbreed project, voorstelling of expositie. 
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Karin van Berne 
Na een opleiding tot kunstenaar en designer, heb ik beeldend 

theater en installaties gemaakt. Sinds de bik-opleiding ontwikkel 

ik workshops en projecten. Er worden figuren ontdekt, nieuwe 

technieken gebruikt en kunstwerken gemaakt waarin de maker een 

rol speelt. Op verrassende wijze maken kinderen gebruik van hun 

fantasie en creativiteit.

Meer informatie over Karin van Berne: 

www.kunst-en-uitvoering.nl

Karin van Berne

BEELDENDE KUNST

Competenties:  creërend, reflectief, zelfstandig werken, 
  onderzoekend vermogen, 
  vermogen zich te presenteren
Groepsgrootte:  maximaal 25 leerlingen
Locatie:   op school
Periode:   gehele schoolperiode
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden:
Het aanbod is in overleg aan te passen aan ieder gewenst 
thema. Schoolbreed en naschools aan te vragen. 
Geschikt voor speciaal onderwijs.

TOVERTOUWTJE, ONTDEK JE FANTASIE WERELD

BLOKJES DIEREN, 
EEN KNIPOOG NAAR HET 
KUBISME
GROEP 3 T/M 5

We gaan timmeren! Tijdens deze workshop komt het aan op 
ruimtelijk inzicht en doorzettingsvermogen. Na geëxperimenteerd 
te hebben met verschillende vormen en blokjes maken de 
leerlingen een eigen dier met een eigen karakter. De baasjes zullen 
ze trots presenteren om ze daarna snel thuis een ereplaatsje te 
geven.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  54 en 55
Doelgroep:  groep 3 t/m 5
Duur:   2,5 uur
Kosten:   € 130 + € 2 per leerling
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag op dezelfde school € 110 + € 2 per leerling
Bijzonderheden:
De school zorgt voor verf en extra hamers, werktafels en 
een meewerkende leerkracht. De workshop bestaat uit twee 
delen waardoor er ook een rustmoment is. Aan te vullen met 
timmerworkshops geschikt voor de onderen bovenbouw zodat er 
een schoolbreed project gerealiseerd kan worden. 

ELEKTRO INSEKTO TECHNIEK 
EN VORMGEVING
GROEP 3 T/M 5

Techniek en vormgeving
De leerlingen maken bibberige insecten met karakter en uitstraling 
door elektrotechniek te combineren met verschillende materialen. 
De insecten gaan alle kanten op. Welke gaat het snelst? Beweegt 
het leukst? Maakt het meeste geluid? De kinderen onderzoeken 
hoe dit komt en presenteren hun insect aan de groep.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  55, 42 en 45
Doelgroep:  groep 6 t/m 8
Duur:   2 uur
Kosten:   € 110 + materiaalkosten € 3 per leerling
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag op dezelfde school € 85 + 
  € 3 materiaalkosten per leerling
Bijzonderheden:
Evt. extra tangetjes en schroevendraaiers van school of thuis.

ECHT WAAR! KIJK MAAR!
GROEP 4 T/M 6

Met zelfgemaakte foto’s, verf en een grote dosis fantasie maken 
de leerlingen illustraties bij een eigen verhaal. Tijdens een 
inspirerende brainstormsessie worden de leerlingen gestimuleerd 
de hoofdpersoon en zijn avonturen te bedenken en te verbeelden. 
We maken foto’s van elkaar in de juiste houding en uitdrukkingen 
om vervolgens te verwerken.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  9, 54 en 5
Doelgroep:  groep 4 t/m 6
Duur:   2 x 2 uur, met minimaal 4 dagen er tussen
Kosten:   € 210 + materiaalkosten € 1,75 per ll.
  Elke volgende groep aansluitend op   
  dezelfde dag op dezelfde school 
  € 180 + materiaalkosten € 1,75 per leerling
Bijzonderheden:
De school zorgt voor grote vellen papier en verf. 
We kunnen hierbij verschillende thema’s gebruiken. Er kan ook 
een gezamenlijk kunstwerk of verhaal worden gemaakt. 

NIEUW

LET OP: Voor alle workshops van Karin van Berne geldt:



MODE IN DE GOUDEN EEUW
GROEP 1 T/M 8

In de zeventiende eeuw begonnen de Nederlanders volop te 
handelen met Azië. Allerlei soorten fijne textiel uit zuidoost-India 
werd meegenomen aan boord en in Indonesië geruild voor kruiden 
die zeer gewild waren in Europa. Soms werd er ook wel eens een 
mooie lap stof meegenomen naar Nederland, als geschenk of 
souvenir. Men ontdekte dat deze lappen stof zeer gewild waren 
in Nederland en het werd een echte mode rage. De exotische, 
Indische stoffen, sitsen en bonten, werden vooral toegepast in de 
klederdracht van vrouwen woonachtig in de steden en dorpen 
rondom de Zuiderzee zoals Volendam, Marken, Hindeloopen en 
Bunschoten. 

Durkje vertelt over verschillende streekdrachten uit Nederland 
(Marken, Volendam, Hindeloopen, Bunschoten en Staphorst). Zij 
laat afbeeldingen, kledingstukken en kleurrijke folkloristische 
stoffen zien. Geïnspireerd hierdoor gaan de leerlingen zelf aan 
de slag met het ontwerpen en bedrukken van lapjes stof met 
folkloristische motieven. 

Groep 1 t/m 6: 
De leerlingen maken door middel van stempelen, stippelen of 
sjabloneren met verf een kleurrijk en ritmisch patroon op een 
kussenhoes, een etui of een tasje. 
 
Groep 7 t/m 8: 
De leerlingen ontwerpen zelf een folkloristisch motief en zetten 
dit beeld om in een stempel of sjabloon (of ze maken gebruik van 
de aanwezige stempels en sjablonen).  Vervolgens drukken en 
verven ze dit op een kussenhoes, een etui, een tasje of op een zelf 
meegenomen T-shirt.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  wereldoriëntatie, creatieve vakken,    
  geschiedenis
Kosten:   € 95 + € 2,50 per leerling.
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag € 87,50 + € 2,50 per leerling. 
Bijzonderheden: 
De leerlingen dragen beschermende kleding.
Les of lessenserie textiele werkvormen op maat is ook mogelijk, 
deze activiteit is ook voor leerkrachten aan te vragen.
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Durkje de Boer

BEELDENDE KUNST

RECYCLE TEXTIEL! 
Wilde Weefsels, Wapperende 
Windmolentjes en Vreemde Vogels
GROEP 1 T/M 5

Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met diverse textiele 
materialen en technieken om deze materialen te verwerken tot 
een kleurrijk werkstuk. De leerlingen maken werkstukken van 
afgedankte textiele materialen zoals kleding, gordijnen, vitrages, 
wol, draden, touw en lapjes stof. 

Groep 1 t/m 3: Wapperende windmolentjes. De leerlingen maken 
van repen stof een bont gekleurd windmolentje, door de kleuren 
steeds op dezelfde manier te herhalen ontstaat een ritmisch geheel.

Groep 4 t/m 6: Wilde weefsels. Weven is een techniek die stoffen 
doet ontstaan. De leerlingen leren de basistechniek van het 
weven en maken vervolgens zelf een kleurrijk rond weefsel van 
gerecyclede materialen zoals repen stof van afgedankte kleding, 
draden, touw en andere textiele materialen. 

Groep 7 t/m 8: Vreemde Vogels. De leerlingen maken een Vreemde 
Wiebelende Vogel waarin beeldende vormgeving en techniek 
samenkomen. De vogel wordt gemaakt van textiel in combinatie 
met andere recycle materialen en zo geconstrueerd dat een 
beweging gemaakt kan worden. 
De creaties worden gezamenlijk besproken en kunnen een mooie 
plek in de school krijgen.

Duur:   1,5 tot 2 uur
Kosten:   € 95 + € 1,50 per leerling.
  Elke volgende groep aansluitend op   
  dezelfde dag op dezelfde school  
  € 87,50 + € 1,50 per leerling 
Bijzonderheden: 
De leerlingen verzamelen afgedankte, kleurrijke kleding en andere 
materialen zoals restjes breiwol, knopen, kraaltjes, veren en lapjes 
stof. Durkje de Boer neemt de overige materialen mee. 

SIERADEN VAN TEXTIEL
GROEP 1 T/M 8

Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met diverse textiele 
materialen en technieken om deze materialen vervolgens te 
verwerken tot een kleurrijk sieraad. Durkje de Boer laat prachtige 
sieraden van textiel aan de leerlingen zien en vertelt over de 
herkomst. Geïnspireerd hierdoor ontwerpen en maken de 
leerlingen een sieraad van vilt, leer en lapjes stof in een eigen hippe, 
vrolijke stijl. De werkstukken kunnen versierd worden met knopen, 
kraaltjes, kleurige borduursels en nog veel meer.
De creaties worden gezamenlijk besproken en het werk kan op een 
mooie plek in de school geëxposeerd worden.

Per groep wordt een passend programma aangeboden in overleg 
met de leerkracht.
Kosten:   € 95 + € 2 per leerling.
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag op dezelfde school 
  € 87,50 + € 2,- per leerling
Bijzonderheden: 
De leerlingen verzamelen restjes breiwol, knopen en kraaltjes. 
Durkje de Boer neemt de overige materialen mee. 

NIEUW

Durkje de Boer
Al van jongs af aan is Durkje de Boer gefascineerd door de vele 
mogelijkheden die textiel ons biedt. Van vezels tot gesponnen 
draden en kleurrijke lappen stof; van ambacht, folklore tot kunst. Na 
het volgen van opleidingen in de mode- en textiele vormgeving en 
activiteitenbegeleiding SPW, heeft Durkje de Boer van haar passie 
voor textiel haar beroep gemaakt. Geïnspireerd door verre reizen 
en diverse culturen maakt ze in haar atelier in Hindeloopen mooie 
textielproducten. Verder ontwikkelt en organiseert ze educatieve 
textielprojecten voor scholen en geeft ze in haar atelier cursussen 
en workshops aan kinderen en volwassenen. Het aanbod bestaat 
uit ambachtelijke technieken met natuurlijke materialen zoals 
bijvoorbeeld wol verven, vilten en spinnen maar Durkje geeft ook 
naailessen en leert jou  je eigen kleding maken. Durkje draagt graag 
haar kennis en vaardigheden op textielgebied aan jou over zodat 
ook jij die eindeloos vele mogelijkheden van textiele materialen en 
technieken kunt ontdekken. 

Meer informatie over Durkje de Boer: 
www.durkjedeboer.nl

Sluit aan bij het regulier
 schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  54, 55, (56).
Competenties:  creërend vermogen, vermogen tot   
  zelfstandig werken en samenwerken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Periode:    oktober 2018 tot april 2019
Groepsgrootte:  ongeveer 25 leerlingen
Locatie:   op school
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema 
Activiteit is schoolbreed aan te vragen 
Activiteit is ook geschikt voor speciaal onderwijs
Les of lessenserie textiele werkvormen op maat is ook mogelijk
Afhankelijk van de doelgroep en groepsgrootte extra 
begeleiding in overleg

LET OP: Voor alle workshops van Durkje de Boer geldt:



3D-SCHILDERIJ
GROEP 1 T/M 8

Kun je met klei ‘schilderen’? Jazeker!
In deze workshop krijgen de leerlingen een dunne plak klei 
waarmee ze door middel van krassen, kneden, stempelen en 
snijden (met stomp voorwerp) een prachtig 3D-schilderij maken.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 2, 54, 55, 56
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief, onderzoekend en
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 25 leerlingen
Duur:   1,5 uur
Locaties:   op school (handarbeidlokaal)
Kosten:   € 95 + € 1,65 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Kledingvoorschrift: oude kleding of overhemd/schort.
Extra begeleiding door leerkrachten / vrijwilligers gewenst, 
afhankelijk van groepsgrootte. 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema, kan 
onderdeel zijn van een groter project en is schoolbreed aan te 
vragen.

SCHILDEREN MET LICHT
GROEP 1 T/M 8

Schilderen met licht? Dat kan toch niet? Door het gebruik van witte 
verf op een zwart vel kun je de illusie creëren dat je schildert met 
licht, een soort ́ omgekeerd´ schilderen. Na de uitleg van dit principe 
gaan de leerlingen zelf aan de slag om hun eigen lichtschilderij te 
maken.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 2, 54, 55, 56
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief, onderzoekend en
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
Duur:   1,5 uur
Locaties:   op school (handarbeidlokaal)
Kosten:   € 95 + € 1,65 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Kledingvoorschrift: oude kleding of overhemd/schort 
Extra begeleiding door leerkrachten / vrijwilligers gewenst, 
afhankelijk van groepsgrootte. 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema, kan 
onderdeel zijn van een groter project en is schoolbreed aan te 
vragen
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Hermien Egbers

BEELDENDE KUNST

DRUKtemakers 
Workshops in druktechnieken 
voor de hele school!
GROEP 1 T/M 8

In de workshop DRUKtemakers maken leerlingen kennis met 
verschillende grafische druktechnieken. Door middel van leuke 
opdrachten leren ze hoe je grafische technieken kunt gebruiken 
om een eigen uniek kunstwerk te maken. 
De onderbouw maakt met stempel/ sjabloontechnieken en mono 
print een collage. De kinderen gebruiken verschillende materialen 
om mee te stempelen: touwtjes, jute, stukjes hout, karton en alles 
wat een verassende afdruk kan maken. Door middel van rollers en 
een drukpers maken ze een afdruk. 
De bovenbouw gaat lino snijden. Ze snijden een illustratie uit in 
linoleum en drukken deze in verschillende kleuren af. 
Voorbeelden van thema’s: de Kinderboekenweek, de seizoenen, 
onder water, fantasiemonsters, kunstenaars en kunststromingen, 
alles waardoor de lessen aanvullend zijn bij het bestaande 
lesprogramma.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  45, 55
Competenties:  beeldend vermogen, creërend vermogen,  
  onderzoekend vermogen, vermogen tot  
  samenwerken, vermogen tot zelfstandig  
  werken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Duur:   2 uur
Locaties:   op school
Kosten:   onderbouw € 125 + € 2 materiaalkosten per ll.
  bovenbouw € 125 + € 4 materiaalkosten per ll.
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Kledingvoorschrift: oude kleding of overhemd/schort
Lokaal met tafels en ruimte om te werken. Extra begeleider/
vrijwilliger gewenst. Dit aanbod is aan te passen aan ieder 
gewenst thema. Schoolbreed aan te vragen en geschikt voor het 
speciaal onderwijs.

Michel Dil
Beeldend kunstenaar Michel Dil is thuis in vele disciplines: 

beeldhouwen, schilderen, tekenen en keramiek. Een workshop 

duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit een introductie, een 

technische demonstatie, het maken van een ontwerp, en het 

uiteindelijke eindproduct. Workshops worden aangeboden op 

locatie of in het atelier van de kunstenaar.

Meer informatie over Michel Dil: 

www.micheldil.nl

Mijn naam is Hermien Egbers. En wat ik het allerleukste vind is 
om werk te maken met het gebruik van grafische technieken. 
Als grafisch vormgever ontwerp ik huisstijlen, folders, logo’s en 
alles wat gedrukt kan worden. Voor het maken van drukwerk 
gebruik ik ook traditionele grafische technieken als sjabloneren, 
stempelen, typografie en schildertechnieken om unieke 
ontwerpen te maken. Met de workshop DRUKtemakers laat ik 
kinderen kennis maken met het vak van grafisch vormgever en 
het gebruik van deze technieken. De nadruk ligt op het inspireren 
en het experimenteren.

Meer informatie over Hermien Egbers: 
www.hermienegbers.nl



TEKENEN, JOEPIE!
GROEP 1 T/M 8

Voor tekenen heb je weinig nodig en je kunt het bijna overal doen! Je 
kunt tekenen met een potlood, een kroontjespen, gekleurde stiften 
op papier, of gewoon met een stokje in het zand. En tekenen is ook 
nog eens superleuk! Beeldend kunstenares Marga Houtman heeft 
voor alle groepen van de basisschool lessen ontwikkeld waarbij 
leerlingen onderzoekend tekenen en materialen uitproberen.
Zo is er de workshop KipTok waarbij ze samen met de kinderen en 
haar marionetkip Tok in de wereld van de kip duikt en het verenpak 
wordt onderzocht.
Of Encyclopediertjes - een speelse combinatie van tekenen & taal - 
over diertjes die in hun naam iets verborgen hebben wat verwijst 
naar de wereld van het boek, zoals de inktvis, de boekenwurm of 
diertjes die je misschien wel zelf kunt verzinnen!
Daarnaast is het ook mogelijk er met leerlingen op uit te trekken 
en iets in de omgeving vast te leggen; overal is wel iets leuks of 
interessants te ontdekken om te tekenen! Marga neemt hiervoor 
zelf tekenborden mee, de leerkracht zorgt voor papier en 
tekenmateriaal en in overleg wordt een geschikte locatie gekozen. 

Kerndoelen:  1, 12, 45 55
Sluit aan bij:  creatieve vakken (en taal)
Competenties:  creërend vermogen, onderzoekend vermogen,  
  zelfstandig werken, samenwerken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 (onderbouw, middenbouw,  
  bovenbouw) afhankelijk van het onderwerp
Groepsgrootte:  max. 20 kinderen
Duur:   1 les van 1,5 uur 
Locatie:   op school of in overleg op locatie 
Kosten:   € 112,50 (extra uren à 45,00)
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor stevig tekenpapier en divers tekenmateriaal. 
In overleg wordt vooraf met leerkracht een tekenonderwerp 
gekozen. Activiteit is aan te passen aan een gewenst thema of een 
bepaalde techniek. Ook schoolbreed en naschools aan te vragen 
of aan te passen voor speciaal onderwijs.

KUNSTENAARSBOEK
GROEP 3 T/M 8

Een boek is een bundeling gedrukte of geschreven vellen papier. 
Een boek kun je opendoen en doorbladeren; op de bladzijden staat 
tekst en soms zijn er ook plaatjes. Maar een boek dat aan een touw 
hangt met bladzijden van metaal, of een houten boek met op elke 
bladzijde een uitgesneden boterham; is dat nog een boek? Of een 
vogelhuisje opgebouwd uit boeken waarvan je alleen de titels 
nog kunt lezen; zijn dat nog boeken zoals ze bedoeld zijn? Dit zijn 
kunstenaarsboeken.
Net als een schilderij, of een beeld kan een kunstenaar er voor 
kiezen om een boek te maken. Het is dan niet als een ‘gewoon’ 
boek, er is altijd wel iets bijzonders aan. Er zijn kunstenaarsboeken 
die gemaakt zijn van papier, met tekst of met plaatjes erin, maar er 
zijn er ook die van stof, hout, metaal of ander materiaal gemaakt 
zijn. Soms is het er maar één, soms zijn het er een paar met elkaar 
die een kunstwerk vormen. 
Vanuit haar eigen werk toont Marga een aantal verrassende 
voorbeelden van kunstenaarsboeken en daarna is het aan 
de leerlingen om zelf een bijzonder boek te maken; een leuk 
boekenavontuur met ruimte voor experiment in vorm en 
materiaalgebruik!

Kerndoelen:  55, 33,44, 45, 
Sluit aan bij:  creatieve vakken (en taal)
Competenties:  creërend vermogen, zelfstandig werken,  
  samenwerken, onderzoekend vermogen
Doelgroep:  groep 3 t/m 8
Groepsgrootte:  max. 20 kinderen
Duur:   een ochtend
Locatie:   op school, handenarbeidlokaal
Kosten:  € 195 + € 1,50 per leerling 
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor (rest)materiaal als papier, karton, textiel en 
teken- schilder, knip- en plakmateriaal. Kunstenaar neemt zelf 
(klein) boekbindmateriaal en simpel gereedschap mee.
Mogelijkheid tot compleet project voor kleine scholen.
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Marjelle Miedema

BEELDENDE KUNST

VRIENDSCHAP GEZICHTEN
GROEP 5 T/M 8

Tijdens de workshop vriendschap gezichten gaan de leerlingen 
elkaar naschilderen. We beginnen met een kleine introductie 
waarin we portretten van Henri Matisse bekijken. Vervolgens 
gaan de leerlingen zelf aan de slag en schilderen elkaar/een 
vriend/vriendinnetje na op een canvas van 20 x 20 cm. Aan het 
eind worden de schilderijtjes bij elkaar gelegd waardoor er een 
gezamenlijk kunstwerk ontstaat van vriendelijke gezichten van de 
klas. Hier wordt vervolgens kort over doorgepraat.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 54, 55, 56
Competenties:  zelfstandig werken, vermogen tot   
  samenwerken, creërend vermogen, receptief  
  en reflectief vermogen 
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 25 leerlingen
Duur:   2 uur
Locatie:   op school
Kosten:   € 95 per groep + € 2,50 per leerling
Bijzonderheden:
Bij aanwezigheid van verf en kwasten op de school komt de extra 
bijdrage van € 2,50 per kind te vervallen. Een extra begeleider en 
oude kleding of schorten is gewenst 
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen. Activiteit kan geschikt zijn voor het 
speciaal onderwijs

HANDLETTERING
GROEP 1 T/M 8

Tijdens de workshop handletteren gaan de leerlingen op een 
creatieve manier met letters bezig. Op hoeveel verschillende 
manieren kun je schrijven? Dikke letters, dun of juist sierlijk met heel 
veel krullen. Of misschien lukt het wel een echte 3D of bubbel letter 
te maken! We kijken naar oude brieven en hedendaagse handletter 
kaarten. Vol met ideeën experimenteren we met Oost-Indische inkt 
en handletterstiften, waarna elk kind (op zijn/haar eigen niveau) 
een eigen gehandletterde kaart maakt.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal/creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 54, 55
Competenties:  zelfstandig werken, creërend vermogen,  
  receptief en reflectief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 25 leerlingen
Duur:   1,5 á 2 uur
Locatie:   op school
Kosten:   € 95 per groep + € 2,50 per leerling
Bijzonderheden:
Bij aanwezigheid van Oost-Indische inkt en riet/kroontjespennen 
op de school komt de extra bijdrage van €2,50 per kind te 
vervallen. Een extra begeleider en oude kleding of schorten is 
gewenst. Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema 
en schoolbreed aan te vragen. Activiteit kan geschikt zijn voor het 
speciaal onderwijs.

Marga Houtman
Marga Houtman is als beeldend kunstenares multidisciplinair; naast tweedimensionaal werk als tekenen en schilderen 

maakt zij installaties en objecten en voert (school)projecten uit. Als cultuuraanbieder binnen het primair onderwijs heeft 

zij een aantal uitgewerkte workshops die in overleg klassikaal, schoolbreed, of naschools kunnen worden uitgevoerd. 

Oók voor speciaal onderwijs. Daarnaast is het mogelijk samen met Marga een bij de doelgroep passend schoolproject 

te ontwikkelen aan de hand van een thema of techniek. Hierbij nemen onderzoekend leren en talentontwikkeling een 

belangrijke rol in. Tip voor de Kinderboekenweek: expositie ‘Boek(en)kunst’ (15 sept t/m 27 okt) door Marga Houtman e.a.  

i.s.m. Galerie BAS10, Suupmarkt 10 te Sneek. 

Houd de website in de gaten!!    

    Meer informatie over Marga Houtman:

    http://mhoutman.nl/kunstenaarsboeken

Marjelle geeft van mini portret tekencursussen tot kunst-geschiedenis lessen en verschillende workshops aan zowel kinderen als 

volwassenen. Door de afgeronde opleiding docent beeldende kunst en vormgeving heeft ze een ruime kennis en ervaring die ze graag 

overbrengt. Dit doet ze op een enthousiaste en laagdrempelige manier zodat iedereen mee kan komen.

Meer informatie over Marjelle Miedema: 

www.marjelle-art.nl

NIEUW

NIEUW



VERFLAB
‘De schilderijententoonstelling’ 
van Moessorgsky
GROEP 1 T/M 8

Hoe maak je verf? Waar kun je eigenlijk allemaal mee verven en 
tekenen? Hoe werd je vroeger meester-schilder? Hoeveel kleuren 
kun jij maken? Heeft emotie een kleur? Kunnen we ook ontkleuren?
Er valt veel te ontdekken en te experimenteren met verf en kleur. 
Het geheim van de meester-schilder, de kleuren van van Gogh, 
tekens en grottekeningen, kleurenlab en schatgravers.
Programma is samen te stellen in overleg met Jeanette Scheffer. 
Diverse workshops zijn schoolbreed mogelijk.

Duur:   ca. 2 uur
Kosten:   € 160 (inclusief materiaalkosten)
Bijzonderheden:
De school zorgt voor pigment en ecoline.

 ODE AAN VRIENDSCHAP
 GROEP 1 T/M 8

De Russische componist Moessorgsky schreef prachtige muziek bij 
de schilderijen van zijn overleden vriend Victor Hartmann. Een ode 
aan vriendschap! Wat zou jij willen maken voor jouw vriend(in)? 
Welke ode breng jij aan vriendschap?
We luisteren naar de muziek van Moessorgsky. Welke emotie past 
daarbij? Hoe vertalen we muziek weer terug in een schilderij? Of 
maken we samen één groot schilderij? Met alle groepen organiseren 
we onze eigen schilderijententoonstelling. Laat de bezoekers maar 
komen! We kunnen werken in 2D en/of in 3D.

Duur:   ca. 2,5 uur
Kosten:   € 160 (voor 3D extra materiaalkosten in  
  overleg)
  coördinatie, voorbereiding en 
  inrichting expositie:  €160,-
Bijzonderheden: 
De school schaft zelf luisterboek ‘de schilderijententoonstelling’ 
bewerking Bette Westera aan: € 19,95. De school zorgt voor 
pandakrijt, verf en ecoline. 
Geschikt voor feestelijke ouderavond, themaweken als muziek, 
vriendschap of emoties. Werkwijze en mogelijkheden (uitwerking 
2D of 3D) worden vooraf met school besproken. Activiteit is 
schoolbreed.

IEPEN MIENSKIP 
Bouwen aan Verbinding
GROEP 1 T/M 8

Installatie /Land Art 
“Verbinding levert plezier op en is aanleiding tot experimenteren”

Een samenwerkingsproject voor de hele school waarbij: 
• groepsoverstijgend wordt gewerkt
• iedereen telt
• de handen uit de mouwen worden gestoken
• we onderzoek doen naar verbindingen
• we een grote installatie bouwen
• we verbinden door samenwerking

Mogelijk als interdisciplinair project met collega Beeldhouwen
Duur:   in overleg met school
Locatie:   op / rond school
Kosten:   € 320 per dag per vakdocent (excl. materiaal) 
Bijzonderheden: 
Maatwerk. De duur hangt af van wensen school, aantal leerlingen 
en budget. Veel materiaal kan worden ingezameld. Kosten 
materiaal is daarom afhankelijk van wat is ingezameld en wat nog 
moet worden aangeschaft. Activiteit is schoolbreed.
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BEELDENDE KUNST
Jeanette Scheffer
Jeanette Scheffer ontwikkelt en verzorgt kunstprojecten waarbij 
hoofd, hart en handen voorop staan. Ze is docent Beeldende 
Vorming, Transpersoonlijk therapeut en Kinder-tekentherapeut.

Werkzaamheden:
• Ontwikkelen en verzorgen van kunst – en cultuurprojecten 

op basisscholen;
• Onderzoekend en ontdekkend leren volgens concept ‘Atelier 

in school’ ;
• Interdisciplinaire kunstprojecten met collega’s (bv Dans, 

Beeldhouwen);
• Kunstprojecten met basisschoolleerlingen t.b.v. 

theaterproducties (IJlst 750 jaar);
• Kunstprojecten Speciaal Onderwijs;
• Maatwerk kunstprojecten;

• Tekentherapie.

Meer informatie Jeanette Scheffer – De Kunst van het beleven: 
www.dekunstvanhetbeleven.nl

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW Jeanette Scheffer
HELP!!!
Waar is de Grutto gebleven?

Onderdeel LF 2018 / Het grote Grutto 
Theater/ Natuurmuseum Fryslân
GROEP 1 T/M 8

Kunstproject rondom de verdwijning van de weidevogels. Wat zijn 
de oorzaken, wat vinden wij daarvan, wat kunnen wij doen en hoe 
vertalen we dat in beeld?
De leerlingen krijgen meer bewustzijn op de grote veranderingen 
in het landschap en de gevolgen daarvan voor het voortbestaan 
van de weide vogels.

Duur:   ca 2,5 uur
Kosten:   € 160
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor pandakrijt, plakkaatverf, klei en papier.

´K ZIE… ´K ZIE…
Toevalsdieren
GROEP 5 T/M 8

Als je met ‘andere’ ogen om je heen kijkt, kun je opeens een 
nieuwe wereld ontdekken met vreemde wezens of bijzondere 
dieren.
We gaan op zoek naar Toevalsdieren om ons heen. Misschien heb 
je ze wel eens opgemerkt in de wolken, in takken, in vlekken of in 
het klaslokaal.
We laten ze ook zelf spontaan ontstaan op papier want er zijn 
verschillende manieren om ze tevoorschijn te laten komen.
‘k zie…’k zie… En wat zie jij?

Kijken, zoeken, ontdekken van eigen beelden, tekenen en 
schilderen, met extra aandacht voor kleurtechniek.

Duur:   ca. 2,5 uur
Kosten:   € 160 
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor ecoline en plakkaatverf. 
Graag beschermende kleding voor het verven. 
Activiteit is schoolbreed aan te vragen.

Kerndoelen:  54, 55, 56
Competenties:  onderzoekend, creërend, reflectief en   
  receptief vermogen, zelfstandig werken,  
  samenwerken en vermogen zich te   
  presenteren
Locatie:   op school
Periode:   gehele schooljaar
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken

LET OP: Voor alle workshops van Jeanette Scheffer geldt:
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 HOERA
 Het is vandaag
 GROEP 3 T/M 8

Wat maakt jou blij? Waarvan kun jij een gat in de lucht springen?
Wat is geluk? En kun je dat nu – op dit moment- voelen?

Na het delen van ervaringen en ideeën over geluk en blijdschap, 
bekijken we het werk van Wouter Stips, geïnspireerd op zijn 
schilderij ‘Samen in een olifant’ gaan we aan de slag. We gaan 
vrolijke beesten tekenen en schilderen en maken daarbij gebruik 
van verschillende technieken. Samen in een olifant…. een 
geluksvogel…of een feestvarken?

Duur:   ca. 2,5 uur
Kosten:   € 160 
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor pandakrijt. 
Graag beschermende kleding voor het verven



 VRIENDSCHAP
 GROEP 1 T/M 8

Groepsopdracht over Vriendschap in lijn, vorm en kleur à la 
Kandinsky en je eigen kunstwerk maken volgens “Een lijn is een 
punt die uit wandelen gaat”, van Paul Klee.

Duur:   2,5 uur
Kosten:   € 160
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor ecoline en pandakrijt. 
Graag beschermende kleding voor het verven. 
Activiteit is schoolbreed aan te vragen.

 HET GOUD IN JEZELF   
 ONTDEKKEN!
 GROEP 1 T/M 8

Duur:   ca. 2,5 uur
Kosten:   € 160
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor ecoline en plakkaatverf. 
Graag beschermende kleding voor het verven. 
Activiteit is schoolbreed aan te vragen.
Het is mogelijk dit project gezamenlijk af te sluiten met een 
‘Pleinkunstwerk’ waaraan iedereen z’n (gouden)steentje bijdraagt. 
Kosten € 289,-
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Project: ‘Als een vis in het water’ van Babs Wijnstra, zie blz. 41

 DE WERELD, DAT BEN JIJ!
 GROEP 1 T/M 8

Kunstproject rond de wereld en ideeën van Hundertwasser.

Duur: 2,5 uur
Kosten: € 160
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor pandakrijt en ecoline. 
Graag beschermende kleding voor het verven. 
Activiteit is schoolbreed aan te vragen.
Het is mogelijk om de workshops ‘De wereld, dat ben jij!’ af te 
sluiten met een groepsopdracht. Samenwerken, je verbinden met 
elkaar en de ideeën van Hundertwasser staan centraal en worden 
zichtbaar gemaakt op paneel. 
Kosten € 125  per paneel per groep.

Jeanette Scheffer

Kerndoelen:  54, 55, 56
Competenties:  onderzoekend, creërend, reflectief en   
  receptief vermogen, zelfstandig werken,  
  samenwerken en vermogen zich te   
  presenteren
Locatie:   op school
Periode:   gehele schooljaar
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken

Meer informatie Jeanette Scheffer – De Kunst van het beleven: 
www.dekunstvanhetbeleven.nl

LET OP: Voor alle workshops van Jeanette Scheffer geldt:



PUZZELPOËZIE MET 
M.C.ESCHER
GROEP 3 T/M 8

Met de hele klas maken we een meterslang puzzelgedicht op basis 
van M.C. Eschers Vogel-Vis- kunstwerk. Hoe passen de losse (zins-)
delen in elkaar? Beeld en woord komen samen in één metamorfose. 
Vogels en vissen vliegen en zwemmen uit. Ertussendoor zweven 
zelfgeschreven dichtregels. Taalvaardigheid, en kennis van en 
werken met het Fries cultureel erfgoed worden vergroot. 

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  rekenen, taal, wereldoriëntatie, creatieve  
  vakken
Kerndoelen:  1, 9, 12, 54, 55, 56
Competenties:  creërend, reflectief, onderzoekend, receptief  
  vermogen en vermogen zich te presenteren
Doelgroep:  groep 3 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 26 leerlingen
Duur:   2 uur
Locatie:    op school
Periode:    hele schooljaar op dinsdag en vrijdag  
Kosten:   € 175 per groep
Bijzonderheden: 
De school zorgt voor lijm, scharen, kleurpotloden en stiften.
Vooraf aan de workshop kopieert Kate haar lesbrieven en 
werkbladen op school. 
Activiteit is schoolbreed aan te vragen. 
Activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs. 

 POËZIE ALBUM, 
 LIEVE JIJ,     
 VRIENDSCHAPSPOËZIE 
 GROEP 3 T/M 6

Kinderboekenweek 2018 gaat helemaal over vriendschap. Over 
vriendschap tussen mensen, dieren en tussen Woord en Beeld. 
Maar, met wie kun je vrienden zijn? Met wie niet? Wat is een vriend 
eigenlijk. Vroeger schreven mensen voor elkaar versjes in een 
poëziealbum. Hoe gaat dat nu?
In deze workshop gaan de leerlingen zelf zo’n rijmpje maken. Daarna 
poëzieplaatjes. Het eindproduct is een groeps-poëziealbum.

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:  taal, creatieve vakken
Kerndoelen:  54, 55, 56
Competenties:  samenwerken, betekenis geven, onderzoeken,  
  poëtische elementen, spelen met taal
Doelgroep:  groep 3 t/m 6
Duur:   1,5 uur
Locatie:   op school
Periode:   startperiode school (zilveren/gouden weken)  
  september, oktober kinderboekenweek, 
  hele schooljaar. Tijden in overleg 
Kosten:   € 180 per groep 
  € 490 per dagdeel met max 3 groepen 
Bijzonderheden: 
Benodigdheden: 1 schaar per leerling, Kate zorgt zelf voor ander 
materiaal.
Vanaf 15 leerlingen: 1 extra leerkracht die kinderen kan helpen 
met knippen/plakken/schrijven
Vooraf: Leerkrachten vragen ouders via kinderen om een 
poëziealbum van vroeger mee te geven op de dag van de 
workshop.
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen. 
Activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
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VRIEND GEZOCHT!
GROEP 5 T/M 8

De Kinderboekenweek komt eraan. De scholen zijn na de 
zomervakantie weer begonnen. Deze workshop geeft de leerlingen 
in jouw klas de kans om na te denken over de vraag: wanneer is 
iemand je vriend, welke eigenschappen of kwaliteiten heeft een 
goede vriend? Waar en hoe vind je een vriend? Ken je voorbeelden 
van vriendschappen in boeken?
Door het benoemen van deze eigenschappen en kenmerken, help 
je kinderen met het vormen van een goede basis voor nieuwe 
vriendschappen; in de klas, of op de nieuwe school (naar de 
brugklas). En wat heb ikzelf te bieden? Hoe schrijf je zo’n wervende 
tekst dat de lezer denkt: ja, die wordt mijn vriend!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal, wereld oriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen:  54, 55
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 27 leerlingen
Duur:   1,5 uur 
Locatie:   op school, in de klas 
Periode:    Kinderboekenweek of daarvoor. 
  (september-oktober 2018), 
  hele jaar, bijna naar de brugklas. 
  Tijden in overleg 
Kosten:  € 180 per groep
  € 490 per dagdeel met maximaal 3 groepen
Bijzonderheden: 
Activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs 

Kate Schlingemann
Kate schrijft  en tekent voor en met kinderen. Ze maakt kinderboeken, is jeugddichter en werkt als Schoolschrijver op Friese basisscholen. Ze is 

vaste redacteur en dichter van het tijdschrift Dichter. van Plint, en geeft bij Kunstkade/CvtO schrijfles aan kinderen die meer willen ontdekken 

en de verdieping zoeken. Door haar workshops en lessen vergroten kinderen hun woordenschat, hun verbeeldingskracht, het plezier in 

schrijven, en ze gaan beter en meer lezen.    

Meer informatie over Kate Schlingemann:

www.kateschlingemann.nl 

Kate Schlingemann
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Staal en Steen

‘BELEEF’ HET WERKEN IN 
SPEKSTEEN
GROEP 5 T/M 8

Ooit al wel eens ervaren om in speksteen te werken? Het bevordert 
de fantasie en het ruimtelijk inzicht. De leerlingen zoeken zelf 
een stukje speksteen uit wat goed aanvoelt qua grootte, kleur en 
vorm. Vervolgens gaan ze de speksteen bewerken, met raspen en 
flexibel schuurpapier. Door te onderzoeken en te voelen maakt de 
leerling keuzes: wat haal ik weg en wat niet. Vervolgens gaan ze 
hun speksteen polijsten met schuurpapier en water, waardoor de 
werkelijke kleur van de steen naar boven komt en heerlijk glad aan 
voelt. Met veel enthousiasme en inzet heeft de leerling aan het eind 
van de workshop een prachtige resultaat waar hij/zij trots op mag 
zijn: een beeldje, een voelsteentje of een sieraad.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  54, 55
Competenties:  creërend en reflectief vermogen, vermogen  
  zich te presenteren, vermogen tot zelfstandig-  
  en samenwerken
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 35 leerlingen
Duur:   2,5 uur
Locaties:   op school of in Atelier Staal & Steen, Exmorra
Periode:   gehele schooljaar
Kosten:   voelsteentje: € 85 + € 4,50 per leerling
  sieraad: € 85 + € 5 per leerling
  beeldje: € 340 (4 dagdelen) + € 10 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Voor deze activiteit is een ruimte met een gladde vloer gewenst. 
Leerlingen dragen oude kleding en nemen een oude handdoek 
plus krant mee. Graag 1 begeleider per 5 leerlingen. Er is een 
lesbrief beschikbaar. Dit aanbod is aan te passen aan ieder 
gewenst thema zeer geschikt voor kinderen met een rugzakje. 
Ook naschools aan te vragen.

Anna Akke Fopma is beeldend kunstenares. Zij beeldhouwt en 
maakt vaak beelden met een thema. Daarnaast geeft zij cursussen 
en workshops speksteen bewerken aan jong en oud. Aandacht en 
kwaliteit staan bij haar hoog in het vaandel.

Meer informatie over Staal en Steen:
Contactpersoon: Beeldend kunstenares Anna Akke Fopma:
www.staalensteen.nl



PROJECT CATWALK 
GROEP 1 T/M 8

In Project Catwalk krijgen gedragen en afgedankte kleding een 
metamorfose, wordt een prachtige PowerPoint presentatie 
gemaakt en praat een presentator een heuse modeshow aan 
elkaar! Een overhemd van heit wordt ineens een hippe broek, een 
oude spijkerbroek krijgt een nieuw leven als mouwen van een 
jas en de jurk van oma is ineens een prachtige cape, alles wordt 
modieus. We bedenken nieuwe trends en rages en zetten samen 
een heuse modeshow in elkaar!

We beginnen de workshop met een PowerPoint presentatie en 
vervolgens gaat de klas met bestaande kleding outfits maken.
(creatief denken, ontwerpen), een fotopresentatie maken, kappen 
en visageren en de muziek uitzoeken. Per viertal of tweetal 
krijgen ze een taak (samenwerken, afhankelijk van de grootte 
en samenstelling van de klas) Voor elk kind een bij hem/ haar 
passende taak en een kans om zijn talenten te ontwikkelen. (nieuwe 
technieken aanleren). Als alles klaar is gaan we het aan de klas of 
indien mogelijk de hele school,  presenteren met een modeshow 
waarbij ze zelf een choreografie mogen bedenken (werken met een 
deadline en presenteren!) 

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:  creatieve vakken, computeronderwijs
Kerndoelen:  44, 45, 55, 56, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen, receptief  
  vermogen, vermogen tot zelfstandig werken,  
  vermogen tot samenwerken
Doelgroep:  1 t/m groep 8, 
  iedere groep een passend programma
Duur:   A: groep 1 en 2: 1 ½ -2 uur
  B: groep 3 en 4: 2 -  2 ½ uur
  C: groep  5 t/m 8: 1 ochtend of middag 
  In overleg,  combinatie van meerdere groepen  
  mogelijk. Project van meerdere dagen  
  mogelijk.
Locatie:   op school
Kosten:   A: € 125 + € 2 per leerling 
  B: € 150 + € 2 per leerling 
  C: € 175 + €  2 per leerling
  Meerdere dagen project: prijs in overleg!
Bijzonderheden:
Afhankelijk van het aantal leerlingen, extra begeleiding gewenst. 
Graag oude kleding verzamelen en op de dag meenemen! 
Wanneer modeshow voor hele school dan ruimte voorbereiden. 
Graag een radio of muziekinstallatie klaarzetten. 
De activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema, 
schoolbreed aan te vragen en geschikt voor speciaal onderwijs.
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Jolanda Terenstra
Creativiteit voor groot en klein: iedereen kan creatief zijn en creatief zijn traint je brein om te zoeken naar oplossingen en nieuwe ideeën. Als 

je als kind creatief mag zijn, heb je daar al volwassene nog veel profijt van. Cre-jo stimuleert het creatief denken en ontdekken van je eigen 

talenten.    

Meer informatie over Cre-jo - Jolanda Terenstra:

www.cre-jo.nl 

Project Catwalk van Jolanda Terenstra, zie blz. 36
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ART DAT VAN HET PAPIER 
POPT
GROEP 5 T/M 8

Deze les gaat over Pop Art. Beelden uit de reclame- en 
televisiewereld, gebruiksartikelen, strips en popmuziek zijn 
inspiratiebronnen voor deze stroming. Pop Art is populair bij het 
gewone publiek. Het is herkenbaar en ongecompliceerd. In deze 
les gaan de leerlingen met  een gekozen thema aan de slag, zoals 
snoep, strips, reclame maar ook een zelfportret is mogelijk. Tijdens 
de les leren de leerlingen de kracht van kleur en beeld en hoe ze 
deze het beste kunnen inzetten. De kleurenleer komt voorbij maar 
ook de manier waarop beeld een boodschap kan overbrengen. De 
kunstenaars Andy Warhol en Roy Lichtenstein zijn onze inspiratie. 
Wanneer de les is geweest, hebben de leerlingen een kunstwerk 
gemaakt dat volledig eigen is maar is geïnspireerd op de Pop Art: 
Art dat van het papier Popt!

Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen en  
  vermogen tot zelfstandig werken 
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Duur:   2,5 uur
Kosten:   € 160 inclusief materialen

 VILTEN
 GROEP 1 T/M 8

Deze workshop is een feestje met vilten!  Iedereen gaat op zijn 
eigen niveau aan het werk met de techniek Vilten. Voor wie eerder 
deze workshop heeft gevolgt zijn nieuwe varianten ontworpen.  
Het is mogelijk om schoolbreed te werken aan één werkstuk. Dit is 
bijvoorbeeld een mooi project om in het begin van het schooljaar 
te ondernemen. In overleg met de school bepalen we een thema 
en alle leerlingen gaan daar op hun eigen manier mee werken 
om uiteindelijk tot een eindresultaat te komen bijvoorbeeld een 
wandpaneel of een standbeeld. Omdat vilten een makkelijke 
techniek is het dus ook mogelijk om hier veel mee uit te halen. 

Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen   
  en vermogen tot zelfstandig werken en  
  samenwerken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
  (elke leeftijdsgroep krijgt op zijn eigen niveau  
  een programma aangeboden)
Duur:   2,5 uur 
Kosten:   € 160 inclusief materialen 
  schoolbreed project in overleg
Bijzonderheden: 
voor na de les droge kleding meenemen. 

Nina Wanders-Visscher
Hallo, mijn naam is Nina en ik ben opgeleid tot docent Beeldende Kunst en Vormgeving en geef van origine les in het middelbaar onderwijs, 
maar om goed kunstonderwijs te geven moet je werken aan de basis. Daarom ben ik jaren geleden begonnen met mijn eigen atelier. Ik vind 
het belangrijk dat kinderen van alle leeftijden in alle omstandigheden zichzelf kunnen leren kennen op het creatieve gebied. Daarom bied ik 
al 7 jaar leuke en leerzame gastlessen in het basisonderwijs aan. In mijn atelier draait het om Uniek en Verdiepend. Samen met de kinderen 
ga ik ontdekken wat de talenten zijn en gaan we ontdekken hoe we zelf ook mooie dingen kunnen maken. Duidelijke en leerzame projecten 
die de moeite waard zijn. Een echte ervaring die je meegemaakt moet hebben (of u als docent)

Meer informatie over Nina Wanders-Visscher- Atelier WiWoBo:
www.atelierwiwobo.nl

Nina Wanders-Visscher

VAN DRAAD TOT BEELD
GROEP 5 en 6

Tijdens deze kunstles maken de leerlingen een wassen beeld. De 
maken kennis met de kunstenaar Alberto Giacometti; een Zwitsers 
schilder en beeldhouwer en die vooral bekend is geworden met zijn 
beeldhouwwerk van de dunne, lopende man (L’Homme qui marche 
uit 1961). Tijdens de les leren de leerlingen deze kunstenaar kennen 
en hoe hij tot zijn mooie wassen beelden kwam, want soms zagen 
de beelden er uit als een droom, zo gek. De leerlingen kruipen in de 
huid van de kunstenaar en gaan na de les met een echt kunstwerk 
naar huis.

Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen,  
  vermogen zich te presenteren en zelfstandig  
  werken 
Doelgroep:  groep 5 en 6
Duur:   2,5 uur
Kosten:   € 160 inclusief materialen
Bijzonderheden: 
graag beschermende kleding

HOE ZIT JIJ?
GROEP 1 T/M 8

Het grootste gedeelte van de dag zitten we op een stoel. Op school, 
thuis, op muziekles enz. Elke stoel ziet er anders uit, elke stoel zit ook 
anders. Als we kijken naar de toegepaste kunst in Nederland dan 
zien we dat een doodgewone stoel ruimte biedt aan kunstenaars 
en ontwerpers om daar iets moois van te maken. Omdat er in ons 
allemaal een kunstenaar of ontwerper schuilt kunnen de leerlingen 
in dit aanbod gaan nadenken en ontwerpen hoe hun eigen stoel 
eruit ziet. 
Dit aanbod kan ook schoolbreed worden aangeboden, denk 
bijvoorbeeld aan een ontwerpwedstijd op school over het leukste 
stoeltje of een stoelen-expositie. De workshops is voor elke 
leeftijd: elk kind weet waar hij of zij het liefste op zit en kan dit ook 
vormgeven. Met of zonder een thema.

Competenties:  creërend, reflectief, onderzoekend, receptief  
  vermogen en vermogen zich te presenteren,  
  zelfstandig werken en samenwerken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Duur:   2,5 uur
Kosten:   € 160 inclusief materialen 
  Voor projectweek of schoolbreed, prijs  
  in overleg.
 

(ZELF)PORTRET
GROEP 1 T/M 8

Tijdens deze workshop werken de leerlingen met het thema 
identiteit. Wie ben ik? Hoe zie ik eruit? En wat vinden andere 
mensen van mij? Natuurlijk wordt tijdens de les gekeken naar 
identiteit is combinatie met kunst. Niet alleen de schilderkunst, 
maar ook fotokunst of beeldhouwkunst kunnen we gebruiken. De 
leerlingen gaan ontdekken op welke manier kunstenaars gebruik 
maken van dit thema identiteit, maar ook wat ze er zelf mee kunnen 
doen. In dit programma is er een belangrijke rol weggelegd voor de 
leerkracht. Samen met de leerkracht wordt er besloten met welke 
techniek, materiaal of medium gewerkt kan worden. 
Kortom een fantastisch project waarin een op maat gemaakt 
programma tot stand komt.

Competenties:  creërend, reflectief, onderzoekend, receptief  
  vermogen en vermogen zich te presenteren,  
  zelfstandig werken en samenwerken 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Duur:   2,5 uur
Kosten:   € 160 inclusief materialen 
  Voor projectweek of schoolbreed, prijs  
  in overleg.

NIEUW NIEUW

Aansluiting bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 54 en 55
Locatie:   op school
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen
Periode:   gehele jaar op de donderdagochtend 
  (bij beschikbaarheid ook op andere dagen  
  mogelijk)
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Aanbod is aan ieder gewenst thema aan te passen, 
schoolbreed aan te vragen en geschikt voor speciaal onderwijs. 

LET OP: Voor alle workshops van Nina Wanders-Visscher geldt:
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 ALS EEN VIS IN HET WATER
 EEN GROEPSKUNSTWERK
 GROEP 1 T/M 8

“Geen vis die ooit een andere vis zal slaan of lastigvallen. 
In deze school wordt niet gepest. Dat doen alleen de kwallen!!”
(bewerking deel van gedicht van Rikkert Zuiderveld)

Naar aanleiding van dit gedicht maken we een gezamenlijk 
kunstwerk. Iedereen telt en doet mee.

Elk leerling maakt (en vertegenwoordigt) een mooie vis, die 
later samen met de andere vissen de school (klas) vormt. De 
vissen worden gemaakt van dik-dun-en ribbelkarton, verf, 
boekbinderslijm en allerlei andere materialen zoals lapjes, glitters, 
applicaties of zelfs snoeppapiertjes en plastic bestek! Alles kan. 
Wanneer de vissen klaar zijn zoeken ze een plekje op het paneel. De 
(reeds voorbewerkte) mdf - of zachtboardpanelen zijn 122 x 61cm 
en voor een groep van ongeveer 25 kinderen zijn 3 panelen nodig. 
Een prachtig en reusachtig kunstwerk voor in de klas of in de hal!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak :  leefstijl, themaweek pesten, creatieve vakken,  
  groepsvorming in gouden en zilveren weken
Competenties:  creërend vermogen en vermogen tot   
  samenwerken
Kosten:   € 165 inclusief panelen en materiaal. 
  € 150 bij elke volgende workshop op dezelfde  
  school

KLEUR LOKAAL
GROEP 1 T/M 8

Ik zie ik zie wat jij niet ziet…
Kleuren zijn belangrijk. Ze vertellen je van alles.
Je wordt er vrolijk van, of juist somber.
Rood betekent stop, bij groen mag je door…
Met kleuren kun je lekker opvallen.. of ze beschermen je juist.
Kijk maar naar de dieren.
Sommige dieren zijn bijna onzichtbaar, die hebben een schutkleur.
We gaan een kunstwerk met een geheim maken. 
Het verborgen dier.

Op paneel maken we een schilderij met verschillende vormen en 
kleuren. Dit wordt de wereld van het verborgen dier.
Het dier zelf (een los object van karton) moet in de zelfde patronen 
worden beschilderd en op het schilderij geplakt. Heee ... Waar is 
het nou gebleven?

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak :  creatieve vakken
Competenties:  creërend vermogen
Kosten:   € 120 inclusief paneeltjes, 
  € 95 bij elke volgende workshop op dezelfde  
  school
Bijzonderheden: 
de school zorgt voor plakkaatverf

Babs Wijnstra
Ik ben beeldend kunstenaar, theatermaker en illustrator van kinderboeken. Daarnaast ben 
ik al 15 jaar werkzaam in het speciaal onderwijs. Mijn doel is de kinderen te laten ervaren hoe je 
met simpele middelen en trucjes de mooiste dingen kan maken, op een manier die voor elk 
kind, op elk niveau haalbaar is. Plezier, succeservaring, en trots mogen zijn op je eigen werk, 
dát vind ik belangrijk.

Meer info over Babs Wijnstra:
www.babswijnstra.nl

Babs Wijnstra

KOPSTUKKEN
GROEP 1 T/M 8

“Wie denk je wel dat je bent!!??”
Heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd?
Nou; Jij bent jij en dat is toevallig heel bijzonder.
Van jou is er maar 1. Op de hele wereld!
Nu we dit bedacht hebben gaan we eens heel goed in de spiegel 
kijken.
Tijd om een zelfportret te maken, op een echt paneel, met echte 
penselen. Natuurlijk met handige teken- en schildertips!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak :  creatieve vakken
Competenties:  creërend vermogen
Kosten:   € 120 inclusief paneeltjes, 
  € 95 bij elke volgende workshop op dezelfde  
  school
Bijzonderheden: 
de school zorgt voor plakkaatverf. Babs Wijnstra zorgt voor 
spiegeltjes en penselen

LAAT MIJ MAAR SCHUIVEN!
GROEP 1 T/M 8

Hoezo oude doos? Kijk eens hoe mooi karton kan zijn!
Schuiven, passen, knippen, kijken, meten..
Mozaïek je eigen droomkasteel in elkaar van losse gekleurde 
stukjes karton.
Of wie weet heb je de smaak te pakken, en wil je een heel straatje 
leggen?

Babs zorgt voor een assorti aan soorten , kleuren, maten en 
vormpjes van karton. Bijknippen mag natuurlijk altijd.
Het geheel wordt met boekbinderslijm op voorbewerkte panelen 
geplakt, en kan zo als  prachtig kunstwerk mee naar huis.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak :  creatieve vakken
Competenties:  creërend vermogen
Kosten:   € 140 inclusief panelen, 
  € 120 bij elke volgende workshop op dezelfde  
  school

ILLUSTRATOR IN DE KLAS
GROEP 1 T/M 8

Hoe voelt verheugen? Er bij horen, of nieuwe schoenen krijgen?
Hoe voelt het als je wordt gepest of buiten gesloten?
Of als je verliefd bent, en verlegen en je moet blozen?
En hoe ziet dat er uit?

Allemaal dingen die een illustrator moet weten.
Aan de hand van een ter plekke verteld en getekend verhaal 
nemen we – letterlijk- alle emoties bij de kop.
Met deze voorbeelden en handige tekentips gaan de kinderen zelf 
aan de slag.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak :  creatieve vakken , leefstijl, thema pesten
Competenties:  creërend vermogen
Kosten:   € 100, 
  € 75 bij elke volgende workshop op dezelfde  
  school

 ZO VRIJ ALS EEN VOGEL!
 EEN GROEPSKUNSTWERK  
 GROEP 1 T/M 8

Je mag zijn wie je bent!
Ben je een hippe vogel? Een vreemde of een vroege?
Ben je een beetje kippig? Een huismus, of zo trots als een pauw?
Ben je een hoogvlieger? Of een pechvogel … zie je ze vliegen, of 
pronk je graag met andermans veren?
Het kan allemaal …

Uit voorgesneden onderdelen (van karton) kan je je je eigen vogel 
samenstellen, in elkaar zetten, en natuurlijk mooi versieren. Dit 
doen we o.a. met gekke stofjes, metallic- en vliegerpapier. Tot slot 
plakken we de vogels op panelen, zodat ze als groepskunstwerk in 
de klas rond kunnen fladderen. Voor een groep van 25 leerlingen 
zijn ongeveer 3 –reeds voorbewerkte- panelen nodig. (1,22x61 cm).

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  leefstijl, themaweek pesten, creatieve vakken,  
  groepsvorming in gouden en zilveren weken
Competenties:  creërend vermogen en vermogen tot   
  samenwerken
Kosten:   € 165 inclusief panelen en materiaal. 
  € 150 bij elke volgende workshop op 
  dezelfde  school

NIEUW

Kerndoelen:  9, 54 en 55
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Duur:   1 tot 1,5 uur
Locaties:   in de klas (of centrale ruimte in de school)
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
De aanboden zijn aan te passen aan ieder gewenst thema. 
Schoolbreed aan te vragen en ook geschikt voor speciaal 
onderwijs.

LET OP: Voor alle workshops van Babs Wijnstra geldt:

GOUDEN
&

ZILVEREN
WEKEN

GOUDEN
&

ZILVEREN
WEKEN
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CIRCUS
Circus Salto
Circus Salto verzorgt jaarlijks zo’n 120 voorstellingen door 
heel Nederland in een prachtige Circustent. Circus Salto is de 
kinderdroom van Sander Balk. Met veel liefde en enthousiasme 
heeft hij zijn droom waargemaakt. Naast het verzorgen van 
voorstellingen geeft Sander ook circusworkshops op scholen, 
vakantieparken, instellingen, BSO’s, bedrijven en festivals.

Meer informatie over Circus Salto:
Contactpersoon: Sander Balk
www.doemeemethetcircus.nl

DOE SAMEN MEE MET HET 
CIRCUS!
GROEP 1 T/M 8

Circusentertainer Sander presenteert Circusprojecten waarbij 
hij in samenwerking met de leerkrachten en leerlingen een 
echte circusvoorstelling maakt. Bij de het instuderen bepalen de 
leerlingen samen wat voor act ze gaan maken, welke oefeningen, 
wat voor kleuren de kostuums worden en hoe de acts gepresenteerd 
worden.
Belangrijk is dat de leerlingen alles samen bepalen, elkaars 
mogelijkheden zoeken, gebruik maken van de talenten en elkaars 
onmogelijkheden respecteren. Het Circus is een cultuurvorm 
waarbij je samen moet werken. Een menselijke piramide kan niet 
worden gebouwd als je niet samenwerkt en elkaar kunt vertrouwen, 
een clown kan niet zonder tegenspeler. Presentatie mag in onze 
tent ... maar dan moet er wel budget zijn.. schappelijk natuurlijk...

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  55, 56, 58
Competenties:  vermogen zich te presenteren, reflectief en  
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Duur:   in overleg: mogelijkheid van losse workshop  
  tot (dag) project
Locatie:   op school
Kosten:   € 250 per groep, 
  € 100 bij elke volgende groep op dezelfde dag
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Per groep 1 hulpouder en de leerkracht. Dit aanbod is aan te 
passen aan ieder gewenst thema schoolbreed aan te vragen en 
óók naschools aan te vragen.

Doe samen mee met het circus! van Circus Salto, zie blz. 42
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DANS
Marianne Kalkman

Marianne Kalkman biedt creatieve dansverhalen waarbij een thema 
centraal staat. Tijdens de danslessen wordt aandacht besteed 
aan de motorische ontwikkeling, taal-en rekenontwikkeling en 
inlevingsvermogen.

Meer informatie over Marianne Kalkman:
www.peuterdansmetmij.nl

KLEUTER DANS MET MIJ!
GROEP 1 EN 2

Aan de hand van een thema en afwisselende muziek worden de 
kleuters mee op reis genomen. Over hoge bergen, door de hete 
woestijn of gewoon in de achtertuin. Een gekleurd stukje stof kan 
een poetsdoek zijn maar ook de staart van een paard.

Kleuters genieten van bewegen op muziek! 
Ze staan open voor elkaar, dansen samen, werken samen en maken 
samen plezier!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  rekenen, taal, wereld oriëntatie, creatieve  
  vakken
Kerndoelen:  12, 33, 54, 55, 57, 58
Competenties:  vermogen om zich te presenteren en om  
  samen te werken
Doelgroep:  groep 1 en 2
Duur:   Optie 1: 1 les van ongeveer een uur
  Optie 2: Lessenserie van minimaal 3 lessen.  
  Door herhaling van activiteiten en taalaanbod  
  wordt aan taal- en rekenontwikkeling gewerkt.
  Voorkeur voor een bepaald thema? Geef aan  
  om welk thema het gaat en eventueel de  
  gebruikte methode aan bij de aanvraag van  
  kleuterdans
Locatie:   in het speellokaal, sportzaal, sporthal 
Kosten:   Optie 1: € 60
  Optie 2: Bij afname van 3 lessen 
  per groep € 55 per les 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
De kinderen dansen bij voorkeur op blote voeten en in 
gymkleding. Actieve aanwezigheid van de leerkracht gewenst in 
geval van grote groepen.
De activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en is 
geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.

DANS
Akte2 / Kunstencentrum Atrium 

DANSKNALLER 
GROEP 1 T/M 8

Drie lessen dans op maat in drie elkaar opvolgende weken, 
eventueel gevolgd door een danspresentatie. Mogelijkheden zijn: 
kinderdans, dansexpressie, streetdance, werelddans en nog veel 
meer. 

Kerndoelen:  54, 57, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Duur:   3 lessen van 45 min. voor groep 1 en 2 
  3 lessen van 60 min. voor groep 3 t/m 8 
Locatie:   op school in een gymlokaal of evt. speellokaal 
Periode:  in overleg met de school wordt een rooster  
  vastgesteld 
Kosten:   groep 1 en 2 € 185 per groep, 
  met demonstratie € 235 per groep 
  3 t/m 8 € 260 per groep, 
  met demonstratie € 300 per groep 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Geschikte kleding. Dit aanbod is schoolbreed aan te vragen aan te 
passen aan ieder gewenst thema en óók naschools aan te vragen.

Akte2 / Kunstencentrum Atrium 
Contactpersoon: Annemarie van der Reijden 
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl

HET HIPHOPHUIS  
GROEP 6 T/M 8

De dansdocenten van het Hiphophuis van Kunstencentrum 
Atrium komen graag bij u op school! Kies voor popping, hiphop of 
breakdance in drie achtereenvolgende lessen, naar keuze gevolgd 
door een demonstratie. De dansdocenten van het Hiphophuis van 
Kunstencentrum Atrium komen graag bij u op school! 

Kerndoelen:  54, 57, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren 
Doelgroep:  groep 6 t/m 8 
Duur:   3 lessen van 60 minuten 
Locatie:   op school in een gymlokaal of evt. speellokaal 
Kosten:   € 260 per groep, 
  met demonstratie € 300 per groep 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Geschikte kleding. Dit aanbod is schoolbreed aan te vragen aan te 
passen aan ieder gewenst thema en óók naschools aan te vragen. 
Ook geschikt voor speciaal onderwijs.
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KEKERFGOED

IN DE VOETSPOREN 
VAN SJOERD
GROEP 3 T/M 6

Het Friese museumdorp is een dorp uit  1900. Er zijn 2 kerkjes, een 
bakkerij, een café, een schilderwerkplaats, een schoenmakerij, een 
smederij en een boerderij. In deze boerderij heeft Sjoerd (12 jaar) 
gewoond en gewerkt. Hier luisteren de leerlingen naar verhalen 
over hoe het was om in 1900 als kind te leven in een Fries dorp. 
Gingen kinderen naar school? En tot wanneer? En als ze moesten 
werken wat voor werk deden ze dan en verdienden ze ook wat? 
Hoe zag het leven van een kind eruit zo’n  100 jaar geleden? En 
herkennen we nog veel van die tijd of juist niet? 
Er is een heuse brief van Sjoerd die hij aan zijn ouders schreef 
over zijn bestaan als jonge jongen en knecht van de boer. En het 
kunstwerk wat hij toen gemaakt heeft van veertjes en dingetjes die 
hij om handen had valt te bewonderen. De kinderen hebben de 
mogelijkheid om op de zelfde manier een kunstwerkje te maken en 
om ook een brief of kaartje aan hun ouders te sturen. 
Uiteraard worden er ook diverse activiteiten aangeboden door het 
gehele dorp. Na afloop is er nog  tijd om spelletjes  te spelen zoals 
de kinderen vroeger speelden.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  geschiedenis
Kerndoelen:  1, 24, 37, 51, 52, 56
Competenties:  onderzoekend en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 3 t/m 6 
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen 
Duur:   1,5 uur
Locaties:   het Friese museumdorp Aldfaers Erf 
Periode:    mei t/m oktober 
Kosten:   € 3,50 per leerling 
Bijzonderheden:  
groepsvervoer voor de kinderen mogelijk

ONTDEK HET PLANETARIUM!
GROEP 3 T/M 6

Beleef het vernieuwde Eise Eisinga Planetarium!
De leerlingen krijgen uitleg in de Planetariumkamer. Daarna gaan 
ze met een speurtocht door het museum. Doen en ontdekken staan 
centraal. In mei 2016 is het museum uitgebreid met een interactieve 
expositieruimte. De leerlingen doen hier een lesstofvervangend 
programma, gebaseerd op de principes van Talentenkracht.

Sluit aan bij 
schoolvak:  geschiedenis/wereldoriëntatie, techniek
Kerndoelen:  42, 44, 46, 56
Competenties:  reflectief vermogen, onderzoekend vermogen,  
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 3-4 en 5-6
Groepsgrootte:  boven 30 leerlingen graag overleg i.v.m. ruimte  
  in de Planetariumkamer
Duur:   ca 1,5 uur
Locatie:   Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Kosten:   € 3,75 per leerling, begeleiders gratis
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Per groepje van 4 kinderen één begeleider. Twee weken voor 
uw bezoeken ontvangt u een mail met informatie over de 
voorbereiding. Tijdens uw bezoek krijgt u de antwoorden op de 
speurtocht en een toelichting daarop. Dit kunt u gebruiken voor 
een nabespreking in de klas

Het Friese 
Museumdorp

Koninklijk Eise Eisinga 
Planetarium Franeker

Meer informatie:
Contactpersoon: Peter van der Wal 
www.hetfriesemuseumdorp.nl

Meer informatie:
Contactpersoon: Frank Belt
www.planetarium-friesland.nl

Meer informatie:
Contactpersoon:	Anke	Roorda
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Meer informatie:
Contactpersoon:	Rieneke	Speerstra
www.gysbertjapicx.nl

KEKERFGOED
Fries Scheepvaart 
museum

Gysbert Japicxhús  
Bolsward

WOEST WATER
GROEP 1 T/M 8

Leven met water en de strijd tegen water, daar draait het om in de 
Woest Water route. Terpen, dijken, overstromingen en draaikolken, 
we komen het allemaal tegen. Deze route sluit prachtig aan bij het 
lesstof vervangende programma Woest Water maar is ook prima 
te gebruiken als los programma over water in Friesland als vriend 
en vijand. Woest water is meer dan alleen een museumbezoek. 
Op school gaat u intensief aan de slag met het bijbehorende 
lesprogramma. Deze wordt ondersteund door digitaal lesmateriaal 
en een Woest Water leskist. Een kant en klaar pakket met genoeg 
ruimte voor eigen invulling.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  wereld oriëntatie, creatieve vakken,   
  geschiedenis
Kerndoelen:  lesstof vervangend op kerndoel 48, 56, 
  lesstof aanvullend op 1, 51, 52, 54 en 55
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief, onderzoekend en  
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  30 á 35 leerlingen
Duur:   1 á 1,5 uur
Locatie:   Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Kosten:   € 2 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Bij het lesstof programma ontvangt u per 2 deel-groepen (1-2,3-4, 
5-6 en 7-8) een leskist, een digitale leskist, werkboekjes voor de 
leerlingen en een docenten-handleiding. De werkboekjes moeten 
zelf geprint worden. De leskist(en) mag u maximaal 3 weken 
houden. U dient deze zelf op te halen en te retourneren.

GYSBERT LYTSE RYMLERYE
GROEP 7 EN 8

Gysberts Lytse Rymlerye is een educatief programma voor groep  
7 en 8 met als einddoel het schrijven van een Fries gedicht. Het 
Friese  taalprogramma bestaat uit vijf onderdelen die u kunt doen 
bv in een projectweek of in de Friese lesuren.

1. Introductie Gysbert Japicx op  DVD 
2. Taalstamboom (groepsgesprek)
3. Muziek met Gysbert. 
4. Bezoek aan het museum met opdrachtenkaart en doeblad.   
Grote groepen hebben als extra onderdeel een stadswandeling.
5. Het schrijven van een Fries gedicht met kans op het winnen van 
de “Lytse Gysbert Japicxpriis”. 

Inhoud lespakket:
Het “wurkskrift fan Gysbert” is een houten boek met inhoud voor 
de leerkracht met een DVD, een CD, een notenschrift en tekst van  
twee liedjes, de Taalstamboom en een Dichthandleiding voor 
leerkrachten. De DVD duurt 13 minuten. Op de CD staan twee 
liedjes, in drie versies: met zang en muziek-alleen zang – alleen 
muziek. De Taalstamboom is bedoeld als “praatplaat” (deze mag 
worden gekopieerd) en de Dichthandleiding is in het Frysk. 

Sluit aan bij de reguliere 
schoolvakken:  rekenen, taal, wereld oriëntatie,   
  creatieve vakken, Friese taal    
  (eventueel meertaligheid),    
  wereldoriëntatie, geschiedenis
Kerndoelen:  1, 9, 11, 12, 17, 51, 54, 55 en  56
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 7 en 8
Duur:  bezoek museum/stadswandeling  2 uur,  
  verder op school
Locaties:   op school plus in het Gysbert Japicxhûs
Periode:   gehele jaar, niet op maandagochtend
Kosten:   € 15 per school voor het educatieve   
  programma + € 3 per leerling   
  museumbezoek plus stadswandeling,   
  inclusief begeleiders
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Het museum is niet groot, dus goede begeleiding is gewenst. 
Bij het niet in goede staat retourneren van het materiaal worden 
de gemaakte kosten in rekening gebracht.
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KEKERFGOED

KAASMAKEN IN 
GROOTMOEDERSTIJD
GROEP 5 T/M 8

In ‘It Tsiispakhús’ nemen de boerenknecht en het melkmeisje uw 
leerlingen mee terug naar grootmoeders tijd, en vertellen hoe de 
tsiis, de kaas, vroeger precies gemaakt werd. En het was best wel 
zwaar werk, daarom kunnen ze wel wat hulp gebruiken! Dus stroop 
je mouwen op, doe je klompen aan en kom naar ‘It Tsiispakhús’!
Gekleed als boer, boerin of melkmeisje leren de kinderen hoe je 
een koe moet melken, ervaren ze hoe een echte melkmachine voor 
een koe voelt en mogen ze zelf hun eigen gemolken melk zeven. 
Als de kaas klaar is, helpen de boerenknecht en het melkmeisje de 
kinderen om met een grote weegschaal de kaas te wegen.
Aan de hand van leuke en afwisselende activiteiten, opdrachten 
en verhalen leren de kinderen het proces van kaasmaken in 
grootmoeders tijd, van het melken van de koe tot het wegen 
van de kazen. Ondertussen wordt er ook verteld over andere 
zuivelproducten zoals melk, boter en chocoladevla.

Sluit aan bij 
schoolvak:  geschiedenis
Kerndoelen:  1, 17, 33, 44, 51, 52, 56
Competenties:  onderzoekend vermogen, receptief vermogen
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen per groep
Duur:   1 tot 1,5 uur
Locatie:   It Tsiispakhús, Wommels
Kosten:   € 2 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Graag een actieve ouder of leerkracht meenemen per 
vijf leerlingen. De begane grond is rolstoeltoegankelijk, 
bovenverdieping niet. Er is materiaal beschikbaar om het bezoek 
op school voor te bereiden. Dit aanbod is schoolbreed aan te 
vragen

Saepckes Schatten 
GROEP 1 EN 2

Saepckes Schatten laat groep 1 en 2 kennismaken met een museum. 
Zij worden in het Nederlands of Fries ontvangen door knechten van 
jonkvrouw Saepcke, die in het museum woont. De knechten, die in 
livrei zijn gestoken, nemen de kleuters in groepjes mee door het 
gebouw en laten ze kennismaken
met de jonkvrouw. In hun livrei zitten gekleurde zakken, waar 
spannende voorwerpen uit tevoorschijn komen: een waaier, een 
klein schoentje, een puzzelstuk… Deze voorwerpen leiden
naar opmerkelijke verhalen in het museum, zoals dat van Jan 
Hannema uit Franeker, het mannetje van 71 centimeter die op 
kermissen in heel Europa stond. Bij elk voorwerp en verhaal hoort 
een activiteit: verkleden, tekenen, de puzzel samen maken. Zo 
krijgen de leerlingen oog voor het erfgoed dat in het museum 
bewaard wordt.

Sluit aan bij
schoolvak:  geschiedenis
Kerndoelen:  56, 1, 17, 18, 19, 22, 51
Competenties:  reflectief, onderzoekend en receptief   
  vermogen en vermogen tot samenwerken
Doelgroep:  groep 1 en 2
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen
Duur:   45 tot 60 minuten
Locatie:   Museum Martena, Franeker
Kosten:   € 1 per kind, inclusief begeleiders
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Het programma wordt zowel in het Nederlands als het Fries 
aangeboden. Extra begeleiding leerkrachten / vrijwilligers is 
noodzakelijk. Er is een document met praktische informatie voor 
leerkrachten en een standaard brief voor de ouders/ vrijwilligers 
die zich aanmelden als begeleiders

It Tsiispakhús 
Wommels

Museum Martena 
Franeker

Meer informatie:
Contactpersonen:	Anita	Hyde,	Antje	Vogel	en	Harry	van	Putten
www.tsiispakhus.nl

Meer informatie:
Contactpersoon:	Marjan	Brouwer
www.museummartena.nl

Meer informatie:
Contactpersoon	Anke	Roorda
www.friesscheepvaartmuseum.nl

ERFGOED
Fries Scheepvaart 
museum

KINDERBOEKENWEEK: 
FRIEZEN EN VIKINGEN 
SLUITEN VRIENDSCHAP!
GROEP 1 T/M 8

Een stoere Viking en een stoere Fries nemen de klas mee naar hun 
woonplek. In en rondom de Vikingtent wordt verteld  over het 
leven van Vikingen maar worden ook opdrachten uitgevoerd. Bij 
het stee van de Fries horen leerlingen hoe de angst voor Vikingen 
plaatsmaakt voor handel en soms ook vriendschap. Natuurlijk gaan 
we zwaardvechten, zilverschatten ontdekken, handelen met de 
Vikingen en iets moois maken in Vikingstijl. Een actief en informatief 
programma over vriendschap en het leven van 1000 jaar geleden in 
Friesland.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  wereld oriëntatie /creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 42, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 58
Competentie:  reflectief, onderzoekend en receptief   
  vermogen en vermogen tot samenwerken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
  (programma’s op maat voor onder-, midden-  
  en bovenbouw)
Groepsgrootte:  maximaal 35 leerlingen - bij grote aantallen  
  splitsen we de groepen
Duur:   1 tot 1,5 uur
Locatie:   Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Periode:   gehele jaar
Kosten:   € 2 per leerling inclusief materiaal, leerkrachten  
  en begeleiders zijn gratis
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Ons museum is rolstoelvriendelijk. Bij grote groepen splitsen we 
op en krijgt iedere groep een museumdocent mee. Het is mogelijk 
om eigen fruit en drinken te gebruiken vooraf of na afloop van het 
programma. De activiteit is schoolbreed aan te vragen en is ook 
geschikt voor speciaal onderwijs

VECHT EN VAAR MEE 
MET DE VIKINGEN
GROEP 1 T/M 8

Nieuw en actief programma waarin het leven van Vikingen centraal 
staat. Noormannen zijn meesters in het bouwen van prachtige 
schepen en het  bevaren van de wereldzeeën. Ook weten ze alles 
van navigatie. In Friesland hebben ze hun sporen achter gelaten. Ze 
hebben gevochten, geplunderd maar ook gehandeld. 
Samen met je klasgenoten word jij vandaag een echte VIKING. Je 
krijgt les van een echte VIKING zwaardmeester en leert  hoe je een 
SCHILDENMUUR moet maken. Natuurlijk kom je ook van alles te 
weten over het leven van de Vikingen en hun Friese vrienden (en 
vijanden). We eindigen met een creatieve opdracht in Vikingstijl in 
ons knutsellokaal.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  wereld oriëntatie /creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 42, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 58
Competentie:  reflectief, onderzoekend en receptief   
  vermogen en vermogen tot samenwerken
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
  (programma’s op maat voor onder-, midden-  
  en bovenbouw)
Groepsgrootte:  maximaal 35 leerlingen - bij grote aantallen  
  splitsen we de groepen
Duur:   1 tot 1,5 uur
Locaties:   Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Periode:   gehele jaar
Kosten:   € 2 per leerling inclusief materiaal, leerkrachten  
  en begeleiders zijn gratis
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Ons museum is rolstoelvriendelijk. Bij grote groepen splitsen we 
op en krijgt iedere groep een museumdocent mee. Het is mogelijk 
om eigen fruit en drinken te gebruiken vooraf of na afloop van het 
programma. De activiteit is schoolbreed aan te vragen en is ook 
geschikt voor speciaal onderwijs

NIEUW NIEUW

Alle programma’s die we aanbieden zijn gericht op 
“hoofd-hart-handen”. Op deze wijze proberen we een 
actief en attractief bezoek voor leerlingen aan te bieden.
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ERFGOED

De Talententrein
GROEP 7 EN 8

De leerlingen gaan zelf actief op zoek naar informatie over thema’s 
als (de historie van het) vervoer, het plannen van een reis vroeger 
en nu, de milieubelasting van verschillende vervoersvormen en de 
betekenis van spreekwoorden en gezegden over vervoer. 

Ook wordt de toekomst niet vergeten, waarbij leerlingen zelf hun 
fantasie de vrije loop kunnen laten door nieuwe transportsystemen 
te bedenken of het oplossen van problemen bij het ontwerpen van 
een nieuwe spoorlijn.

De ouders/verzorgers kunnen tevens een bijdrage leveren, want 
waar ligt niet ergens nog een modeltrein op zolder?

In overleg met de school stellen we een leuk programma vast, 
waarbij aan de leerkracht verschillende opties en thema’s worden 
aangeboden. Natuurlijk wordt een bezoek aan het museum 
in Sneek ingepland. Hier worden verschillende opdrachten 
uitgevoerd, waarbij plezier een belangrijke rol speelt. Leerlingen 
kunnen zelfstandig verschillende spoorbanen in werking stellen. 
Daarnaast nemen ze een kijkje achter de schermen van het museum 
en verbazen zich over wat er allemaal komt kijken bij het maken van 
een modelspoorbaan. Het museumbezoek wordt afgesloten met 
een groepsfoto voor de echte locomotief die buiten staat. Tot slot 
krijgen de leerlingen in een verwerkingsles de mogelijkheid om de 
opgedane kennis te verwerken in diverse creatieve werkvormen.

Op alle 21st century skills wordt in meer of mindere mate een beroep 
gedaan, de belangrijkste zijn: kritisch en creatief denken, probleem 
oplossen, informatie vaardigheden, ICT basisvaardigheden, media-
wijsheid, communiceren, samenwerken en sociale/culturele 
vaardigheden.

Ook passen de aangeboden werkvormen in bijvoorbeeld lessen 
over taal- en rekenvaardigheden of wereldoriëntatie. 

Kerndoelen:  1, 4, 8, 33, 39, 45, 47, 51, 53, 55 en 56.
Doelgroep:  groep 7 en 8
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen.
  Graag voor elke groep van 10 leerlingen  
  minimaal 2 volwassen begeleiders
Duur:   1 ½ tot 2 uur
Locatie:   Het Nationaal Modelspoor Museum
  Sneek (Station Sneek).
Kosten:   € 3 per leerling, inclusief werkblad, 
  toegang voor begeleiders is gratis. 
  Neem als begeleider eventueel uw   
  museumjaarkaart mee!

Nationaal 
Modelspoor Museum
Meer informatie:
Contactpersonen: Jan Willem van Beek of Henk Looijenga
www.modelspoormuseum.nl

NIEUW

Meer informatie:
contactpersoon:	Vera	Damhuis
www.jopiehuismanmuseum.nl

ERFGOED
Jopie 
Huismanmuseum

JOPIE’S SCHETSBOEK
GROEP 1 T/M 8

Wij nodigen jouw groep van harte uit om fijn te gaan tekenen met 
dit vrolijke en spiksplinternieuwe educatieve aanbod voor groep 
1 t/m 8.                                                                                                                                                                                                              

Jopie was naast kunstschilder ook een zeer bevlogen 
autodidactische tekenaar. Juist daarom geven in ons museum 
graag ruim aandacht aan het plezier en de verwondering over 
tekenen bij leerlingen teweegbrengt. 
De nieuwe expositie ‘Efkes Thús’ laat meer dan 30 onbekende 
werken van Jopie zien die afkomstig zijn uit een Zwitserse privé 
collectie. De leerlingen volgen een uitnodigende route door deze 
expo én het hele museum. Ze ontdekken onderweg in de grappige 
houten huisjes allerlei tekenmaterialen waarmee zij in hun ‘Jopie’s 
Schetsboek’ aan de slag kunnen. Tekenen wordt zó zeker een 
feestje!  

Combineer jouw tekenles / jullie thema met een bezoek aan ons 
museum…en raak net als je leerlingen ook geïnspireerd door Jopie 
Huisman’s werk. 
Alle groepen worden begeleid door museumeducator Vera 
Damhuis, zij is tevens tekencoach bij het KEK2 programma ‘De 
Tekenskoalle’. Je kunt haar ook laten weten of jullie team aan een 
tekenboost toe is.  

Het thema ‘Vriendschap’ verbinden wij graag in de 
Kinderboekenweek 2018 met Jopie’s gelijknamige schilderij 
‘Vriendschap’! De hele oktobermaand bieden we veel extra’s voor 
je groep met o.a. schilderworkshops op ons gezellige Zolderatelier!                                                                                  

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken , tekenen, natuurbeleving,  
  Frysk
Kerndoelen:  55, 56 + algemeen kerndoel Frysk 17 
Competenties:  creërend, reflectief, onderzoekend en receptief  
  vermogen
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  bij meer dan 30 leerlingen maken we- in  
  overleg- een wisselprogramma
Duur:   1,5 uur
Periode:    maart 2018 t/m juli 2019
Kosten:   € 2,50 per leerling
Locaties:   Jopie Huisman Museum
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
• Het aanbod is lesstofvervangend.
• Der wurdt altyd frege of wy meiinoar Frysk prate kinne.
• De lesbrief ‘Jopie’s Schetsboek’ is via onze website te 

downloaden, zie onder ‘educatie’.
• Er staat eventueel ook een leskoffer voor je klaar ter 

verdieping van dit aanbod. Geef dit aan bij inschrijving.
• De chauffeurs zijn tevens begeleiders van de groepjes, de 

koffie staat klaar!
• Voor de fruit-, en/of lunchpauze kan ruimte worden gemaakt 

in overleg.
• We zijn een rolstoelvriendelijk museum.

NIEUW
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ERFGOED

Ondoordringbaar 
GROEP 7 EN 8

Eén van onze vrijwilligers bezoekt uw school. Hij vertelt de 
leerlingen over de geschiedenis van de stelling op Kornwerderzand.  
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: waarom zijn de 
kazematten daar gebouwd, hoe zijn ze gebouwd (muren, deuren, 
drinkwater, slapen, eten, enz), de gebeurtenissen in de meidagen 
van 1940, de bezetting en bevrijding. Hij gebruikt hierbij een 
PowerPoint presentatie en laat een aantal attributen zien, die 
soldaten in die tijd gebruikten. Daarna is een bezoek aan het 
museum zeer aan te raden.

Ook zonder een schoolbezoek van één van onze vrijwilligers is een 
bezoek aan het museum voor leerlingen en ouders een geweldige 
belevenis.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal,wereldoriëntatie 
Kerndoel:  56
Competenties:  reflectief, onderzoekend en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 7 en 8
Groepsgrootte:  een klas of combinatie van klassen
Duur:   1 uur
Locatie:   op school
Periode:   maart t/m november
Kosten:   € 40
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
Tijdig aanvragen. Beamer of digibord aanwezig.
Activiteit is schoolbreed aan te vragen

EEN HISTORISCHE BELEVING 
OP DE AFSLUITDIJK  
GROEP 7 EN 8

Het Kazemattenmuseum vertelt het bijzondere verhaal over de 
enige plaats in Europa waar de Duitse Blitzkrieg in mei 1940 tot 
staan werd gebracht.
Het is het verhaal over het contingent Nederlandse soldaten, 
dat een zeer grote Duitse overmacht de baas was. De rondleider 
neemt de leerlingen mee in de kazematten op zoek naar deze 
geschiedenis van de meidagen 1940. Zij kunnen zien en voelen hoe 
sterk deze kazematten gebouwd zijn. Zij ervaren hoe de soldaten er 
leefden en plezier maakten, maar ook bang waren toen de Duitse 
troepen in aantocht waren. De leerlingen beleven het verhaal van 
de kanonneerboot Johan Maurits van Nassau, het verzet en de 
fatale vlucht van de Lockheed Hudson. In het museum zijn ook 
vuurwapens van WO II te zien. In onze filmzaal vertonen wij de 
indrukwekkende film ‘’veteranen vertellen’’. Deze film geeft een 
werkelijk beeld van de gebeurtenissen van de 5 oorlogsdagen en 
de teleurstelling bij de overgave. Zeker de moeite van het bekijken 
waard.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal, wereldoriëntatie 
Kerndoel:  56
Competenties:  reflectief, onderzoekend en receptief   
  vermogen
Doelgroep :  groep 7 en 8
Groepsgrootte:  maximaal 15 leerlingen + 2 volwassen   
  begeleiders per groep. 
  Het museum heeft meerdere gidsen, dus  
  meerdere groepen kunnen tegelijk komen.
Duur:   rondleiding zonder film 2 uur, 
  rondleiding met film 2,5 uur
Locatie:   Afsluitdijk 5, Kornwerderzand
Periode:   maart t/m november
Kosten:   gids per groep € 18,50 + € 2,25 per leerling, 
  2 begeleiders gratis.
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
Met rolstoel moeilijk bereikbaar.
Activiteit is schoolbreed aan te vragen

Kazemattenmuseum
Meer informatie:
Contactpersoon:	Lieuwe	IJpma
www.kazemattenmuseum.nl

Meer informatie:
Contactpersoon:	Alletta	Hartholt
www.museumhindeloopen.nl

ERFGOED
Museum Hindeloopen

HINDELOOPEN EN ZIJN TAAL
GROEP 7 EN 8

Na een korte rondleiding door het museum volgen de leerlingen 
een workshop, waarin ze op bijzondere wijze kennis maken met 
het Hylpers. Een museummedewerker die de Hindelooper taal 
beheerst, geef deze workshop ‘Hindeloopen en zijn taal’. 

Kerndoelen:  44, 55, 56
Competenties:  2
Doelgroep:  groep 7 en 8
Duur:   1,5 tot 2 uur
Groepsgrootte:  maximaal 20 kinderen
Locatie:   Museum Hindeloopen
Periode:   november t/m maart
Kosten:   € 100 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
De activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema.

HINDELOOPEN EN ZIJN 
SCHILDERWERKEN
GROEP 5 EN 6

Na een korte rondleiding door het museum, toegespitst op het 
Hindelooper schilderwerk, beschilderen de leerlingen in een 
workshop van een museummedewerker zelf een voorwerp in de 
stijl van het echte Hindelooper schilderwerk.

Kerndoelen:  44, 55, 56
Competenties:  onderzoekend vermogen, reflectief en
  creërend vermogen
Doelgroep:  groep 5 en 6
Duur:   1,5 tot 2 uur
Locatie:   Museum Hindeloopen
Periode:   november t/m maart
Kosten:   € 100 per groep
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken

HINDELOOPEN EN ZIJN 
STOFFEN
GROEP 3 EN 4

Na een korte rondleiding door het museum met uitleg over het 
Hindelooper kostuum gaan de leerlingen in een workshop van 
mode vormgeefster Trees Penters werken met stoffen. Trees Penters 
is beeldend kunstenaar uit Harlingen. 

Kerndoelen:  44, 55, 56
Competenties:  onderzoekend vermogen, creërend vermogen  
  en vermogen zich te presenteren
Doelgroep:  groep 3 en 4
Duur:   1,5 tot 2 uur
Locatie:   Museum Hindeloopen
Periode:   november t/m maart
Kosten:   € 180 per groep
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken

NIEUW

- Materiaal voor de workshops wordt in het museum verstrekt.
- Extra begeleiding leerkrachten/vrijwilligers 1 volwassene 
   voor 10 leerlingen. 
- Neem als begeleider uw museumjaarkaart mee!
- Het museum is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

LET OP: Voor Museum Hindeloopen geldt:
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ERFGOED

EEN INSPIREREND BEZOEK 
AAN MUSEUM HOUTSTAD/ 
MUSEUM NOOITGEDAGT IJLST 
EN HOUTZAAGMOLEN DE RAT 
GROEP 6 T/M 8

“Kom gauw binnen, doe de deur dicht, het is koud en guur buiten. 
Je bent net op tijd. Iedereen wil nieuwe schaatsen van Nooitgedagt, 
ze zijn nóg beter, nog sneller. Het is zo druk, het lijkt wel of we 
het nooit redden. Fijn dat jullie even komen helpen. We zoeken 
mensen die schaatsen en schaven in elkaar zetten, die alles van de 
stoommachine en de fabriek afweten, die met gutsen in linoleum 
of hout werken, die de expositie bestuderen en naar de molen gaan 
om hout voor de schaatsen. Voor je aan het werk gaat, is er eerst 
uitleg over hoe de morgen ingedeeld zal worden.
”Het werk staat klaar, in de molen en in Museum Nooitgedagt” .

U kunt kiezen uit de volgende programma’s , die allemaal starten in 
Museum Houtstad:
Programma 1: klus a, b, c, d
Programma 2: klus a, c, d, f
Programma 3: klus c, d, e, f
a. schaatsen en schaven monteren
b. een linosnede maken
c. op de molen leren over hout
d. zien en horen over de stoommachine
e. blokken monteren, met takels werken
f. met guts en beitel in hout werken

Kerndoelen:  1, 18, 33, 42, 44, 52, 55, 56
Competenties:  creërend vermogen
Doelgroep:  groep 6, 7 en 8
Groepsgrootte:  minimaal 12 personen
Locaties:   Museum Houtstad, Museum Nooitgedagt,  
  Sneekerpad 14, IJlst, en Molen de Rat IJlst
Periode:   begin oktober tot eind april, op   
  donderdagmorgen van 9.30 -11.45 uur en 
  in overleg
Kosten:   € 80  voor groepen tot 20 leerlingen, 
  € 100 voor groepen 20-30 leerlingen
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Voorbereiding met lesbrief. Rolstoelvriendelijk alleen in het 
kijkcentrum. Graag extra begeleiding van leerkrachten / 
vrijwilligers.

BEZOEK ST. MARTINUSKERK, 
MARTINIKERK EN AYASOFIA 
MOSKEE IN SNEEK 
GROEP 5 EN 6

Drie monumentale gebouwen in Sneek worden “bewoond” door 
verschillende geloven. De R.K. Sint Martinuskerk en de protestantse 
Martinikerk zijn van het christelijk geloof en in de voormalige 
jeugdherberg de Wigledam is de Ayasofya Moskee te vinden. Een 
Moskee is een gebedshuis binnen de Islam. 
Zijn deze heilige huizen heel verschillend of zijn er ook 
overeenkomsten als we kijken naar de historische gebouwen, 
maar ook naar de gebruiken? Aan de hand van de lesbrief kunt 
u de leerlingen vertellen over deze drie plekken in Sneek waar 
de inwoners als gelovigen samenkomen. Vervolgens gaat u op 
drie verschillende dagen met uw klas op bezoek bij deze drie 
monumenten. De leerlingen bekijken de buitenkant van het 
gebouw met opdrachten als: hoe zie je aan de buitenkant welk 
geloof er bij dit monument hoort en wat zien we daarvan aan de 
binnenkant? En de leerlingen gaan naar binnen om te zien wat de 
mensen daar doen, wat ze geloven en hoe de gebruiken zijn. De 
leerlingen zullen zien en ervaren dat er heel veel overeenkomsten 
zijn in de gebouwen: er is een “heilig” boek, een gebedsruimte, 
een preekstoel, er wordt gevast en gevierd en er is natuurlijk een 
voorganger. In de rondleiding komen in de drie monumenten 
dezelfde onderwerpen aan de orde, bekeken vanuit steeds een 
ander perspectief: katholiek, protestants–christelijk of islam. Na de 
rondleiding doen de leerlingen een speurtocht om zelf het gebouw 
en de gebruiken verder te ontdekken. 

Kerndoelen:  1, 47, 54, 55, 56 
Competenties: reflectief, onderzoekend en receptief   
  vermogen 
Doelgroep:  groep 5 en 6 
Groepsgrootte:  een groep 
Duur:   1,5 uur inclusief rondleiding en speurtocht met  
  opdrachten 
Locaties:   St. Martinuskerk, Martinikerk en Ayasofia  
  moskee – allen in Sneek 
Kosten:   € 45 voor lesbrief en rondleiding 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Voorafgaand aan het bezoek is er ter voorbereiding een lesbrief. 
Het is sterk aan te bevelen deze voor het bezoek te behandelen in 
de klas. Rondleiding in de Moskee alleen op woensdag en vrijdag. 
Graag per 10 leerlingen een begeleider meenemen. 
Extra optie: Na bezoek aan de drie gebouwen kan een externe 
kinderfilosoof een afsluitende les op school verzorgen - 
kosten: € 69

Museum Houtstad Open Heilige Huizen
Meer informatie:
Contactpersoon	Jelle	Hoogland
www.museumhoutstadijlst.nl Contactpersoon:	Annemarie	van	der	Reijden

Meer informatie:
Contactpersoon:	Johan	Bouwhuis
www.warkumserfskip.nl

In samenwerking met Pottenbakkerij Koch Pottery 
(www.kochpottery.nl) en Koffie- en theeschenkerij/vegetarisch- en 
visrestaurant It Pottebakkershûs (www.itpottebakkershus.nl).

ERFGOED
Museum 
Warkums Erfskip 

KENNISMAKEN MET 
KERFSNEDE AARDEWERK
GROEP 4 T/M 6

Workum is bekend van zijn aardewerk, minder bekend is het 
kerfsnede aardewerk dat in Workum gemaakt wordt. Aan de 
hand van een kort filmpje waarbij een heuse  poppenkastpop de 
hoofdrolspeler is, krijgen de leerlingen een idee wat de betekenis 
van dit bijzondere product is.
De leerlingen krijgen volop de gelegenheid zelf ook met klei bezig 
te gaan om te ondervinden hoeveel mogelijkheden er zijn om 
ermee te werken. Natuurlijk wordt er een bezoek gebracht aan één 
van de plaatselijke pottenbakkers en er wordt ook zelf een werkstuk 
gemaakt, waarbij de kerfsnede-techniek toegepast wordt. Er is een 
speurtocht met opdrachten in het museum van Warkums Erfskip 
en ook het Pottebakkershús zal bezocht worden. Het project kan 
afgesloten worden met bijvoorbeeld een kijkavond op school.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  geschiedenis, wereldoriëntatie,   
  handvaardigheid, techniek.  
Kerndoelen:  42, 44, 46, 56.
Competenties:  onderzoekend en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 4  t/m 6
Groepsgrootte:  maximaal 27 leerlingen 
  (groep wordt verdeeld in drie groepjes van  
  max. 9 leerlingen)
Duur:   2 uur
Locaties:   Museum Warkums Erfskip, It Pottebakkershûs,  
  Pottenbakkerij Koch Pottery Workum
Periode:   dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
  in de maanden september, oktober, april, mei  
  en juni
Kosten:   € 150 
Bijzonderheden:
Omdat de groep in drie groepen verdeeld wordt, is het raadzaam 
4 begeleiders mee te nemen (inclusief de leerkracht). Twee 
weken voor uw bezoek ontvangt u een mail met info over de 
voorbereiding. Tijdens uw bezoek krijgt u de antwoorden op 
de speurtocht en een toelichting daarop. Dit kunt u gebruiken 
voor de nabespreking in de klas. In het museum is een traplift 
aanwezig. Activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.

N
IE

U
W

Museum Warkums Erfskip (gevestigd in de Waag in Workum) is 
van onderen tot boven compleet vernieuwd en is een museum 
geworden dat past bij de eisen en wensen van deze tijd. Het 
nieuwe museumconcept ‘Vanuit de Waag, beleef je Workum’ is 
prachtig vormgegeven met behulp van maquettes, verhalen en 
multimedia. Het museum is hiermee startpunt geworden om 
zoveel mogelijk highlights van de mooie stad Workum te gaan 
ontdekken en te bewonderen!  
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HOE SCHRIJF IK MIJN NAAM 
IN HET RUSSISCH?
GROEP 6 T/M 8

Om spelenderwijs kennis op te doen van het Russisch, als (schrijf )
taal, kunnen uw leerlingen op bezoek komen in het klooster in 
Hemelum. Daar zien de leerlingen op de oude iconen en in de 
liturgische boeken Slavische, Russische of Griekse teksten staan, 
geschreven in onbekende lettertekens van een ander alfabet. Wat 
staat er in die boeken? En wie kan er ook zo schrijven? De leerlingen 
doen een eenvoudige schrijfopdrachtenwedstrijd.

Kerndoelen:  51, 54, 56
Competenties:  creërend vermogen, onderzoekend vermogen
Doelgroep:  groep 6 t/m 8
Duur:   45 minuten
Locatie:   het Russisch Orthodox Klooster
Kosten:  € 3 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Neem als begeleider uw museumjaarkaart mee!
Tijdig aanvragen. Beamer of digibord aanwezig.
Activiteit is schoolbreed aan te vragen

SINTERKLAAS OF SINT 
NICOLAAS?
GROEP 6 T/M 8

Leerlingen doen met een quiz spelenderwijs kennis op van 
Sinterklaas en “heiligheid”  in de christelijke traditie. De antwoorden 
van de quiz zijn zichtbare elementen in het klooster. De leerlingen 
worden verdeeld in groepjes. 

Kerndoelen:  52, 56
Competenties:  reflectief vermogen, onderzoekend vermogen  
  en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 6 t/m 8
Duur:   45 minuten
Locatie:   in het Russisch Orthodox Klooster
Kosten:   € 3 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Neem als begeleider uw museumjaarkaart mee!

HET OUDSTE EN HET 
JONGSTE FRIESE KLOOSTER 
GROEP 6 T/M 8

Kom met de klas kijken in het klooster van de H. Nikolaas van 
Myra. Het klooster heeft een bijzondere historie; het klooster 
bezit als enige een relict een fragment van een oude sarcofaag 
van het oude klooster kerkhof. Er wordt informatie gegeven over 
de werkzaamheden van de middeleeuwse kloosters in Fryslân. 
En er wordt uitgelegd hoe een klein klooster als dit functioneert 
in deze (post)moderne tijden. Er wordt verteld over een dienst en 
de oude teksten (o.m. in kerk-Slavisch) die daarbij worden gelezen. 
Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd de kennis die de leerlingen 
zelf hebben naar voren te halen, aan te vullen of te corrigeren. 
Doel van het bezoek is het verschil te leren kennen tussen een kerk 
en een klooster en iets van de betekenis van de Friese kloosters 
voor de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van Fryslân / 
Nederland te beseffen.

Kerndoelen:  52, 56
Competenties:  reflectief vermogen, onderzoekend vermogen  
  en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 6 t/m 8
Duur:   45 minuten
Locatie:   in Het Russisch orthodox klooster van de  
  Heilige Nikolaas in Hemelum
Kosten:   € 3 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Lesbrief beschikbaar. Neem als begeleider uw museumjaarkaart 
mee!

Het Russisch Orthodox Klooster van de 
Heilige Nikolaas in Hemelum
Meer informatie:
contactpersoon	Froukje	van	Eyck
www.kloosterhemelum.nl

Meer informatie:
Contactpersoon:	Durkje	Moerman
www.bibliothekenmarenfean.nl

MEDIA
Bibliotheken 
Mar en Fean

WORKSHOP PROGRAMMEREN 
MET DE MICRO:BIT
GROEP 5 T/M 8

De micro:bit is een minicomputer die is ontworpen op initiatief van 
de BBC. De micro:bit wordt wereldwijd verspreid onder scholieren. 
De micro:bit is bedoeld om leerlingen de basis van programmeren 
bij te brengen en hun eigen toepassingen te laten realiseren. In 
deze workshop leren de leerlingen hoe je kan programmeren 
met de Microsoft Block Editor. In deze grafische editor sleep je de 
programmacode op het werkblad, in plaats van deze te typen. Je 
kunt de micro:bit inzetten voor allerlei leuke toepassingen. Je 
kunt er een robot van maken, een stappenteller, maar ook een 
muziekinstrument. De mogelijkheden zijn eindeloos! De workshop 
wordt verzorgd door de medewerkers van Frysk Lab. 

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal, mediawijsheid 
Kerndoelen:  1, 9, 12, 54, 55, 57 en 58
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen,   
  onderzoekend vermogen, receptief vermogen,  
  vermogen tot zelfstandig    
  werken en samenwerken
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Groepsgrootte:  per klas
Duur:   2 uur
Locaties:   op school of in de bibliotheek (in overleg)
Kosten:  € 195
Bijzonderheden:
Wij zorgen voor de micro:bits en laptops om te programmeren.
Indien gewenst kunnen we voor de leerlingen ook een eigen 
micro:bit leveren. De kosten hiervoor bedragen € 20 per leerling.
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema en
schoolbreed aan te vragen.
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MULTIDISCIPLINAIR

KUNSTBENDE JONG!
GROEP 8

Kunstbende is al 28 jaar de landelijke wedstrijd voor jonge makers. 
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar maken een eigen act in één van 
de categorieën Muziek, Dans, Expo, Fashion, DJ, Theater, Taal en 
Film. Akte2 organiseert de voorronde van Kunstbende Friesland in 
Cultuur Kwartier Sneek. 
Speciaal voor de leerlingen van groep 8 op uw school organiseert 
Akte2 graag een Kunstbende - Jong-voorronde op uw school 
met een jury bestaande uit een Kunstbende medewerker, een 
professioneel kunstenaar en natuurlijk één van uw leerkrachten. 
Kunstbende zorgt voor een gedreven presentator, folders, banners 
en flyers. En voor een lesbrief over het hoe en waarom van 
Kunstbende Jong als onderdeel van de landelijke Kunstbende. 
Leerlingen presenteren hun act op de voorronde op school, krijgen 
feedback van de jury en worden uitgenodigd om mee te doen 
op het Kunstbende-Jong-podium tijdens de enige echte Friese 
voorronde op 24 maart 2019 in Cultuur Kwartier Sneek.
Kunstbende Jong is een mooie kans om samen met de leerlingen 
ergens naar toe te werken, in aanraking te komen met de diverse 
kunstvormen en door te stromen in het mooie project wat 
Kunstbende inmiddels al 28 jaar is. 

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal en creatieve vakken 
Kerndoelen:  54, 57 en 58 
Competenties:  creëren, presenteren, reflecteren, onderzoeken  
  en receptief vermogen 
Doelgroep:  groep 8 
Duur:   circa 2,5 uur, 
  afhankelijk van aantal deelnemende acts 
Locatie:   op school 
Periode:   januari t/m maart 2019 
Kosten:   € 25 voor de lesbrief, de leen-banners, posters  
  en flyers 
  € 290 voor de lesbrief plus jury en presentator  
  van Kunstbende

Akte2/
Kunstbende Friesland 
Meer informatie:
Contactpersoon:	Annemarie	van	der	Reijden	
www.akte2.nl | www.kunstbende.nl/friesland 

Meer informatie:
www.kunstencentrumatrium.nl

MULTIDISCIPLINAIR
Kunstencentrum Atrium

 PEST AAN PESTEN 
 GROEP 6 T/M 8

Kindermuziektheater bij u op school!
De drie docenten van het Kindermuziektheaterteam van Kunsten-
centrum Atrium, Ytsje van der Meulen, Erwin de Ruijter en Niels van 
der Wal, hebben een programma gemaakt om op school, in de klas, 
op een creatieve en kunstzinnige manier het onderwerp pesten 
bespreekbaar te maken. Erwin de Ruijter zingt met de leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 liedjes met als hoofdthema pesten, Niels van 
der Wal leert de groep een dans en de leerlingen studeren met Ytsje 
van der Meulen dialogen in. En natuurlijk werken zij toe naar een 
eindpresentatie met zang, dans en theater!

Erwin de Ruiter
Erwin de Ruijter is afgestudeerd als koordirigent, dwarsfluitist 
en ensemble leider. Hij dirigeert een aantal koren in Friesland 
en is als docent verbonden aan het kunstencentrum Atrium in 
Sneek om daar zanglessen te geven aan de kinderen van Kinder 
Muziek Theater. In de afgelopen jaren heeft hij als vakleerkracht 
muziek op verschillende scholen in Friesland de muzieklessen 
mogen verzorgen. Naast deze werkzaamheden geeft hij ook nog 
dwarsfluitles voor het Atrium in Sneek.

Niels van der Wal
Veel dansers in Sneek en omgeving hebben hun eerste danspassen 
gezet bij Niels van der Wal! De dansdocent van Kunstencentrum 
Atrium weet als geen ander zijn enthousiasme voor dans over te 
brengen op de allerjongsten. Maar Niels geeft ook les aan stoere 
jongens en jonge jazzdansers. Zijn pupillen zijn onder andere 
te zien in de theaters van Sneek, Leeuwarden en Drachten en 
landelijke producties als Snorro van het Ro Theater!

Ytsje van der Meulen
Docente Ytsje van der Meulen ging als vijftienjarige bij theater-
sportgroep ANDERSMISIKDEBUS. Ze stroomde later door naar de 
Sneker theatersportgroep OP TILT. Ytsje volgde de opleiding tot 
theaterdocent en geeft improvisatiecursussen aan jongeren en 
volwassenen bij Kunstencentrum Atrium.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  54, 55, 57, 58
Competenties:  creërend, reflectief, receptief vermogen  en  
  vermogen zich te presenteren
Doelgroep:  groep 6, 7 en 8 tegelijk, 
  ook mogelijk voor 3 groepen 6/7/8
Groepsgrootte:  3 x 25 leerlingen
Duur:   3 ochtenden van 1,5 uur, 
  de 3de ochtend is ook de presentatie
  Elke groep krijgt 30 minuten zang, 
  30 minuten dans en 30 minuten theater.
  Alle leerlingen schuiven door zodat iedereen  
  heeft gezongen, gedanst en theater heeft  
  gedaan
Locaties:   op school, 3 lokalen tegelijk. voor de dans is er  
  een (grote) ruimte  zonder tafels en stoelen  
  nodig
Kosten:   € 645
Bijzonderheden:
Het is belangrijk dat de eigen leerkrachten actief bij dit project 
betrokken zijn vanwege het onderwerp. Graag ook de liedjes, 
dansen en dialogen af en toe herhalen in de reguliere lessen.

GOUDEN
&

ZILVEREN
WEKEN
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CO-TEACHING MET EEN 
METHODE 
GROEP 1 T/M 8 

Het gebruik van een muziekmethode is een uitstekende basis voor 
het realiseren van een doorgaande leerlijn muziek op school. En 
met het gebruik van allerlei moderne digitale hulpmiddelen, is 
het tegenwoordig voor iedere leerkracht mogelijk om een leuke 
muziekles te geven. Op basis van een (digitale) muziekmethode, 
die of op school aanwezig is, of door de school aangeschaft 
wordt, worden de leerkrachten gecoacht om met deze methode 
te werken. De muziekdocent en de eigen leerkracht gaan werken 
op basis van co-teaching. Een muziekdocent komt 15 weken een 
muziekles geven van 45 minuten, waarin lessen uit de betreffende 
methode gegeven worden. De groepsleerkracht kijkt tijdens deze 
lessen de kunst af van de muziekdocent en leert deze vaardigheden 
zelf toe te passen in de praktijk. 

N.B.: 
1. Wij kunnen u adviseren bij het kiezen van een geschikte 
methode voor uw school. 
2. Deze serie van 15 weken co-teaching is bedoeld om binnen één 
groep gegeven te worden. 

Kerndoelen:  54, 55, 56, 57 en 58 
Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Duur:   15 weken 
Locatie:   op school 
Kosten:   € 483
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
  Ontvangt u subsidie vanuit de regeling Impuls  
  Muziekonderwijs schrijf dan in via de knop  
  ‘Impuls Muziek’ 
Bijzonderheden: 
Deze prijs is exclusief de kosten voor een licentie van een 
muziekmethode

INSTRUMENTEN IN DE KLAS
GROEP 5 T/M 8 

Vooral leerlingen in de bovenbouw denken bij muziek maken 
aan het leren bespelen van een muziekinstrument. Gedurende 
een periode van 15 weken krijgen de leerlingen wekelijks 
een instrumentale groepsles op school, gegeven door een 
muziekdocent. Het programma Instrumenten in de klas is in drie 
formats ontwikkeld: het POP-format, het BLAAS-format en het 
STRIJK/HOUT-format. In elk format geeft een muziekdocent les op 
verschillende instrumenten. In het STRIJK/HOUT-format krijgen de 
leerlingen vioolles, celloles, dwarsfluit of blokfluit. In het BLAAS-
format nemen we trompetten, trombones, klarinetten en saxofoons 
mee. En in het POP-format leren de leerlingen keyboard, gitaar en 
drums spelen. In blokken van vier weken spelen de leerlingen het 
instrument naar keuze, in de vijfde, de tiende en de vijftiende week 
maken we een orkest van leerlingen van één school of van een 
aantal scholen. De orkesten kunnen samengevoegd worden tot 
een regionaal leerorkest. Hieraan kunnen ook leerlingen meedoen 
die buitenschools muziekonderwijs volgen, evenals ouders en 
leerkrachten die een instrument bespelen. 

Kerndoelen:  54, 55, 56, 57 en 58 
Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen 
Doelgroep:  groep 5 t/m 8 
Duur:   15 lessen van 60 minuten 
Locatie:   op school 
Kosten:   € 643 + € 10 per instrument
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
  Ontvangt u subsidie vanuit de regeling Impuls  
  Muziekonderwijs schrijf dan in via de knop  
  ‘Impuls Muziek’ 
Bijzonderheden: 
Cultuur Kwartier Sneek beheert het Rabo Instrumentendepot dat 
wordt gefinancierd door de Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland. 

AMV OP DE BASISSCHOOL 
GROEP 4 EN 5 

De AMV-methode van Kunstencentrum Atrium & Ritmyk is de 
ideale voorbereiding voor het leren bespelen van een instrument. 
De methode is ontwikkeld voor de groepen 4 en 5 en bestaat uit 40 
lessen. Aansluitend aan de AMV, kunnen de leerlingen het tweede 
jaar van de AMV-cursus buitenschools volgen. 

U kunt kiezen uit verschillende opties: 
1. een AMV docent 20 muzieklessen van 45 minuten, in afwisseling 
met de AMV-lessen van uw eigen leerkracht. Uw leerkracht 
wordt gecoacht om samen met de muziekdocent met deze 
AMVmethode te werken. 
2. een AMV docent gedurende 20 weken elke week in de groep. 
We plannen deze lessen in de eerste helft van het schooljaar, 
waarna we op uw school de buitenschoolse AMV kunnen starten. 
3. een AMV docent gedurende 40 weken elke week in de groep. De 
doorlopende leerlijn van uw muziekmethode loopt in de AMV-
lessen gewoon door. 

Kerndoelen:  54, 55, 57, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief, receptief vermogen,  
  onderzoekend vermogen 
Doelgroep:  groep 4 en 5 
Duur:   Keuze 1: 20 lesweken: afwisselend AMV docent  
  en groepsleerkracht gedurende het hele  
  schooljaar 
  Keuze 2: 20 lesweken een AMV-docent 
  Keuze 3: 40 lesweken een AMV-docent 
Locatie:   op school 
Kosten:   Keuze 1: € 440 
  Keuze 2: € 440 
  Keuze 3: € 876 
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
  Ontvangt u subsidie vanuit de regeling Impuls  
  Muziekonderwijs schrijf dan in via de knop  
  ‘Impuls Muziek’ 

Akte2 | Kunstencentrum Atrium 
Meer informatie:
Contactpersoon:	Berni	Dijkerman	
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl 

MUZIEK
CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT KEK!
Een groep muziekdocenten van Cultuur Kwartier Sneek & Ritmyk heeft in de eerste KEK-periode een doorlopende leerlijn muziek ontwikkeld 
voor de hele school. De leerlijn is vormgegeven in drie programma’s waar leerkrachten zelf in mee kunnen werken: Co-teaching met een 
methode, AMV op de basisschool en Instrumenten in de klas.

MUZIEK
CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT KEK!
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B.O.M
BEWEGEN OP MUZIEK
GROEP 1 T/M 3 

Muziek en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
vooral voor kinderen. 
Het programma Bewegen Op Muziek past in de doorgaande 
leerlijn, sluit aan bij de muziekmethode van uw school  en is  voor de 
onderbouw een mooie mogelijkheid om met muziek in aanraking 
te komen. Een vakleerkracht coacht uw leerkracht om met het 
programma  te werken en geeft tips om dans en beweging in te 
passen in de les. De vakleerkracht geeft 15 lessen van 45 minuten 
afgewisseld door de lessen van uw eigen leerkracht.

Kerndoelen:  54, 55, 56, 57 en 58 
Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen,  
  vermogen zich te presenteren
Doelgroep:  groep 1 t/m 3
Locatie:   op school 
Duur:   45 minuten 15 weken
Kosten:   € 482
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
  Ontvangt u subsidie vanuit de regeling Impuls  
  Muziekonderwijs schrijf dan in via de knop  
  ‘Impuls Muziek’ 

MUZIEKLES OP DE iPAD/
TABLET
GROEP 5 T/M 8  

Een iPad of tablet is een muziekinstrument op zich. Een 
muziekdocent geeft 15 lessen van 45 minuten, waarin de iPad/
tablet als instrument gebruikt wordt. De leerkracht wordt gecoacht 
om muziek educatieve apps te gebruiken in de muziekles. 
Daarnaast worden instrumenten-apps gebruikt om met elkaar 
muziek te maken.

Kerndoelen:  54, 55, 56, 57 en 58 
Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen,  
  vermogen zich te presenteren
Doelgroep:  groep 5 t/m 8 
Locatie:   op school 
Duur:   45 minuten 15 weken
Kosten:   € 482
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
  Ontvangt u subsidie vanuit de regeling Impuls  
  Muziekonderwijs schrijf dan in via de knop  
  ‘Impuls Muziek’ 

MUZIEK MUZIEK
LANGDURIGE PROGRAMMA’S LANGDURIGE PROGRAMMA’S
Akte2 | Kunstencentrum Atrium
Kunstencentrum Atrium- Toonaangevend in Talent. 
Meer dan 60 muziekdocenten werken op de unieke locatie van Kunstencentrum Atrium in Sneek en de vele lesplekken in Súdwest-Fryslân 
samen om met iedereen die dat wil muziek te maken. Alleen, in een groepje, bij een ensemble of als lid van een orkest. Kinderen, jongeren, 
toptalenten, ouderen, mensen met een verstandelijke of fysieke beperking; iedereen is welkom. Leerlingen en cursisten krijgen een podium 
bij het kunstencentrum of de andere onderdelen van Cultuur Kwartier Sneek: Poppodium Bolwerk en Theater Sneek. En natuurlijk op één 
van de vele festivals!

Meer informatie:
Contactpersoon:	Berni	Dijkerman	
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl

NIEUW NIEUW DE VAKLEERKRACHT: 
ELKE WEEK MUZIEK OP SCHOOL 
GROEP 1 T/M 8  

Een prachtige kans om de leerlingen van alle groepen van uw 
school de veelzijdigheid van de wereld van muziek te laten ervaren. 
In de ontwikkeling van creativiteit van kinderen heeft muziek een 
bijzondere plek: leerlingen die actief met muziek bezig zijn leren 
zich te uiten en om te gaan met hun emoties. Muziek stimuleert 
leerlingen creatief te denken, te luisteren en samen te werken 
en muziek heeft een positief effect op sociaal gedrag en op de 
leerprestaties. De vakleerkracht komt op uw school en maakt een 
programma op maat met een duidelijk leerlijn die aansluit bij de 
belevingswereld van de leerlingen. Basisvaardigheden als zingen, 
luisteren naar muziek, spelen op een instrument en het lezen en 
noteren van muziek krijgen de volle aandacht.. U kunt een eigen 
keuze maken voor welke groepen u de uren van de vakleerkracht in 
wilt zetten en de lessen van 30, 45 of 60 minuten verdelen over de 
verschillende groepen. 

Kerndoelen:  54, 55, 56, 57 en 58 
Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Locatie:   op school 
Duur:   40, 30 of 15 weken. Lessen van 60 minuten 
Data en tijden:  in overleg met de school wordt een rooster  
  vastgesteld 
Kosten:   € 1715 voor 40 uren vakleerkracht, 
  € 1285 voor 30 uren vakleerkracht, 
  € 642 voor 15 uren vakleerkracht 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 

EEN EIGEN SCHOOLKOOR 
GROEP 5 T/M 8  

Alle leerlingen en leerkrachten zingen mee in het schoolkoor bij 
u op school. Een professionele koordirigent leidt de repetitie de 
ene week, de andere week leidt één van uw muzikale leerkrachten 
het schoolkoor. Samen maken ze een keuze over het liedjes en 
de optredens. U kunt kiezen voor één groot schoolkoor. U kunt 
er ook voor kiezen een onderbouw-, een middenbouw- en een 
bovenbouwkoor op te zetten. 

Kerndoelen:  54, 55 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Duur:   30 repetities van 45 tot 60 minuten, waarvan  
  15 gegeven door de eigen leerkracht en 15  
  door de professionele dirigent 
Locatie:   op school 
Data en tijden:  na aanvraag wordt een vaste tijd afgesproken 
Kosten:   € 630 per koor
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
  Ontvangt u subsidie vanuit de regeling 
  Impuls Muziekonderwijs schrijf dan in 
  via de knop ‘Impuls Muziek’ 

Akte2 | Kunstencentrum Atrium 
Meer informatie:
Contactpersoon:	Berni	Dijkerman	
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl 
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 KLASSE-MAESTRO
 GROEP 1 T/M 8 

Docent: Jan Hibma

Dirigeren is meer dan de maat aangeven: door middel van dirigeren 
leren leerlingen en leerkrachten  op een andere manier muziek te 
benaderen. En niet alleen de muziek, maar ook hun klasgenoten. 
Speciaal voor klasse-maestro wordt uw groep een klasse-koor of 
klasse-orkest, de klasse-dirigenten geven elke keer het stokje door 
en zo wordt het dirigeren een rollenspel. Een activiteit waarmee 
bewust met groepsdynamiek gewerkt kan worden.
De leerlingen en de leerkracht werken met verschillende rollen 
binnen een koor of een orkest, leren samenwerken, leren luisteren 
naar elkaar  en is er aandacht voor het speuren naar muzikaal talent.
Speelt een leerling of leerkracht een instrument dan doen ze fijn 
mee.

Onder leiding van een echte dirigent wordt in 3 weken tijd een 
concert voorbereid.

Kerndoelen:  54, 55, 56, 57 en 58 
Competenties:  creërend en onderzoekend vermogen,  
  vermogen zich te presenteren
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Locatie:   op school 
Duur:   3 weken 1 uur
Data en tijden:  in overleg met de school wordt een rooster  
  vastgesteld 
Kosten:   een klas € 210, 
  twee klassen € 244, 
  drie klassen € 540
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden:
kan schoolbreed aangevraagd worden

MUZIEK
ORIËNTEREN OP MUZIEK
Akte2 | Kunstencentrum Atrium
Meer informatie:
Contactpersoon:	Berni	Dijkerman	
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl

NIEUW

Maestro Jan
Jan Hibma is professioneel dirigent met ruime ervaring als 
dirigent van Harmonie, Fanfare, Brass band, orkesten en koren.
Al op de basisschool stond het voor Jan vast “Ik word dirigent”
Op 14 jarige leeftijd dirigeerde hij zijn  eerste jeugdorkest. Nu 
ruim 35 jaar later dirigeert hij nog steeds (jeugd)orkesten en 
koren. Dirigeren is een passie en er is natuurlijk niets leukers dit 
te delen met leerlingen en leerkrachten van de basisschool.
Naast dirigent is Jan ook docent groot en klein koper bij 
Kunstencentrum Atrium.

MUZIEK
ORIËNTEREN OP MUZIEK

ZINGEN MET DE SEIZOENEN  
GROEP 1 T/M 4  

Docenten: Reinou van der Veen, Erwin de Ruijter en 
Louiza Saitova

Zingen met de seizoenen start elk seizoen met een workshop van 
een muziekdocent van Kunstencentrum Atrium. Tijdens de lessen 
wordt gezongen en gespeeld. Met het lespakket dat bij deze 
serie hoort voorziet de muziekdocent u van de nodige muzikale 
inspiratie voor het seizoen dat voor de deur staat. 

Kerndoelen:  54, 55 
Doelgroep:  groep 1 t/m 4 
Duur:   vier lessen van 45 tot 60 minuten 
Locatie:   op school 
Data en tijden:  na aanvraag wordt een rooster gemaakt 
Kosten:   op één locatie een klas € 279, 
  twee klassen € 459, 
  drie klassen € 719 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Dit aanbod is óók naschools aan te vragen

PERCUSSIE MET DE 
AFRIKAANSE SLAG 
GROEP 1 T/M 8  

De djembé is een fascinerend instrument waarvan de roots in Afrika 
liggen. Na enige oefening tover je uit deze eenvoudige trommel 
geluiden die variëren van een diepe bas tot aan slaps die klinken 
als donderslagen. Tijdens de lessen leer je prachtige, traditionele 
ritmes uit Afrika en krijg je informatie over de achtergrond van 
het instrument, het land en de muziekcultuur te horen. Na één les, 
heeft het Afrikaanse ritme je zeker te pakken!

Kerndoelen: 54, 55, 57, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen

Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen 
Duur:   alleen aan te vragen voor meerdere groepen 
Kosten:   2 uren: € 198, 3 uren: € 279 huur 
  djembé: € 4 per stuk 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Ruim lokaal met stoelen of krukken. Denk bij de keuze van uw 
ruimte aan de geluidsoverlast. Dit aanbod is schoolbreed aan te 
vragen en óók naschools aan te vragen

AVONTUURLIJK MUSICEREN 
GROEP 6 T/M 8  

Muziek maken is een avontuur. Plezier, spelen en ontdekken zijn 
hierbij de kernwoorden. Leerlingen en de muziekdocent gaan 
aan de slag met de vraag ‘Wat is muziek?’. Samen probeer je door 
verschillende kunstdisciplines te combineren te onderzoeken wat 
het begrip muziek nou eigenlijk inhoudt. Muziek kan alles zijn. 
Muziek kun je met alles maken. Muziek kan iedereen! We maken 
het mooi, lelijk, zacht, luid en af en toe wat rommelig. Muziek maakt 
vrij! Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en de docent speelt hier 
op in door in plaats van frontaal les te geven, voortdurend op zoek 
te zijn naar vernieuwende lesmethodes. Want zelf onderzoeken, 
dát is avontuur! 

Kerndoelen:  54, 55, 57, 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen 
Doelgroep:  groep 6 t/m 8 
Groepsgrootte:  maximaal 20 leerlingen 
Duur:   5 blokken van 3 lessen 45 tot 60 minuten 
Locatie:   op school 
Kosten:   blok van 3 lessen: € 150 per klas 
  3 blokken van 3 lessen: € 435 per klas 
  5 blokken van 3 lessen: € 700 per klas 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Ruim lokaal met stoelen of krukken denk bij de keuze van uw 
ruimte aan de geluidsoverlast

Akte2 | Kunstencentrum Atrium 
Meer informatie:
Contactpersoon:	Berni	Dijkerman	
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl 
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MUZIEK MAKEN MET EIGEN 
GEMAAKTE INSTRUMENTEN
GROEP 1 T/M 8 

Reinaldo Gaia, afkomstig uit Rio de Janeiro (Brazilië), combineert 
handvaardigheid met percussie-muziek. Reinaldo is actief als 
musicus en docent. Reinaldo heeft een afgeronde opleiding aan 
de kunstacademie en is geschoold percussionist. Reinaldo gaf les 
in de sloppenwijken en het speciaal onderwijs in Rio de Janeiro, 
en was werkzaam voor festival Mundial als orkestleider in het 
scholenprogramma. Reinaldo is een Braziliaan in hart en nieren 
en de ritmes stromen door zijn bloed. Percussie is zijn expertise en 
met zijn enthousiasme steekt hij iedereen aan. Sinds Reinaldo in 
Friesland woont speelt hij in bands en biedt hij percussie-workshops 
aan. Leerlingen gaan in de workshop zelf met eenvoudige 
materialen trommels en andere percussie-instrumenten maken. Als 
de instrumenten klaar zijn gaan we samen muziek maken! 

Kerndoelen:  54, 55, 57, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen 
Doelgroep: groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen 
Duur:   alleen aan te vragen voor meerdere groepen 
Locatie:   op school 
Kosten:   2 uren: € 194 per klas 
  3 uren: € 274 per klas 
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Ruim lokaal met stoelen of krukken denk bij de keuze van uw 
ruimte aan de geluidsoverlast. Dit aanbod is schoolbreed aan te 
vragen en óók naschools aan te vragen

RAPPER IN DE KLAS! 
GROEP 1 T/M 8  

Docent: Meneer Produceer (Jan Petersen)

Een rapper in de klas! Deze knettergekke rapper Meneer Produceer 
komt naar de school om je van alles te leren over Rap, Hiphop, 
Beatbox en Producing! Meneer Produceer heeft drie programma’s 
ontwikkeld.

DE DIERENRAP voor groep 1 en 2
In deze Hiphop les voor de allerkleinsten help je de Rapper bij het 
afmaken van zijn tekst en maken we dierengeluiden waarmee 
we samen een beat maken. Meneer Produceer heeft een rap 
geschreven over dieren maar hij mist telkens het laatste woord, 
namelijk het dier in kwestie. Weet jij welk dier we zoeken ? Welk 
geluid maakt dat dier eigenlijk? En hoe zou dat dier dan Rappen of 
Dansen ?

WE MAKEN EEN BEAT! voor groep 1 t/m 8
In een uur tijd maken we een super coole hiphop beat van zelf 
gemaakte geluiden. Met onze mond maken we drumgeluiden en 
doen we instrumenten na. Deze nemen we op en met de computer 
maken we er een hiphop beat van.

WE SCHRIJVEN EEN RAP! voor 3 t/m 8 
In een uur tijd leer je hoe je een rap schrijft die lekker ‘flowt’, goed 
rijmt en ook nog ergens over gaat. We leren over flow, rijmwoorden 
en thema’s. Ben jij de nieuwe Ronnie Flex of Lil Kleine? 
Meneer Produceer helpt je op de juiste weg.

De workshop WE MAKEN EEN BEAT! is te combineren met 
WE SCHRIJVEN EEN RAP! en duurt dan 2 uur.

Sluit aan bij reguliere 
schoolvakken:  taal, creatieve vakken
Kerndoelen:  54 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen, receptief  
  vermogen 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte:  30 leerlingen 
Duur:   1 uur per les
Locatie:   op school 
Kosten:   €102 per les
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
We maken kabaal dus hou hier rekening mee!
Benodigdheden:
• tafels en stoelen voor deelnemers, pennen en papier 
• 220 volt aansluiting, haspel of verlengkabel
• tafel voor randapparatuur (indien meerdere lokalen op 1 dag dan 
een mobiele tafel, bijv. een koffiekar)
• een leeg whiteboard of Flip over en de bijbehorende 
(whiteboard) markers
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema, schoolbreed 
aan te vragen en geschikt voor speciaal onderwijs.

MUZIEK
Akte2 | Kunstencentrum Atrium

MUZIEK
Akte2 | Kunstencentrum Atrium 
Meer informatie:
Contactpersoon:	Berni	Dijkerman	
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl 

DJ WORDEN; 
WIE WIL DAT NU NIET?
GROEP 6 T/M 8 

Docent: Erik de Jager

Hi! Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Erik de Jager. Al van 
jongs af aan ben ik op verschillende manieren bezig met (dance) 
muziek. Deze passie heeft er toe geleid dat ik op verschillende 
plekken in Nederland als DJ actief ben geweest. In 2013 heb ik DJ 
school Friesland opgericht. Met deze muziekschool bied ik een 
platform voor DJ’s en producer van verschillende niveau’s. Ik vind 
het namelijk ontzettend gaaf om anderen te helpen met dezelfde 
passie: muziek. Met DJ school Friesland wil ik mensen ook kennis 
laten maken met het prachtige vak. Iedereen zou het in ieder geval 
een keer moeten proberen. Wellicht binnenkort bij u op school?

Tijdens de DJ workshop van DJ school Friesland leren leerlingen alles 
over het DJ vak en wat hierbij komt kijken. Zij krijgen de mogelijkheid 
om zelf te oefenen en experimenteren op een professionele DJ 
set. Afsluitend kunnen zij een eigen optreden verzorgen voor 
hun ouders of leerlingen van de school. Bij dit optreden geeft DJ 
Erik de Jager een korte presentatie en een introductie over het DJ 
vak. De leerlingen kunnen ook het geleerde in een echte disco in 
praktijk brengen: zij gaan dan (onder begeleiding van de docent) 
zelf muziek draaien voor hun klas, school of ouders compleet met 
lichteffecten en geluidsinstallatie (tot max 100 personen).
De DJ workshop is een zeer muzikale en creatieve workshop die 
menig leerling bij zal blijven!

Kerndoelen:  54, 55
Competenties:  creërend vermogen en vermogen zich te  
  presenteren
Doelgroep:  groep 6 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 12 leerlingen per workshop
Locatie:   workshops kunnen op elke locatie   
  plaatsvinden, waar de mogelijkheid is om  
  geluid te produceren
Kosten:   starttarief € 250 (inclusief DJ en geluid set) voor  
  een twee uren workshop voor 12 leerlingen of 
  twee groepen van 12 leerlingen elk één uur
  Extra workshop van een uur voor 12 leerlingen  
  € 75
  presentatie € 50 optreden/disco
  2 uur € 500, elk extra uur € 100
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Maximaal vier groepen van 12 leerlingen op één dag. Activiteit 
is aan te passen aan ieder gewenst thema en schoolbreed aan te 

Meer informatie:
Contactpersoon:	Berni	Dijkerman	
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl
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FIET WIL RENNEN
GROEP 1 EN 2

Struisvogel Fiet is dol op rennen. Hij laat zich niet tegenhouden 
door de storm, al komt hij niet vooruit. Hij slaat de uitnodigingen 
van anderen dieren om te drijven, kruipen, kronkelen, vliegen, 
zwemmen en schuilen af. Fiet wil rennen! De wind wordt 
gevisualiseerd in remsporen, omgewaaide bomen, weggeblazen 
dieren, een giraffe met gespreide poten, een haas die windsurft 
met een plastic zak en een plankje. Op de achterste schutbladen 
en het achterblad zie je de wapperende veren van Fiet. Het boek 
heeft geestige details, het is van kaft tot kaft een verrassend, vrolijk, 
wervelend oblong prentenboek. De leskist bevat een lesbrief, een 
achtergrond bij het verhaal en vertelplaten. 

Kerndoelen:  1, 9, 11, 12, 54 en 55
Competenties:  onderzoekend vermogen, vermogen om zich  
  te presenteren, vermogen tot zelfstandig  
  werken, vermogen tot samenwerken
Doelgroep:  groep 1 en 2
Duur:   er bestaat een leenperiode van vier   
  schoolweken. Aan het eind van de leenperiode  
  inleveren bij de bibliotheek.
Locaties:   op school
Kosten:   € 45 per kist, 
  leskist met introductie € 90
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs

SPEELLEESCOLLECTIE/PROJECTKIST
GROEP 1, 2 EN 3 

In de groepen 1,2 en 3 is het van belang dat er veel interactief wordt voorgelezen om leerlingen te stimuleren om te reflecteren op taal. 
De bibliotheek biedt de onderbouw daarom speelleescollectie/projectkist aan: aantrekkelijke combinaties van boeken en spelmateriaal 
bedoeld om thematisch mee te werken. 

De jeugdbibliothecaris kan de speelleescollectie/projectkist introduceren in de groep. Kiest men hier niet voor, dan moet het project bij de 
start van de leenperiode door de school zelf opgehaald worden bij de bibliotheek. Geef bij de inschrijving aan bij welke bibliotheek u de 
speelleescollectie/projectkist wilt ophalen en inleveren.

De speelleescollectie/projectkist bestaat uit een titel in meervoud, een reuzenboek plus een aantal boeken over hetzelfde thema, aangevuld 
met knuffels en/of speelleermateriaal en een handleiding voor de leerkracht waarin suggesties worden gegeven die te gebruiken zijn bij 
het interactief voorlezen en (creatieve, muzikale, dans) activiteiten om het verhaal te verwerken in de groep. Plezier beleven aan een boek 
staan centraal, het accent ligt op voorlezen. Door het samen bekijken van en praten over prentenboeken, versjes lezen en liedjes zingen 
komen leerlingen actief en passief met taal in aanraking. Daarnaast speelt een prentenboek een grote rol bij de ontwikkeling van de 
fantasie en creativiteit, bij de uitbreiding en herkenning van de leefwereld en bij het herkennen van en leren omgaan met gevoelens.

TAAL
Bibliotheken Mar en Fean
Meer informatie:
Contactpersoon:	Durkje	Moerman
www.bibliothekenmarenfean.nl

GRUNT EN DE ULTIMAATJES
Bedenk je eigen droomfiguur, 3D print deze en maak 
hiermee je eigen stop-motion animatie!

GROEP 4 T/M 8

De leerlingen gaan aan de slag met Doodle 3D. Met deze tool is 
het heel erg gemakkelijk om met de iPad of computer ontwerpen 
te maken die door de 3D printer kunnen worden uitgeprint. Deze 
ontwerpen worden vervolgens gebruikt in een animatiefilmpje dat 
door de leerlingen wordt gemaakt. De workshop wordt verzorgd 
door de medewerkers van Frysk Lab.

Kerndoelen:  42, 44, 45, 55
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen,   
  onderzoekend vermogen, receptief vermogen,  
  vermogen tot zelfstandig    
  werken en samenwerken
Doelgroep:  groep 4 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen
Duur:   180 minuten
Locatie:   op school
Kosten:   € 350
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken

VAN ANSJOVIS TOT ZWIJNTJE
GROEP 3 EN 4

Een themakist met allerlei verschillende ABC-boeken en andere 
letterboeken, aangevuld met spelmateriaal en lessuggesties. Deze 
leskist sluit prima aan bij het leren maken en lezen van letters, 
zinnen en woorden. De teksten zijn soms op rijm, soms filosofisch, 
soms humoristisch, soms abstract en soms verhalend. Plezier in het 
spelen met letters en woorden en plezier met boeken staat dan ook 
centraal. Maar ook de illustraties spelen een belangrijke rol, omdat 
de kinderen kennismaken met tal van vormen, kleurgebruik en 
illustratietechnieken.

Kerndoelen:  1, 9, 12, 54, 55, 57 en 58
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen,   
  onderzoekend vermogen, receptief   
  vermogen, vermogen tot zelfstandig werken  
  en samenwerken
Doelgroep:  groep 3 en 4
Duur:   4 schoolweken
  Aan het eind van de leenperiode inleveren bij  
  de bibliotheek
Locatie:   op school
Kosten:   € 45 per kist, 
  leskist met introductie € 90
Inschrijven: via  www.akte2.nl/netwerken

TAAL
Bibliotheken Mar en Fean
Meer informatie:
Contactpersoon:	Durkje	Moerman
www.bibliothekenmarenfean.nl
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THEATERLESSEN OP MAAT 
GROEP 1 T/M 8 

Drie theaterlessen op maat, aangepast aan uw wensen en met een 
korte eindpresentatie. 

Kerndoelen:  54, 57, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Duur:   groep 1 en 2: drie lessen van 45 minuten met  
  eindpresentatie 
  groep 3 t/m 8: drie lessen van 60 minuten met  
  eindpresentatie 
Locatie:   op school in een gymlokaal of evt. speellokaal 
Periode:   in overleg wordt een rooster gemaakt 
Kosten:   groep 1 en 2: € 260 per klas 
  groep 3 t/m 8: € 315 per klas 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Kan eventueel ook op één dag met meerdere groepen en 
theaterdocenten. Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst 
thema schoolbreed aan te vragen en óók naschools aan te vragen

THEATER
Akte2 | Kunstencentrum Atrium | Theater Sneek 
Meer informatie:
contactpersoon Annemarie van der Reijden 
www.akte2.nl | www.kunstencentrumatrium.nl | www.theatersneek.nl

HOOGTEVREES- ALS IK 
GROTER BEN DAN LATER
GROEP 5 T/M 8

Drie klassieke musici. Haren gekamd, strak in pak, instrumenten 
gestemd. Na maanden van voorbereiding spelen ze in opperste 
concentratie en met geoefende precisie het stuk van hun leven: 
“Hoogtevrees in G majeur”. Maar dan gebeurt er iets wat niet in de 
partituur staat geschreven.

Verleid door de kansen van het moment, verliezen de muzikanten 
zich in een nieuw onbeschreven stuk. Zonder te weten wat er gaat 
komen, laten ze zich volledig gaan. Herinneringen, verlangens, 
dromen, fantasieën en angsten nemen de overhand.

“Hoogtevrees – Als ik groter ben dan later”: een cartooneske 
voorstelling vol muziek. Frets! op z’n best. Indrukwekkend. 
Ontwapenend. Meeslepend. Beter dan dit wordt het later echt niet. 
Aldus de mannen zelf.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal/creatieve vakken
Kerndoelen:  54
Competenties:  receptief vermogen
Doelgroep:  geschikt vanaf 9 jaar (groep 5)
Groepsgrootte:  maximaal 80 kinderen per voorstelling
Duur:   voorstelling: 1 uur
Locaties:   speelruimte
Periode:   gehele schooljaar beschikbaar
Kosten:  voorstelling: € 740 inclusief reiskosten
  twee voorstellingen op dezelfde 
  locatie en dag: € 952
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
Dit aanbod is ook geschikt voor speciaal basisonderwijs

FREONSKIP
GROEP 1 T/M 4

Drie matrozen zitten in hetzelfde bootje. Ze zijn vrienden. Maar 
sinds Kapitein weg is verkeren ze in zwaar weer. Over zeeën vol met 
woorden zoeken ze ieder hun eigen bestemming. Hoge golven 
zorgen voor hechte manschappen, maar hoe verankerd is hun 
vriendschap echt?

Freonskip gaat over vriendschap: lol trappen, (veel) muziek maken, 
verboden woorden opvissen en helaas ook over dekdweilen. 
Freonskip is de nieuwe onderbouwvoorstelling van Frets! in 
samenwerking met Brecht Wassenaar (o.a.. Tryater). 
Deze Nederlandstalige voorstelling boordevol muziek is bijzonder 
geschikt voor de Kinderboekenweek 2018.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal/creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 17, 54
Competenties:  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 4
Groepsgrootte:  maximaal 60 kinderen per voorstelling
Duur:   voorstelling: 50 minuten
Locaties:   speelruimte
Periode:   gehele schooljaar beschikbaar
Kosten:  voorstelling: € 740 
  twee voorstellingen op dezelfde 
  locatie en dag: € 952
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
Dit aanbod is ook geschikt voor speciaal basisonderwijs

THEATER
Frets!

Meer informatie:
Contactpersoon:	Freerk	Siemen	Hospes
www.defrets.nl

Frets! speelt voorstellingen die aansluiten bij de behoeften van de kinderen én de leerkrachten. Met muzikaliteit, verbeeldingskracht en energie 
als wapens creëren we betrokkenheid en saamhorigheid. Frets! is meer dan alleen het uur dat we op de planken staan: opwarmvormen voor-, 
en verwerkingsvormen na de voorstellingen zorgen voor een onvergetelijke indruk!

NIEUW

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN 
HET THEATER 
GROEP 1 T/M 8

Samen met een begeleider gaan de leerlingen in kleine groepjes 
op ontdekkingstocht door Theater Sneek. Een kijkje nemen in de 
kleedkamers en zelf op het podium staan? In deze ontdekkingstocht 
kan dat allemaal! In elke ruimte kunnen vragen beantwoord worden 
of is er een leuke opdracht. Zo leren de leerlingen spelenderwijs 
over de verschillende aspecten van het theater. 

Kerndoelen:  56 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 
Duur:   60 minuten
Locatie:   Theater Sneek, Westersingel 28 
Kosten:   € 75 per klas 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken

UW SCHOOLMUSICAL IN 
THEATER SNEEK  
GROEP 8

Het is een prachtige traditie dat groep 8 een schoolmusical maakt 
en speelt voor de rest van de school en voor alle ouders. Theater 
Sneek is graag de gastheer van uw musical. Kom in de ochtend 
opbouwen, doe ‘s middags de generale repetitie en dan de 
voorstelling ’s middags en/of ‘s avonds. Het theater wordt helemaal 
afgestemd op uw wensen. De foyer en zaal worden ingericht, 
beheer, techniek en horeca staan voor u klaar. Het theater heeft 
plaats voor maximaal 600 personen. 

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken 
Kerndoelen:  54, 57, 58 
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren en vermogen tot samenwerken 
Doelgroep:  groep 8 en familie en vrienden
 Groepsgrootte:  maximaal 600 personen 
Duur:   ochtend; opbouw, middag; generale repetitie,  
  voorstelling; ’s middags en/of ‘s avonds 
Locatie:   Theater Sneek 
Periode:   van 17 t/m 21 juni en van 24 t/m 28 juni 2018 
Kosten:   1 dagdeel: € 650 
  2 dagdelen: € 1000 
  3 dagdelen: € 1350 
  inclusief: licht, geluid, technici, horeca,  
  schoonmaak, organisatie 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Dagdelen: 8.30 – 12.30 uur, 12.30 – 18.00 uur  of 18.00 – 22.30 uur 
Van te voren graag overleg over technische benodigdheden en 
planning



HIMMELWIKE – ZWERFAFVAL
GROEP 1 T/M 8 

In deze les gaan we in op een van de grootste afvalproblemen van 
dit moment: Zwerfafval.
In Friesland is de Himmelwike een begrip. Samen met de Friese 
Milieu Federatie ontwikkelt Theater Smoar elk jaar een aansluitende 
uitdagende theaterles over het onderwerp zwerfafval. Door middel
van een te gekke quiz, leuke scènes en bijzondere opdrachten is 
deze les altijd een groot succes!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  wereld oriëntatie, creatieve vakken en natuur
Kerndoel:  54
Competenties:  creërend vermorgen en vermogen zich te  
  presenteren 
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen
Locatie:   speellokaal
Duur:   onderbouw 45 minuten 
  middenbouw 60 minuten
  bovenbouw 90 minuten
Locatie:   op school
Kosten:   onderbouw € 90 per groep
  middenbouw € 120 per groep
  bovenbouw € 150 per groep
Bijzonderheden
Activiteit is schoolbreed aan te vragen en dit aanbod is ook 
geschikt voor speciaal onderwijs

TYPISCH FRIES – 
ELFSTEDENTOCHT OF HET 
WADDENGEBIED 
GROEP 6 T/M 8 

In deze les gaan we in op de typische Friese onderwerpen: 
Elfstedentocht of het Waddengebied.
De school kan kiezen uit één van deze twee onderwerpen.
Beide lessen beginnen met een spannend verhaal en een educatief 
filmpje, waarna de leerlingen met theater- & taalopdrachten zelf de 
verdieping zoeken over dit prachtig stuk erfgoed.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  taal, wereldoriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 9, 47, 54, 55, 56, 57, 58
Competenties:  creërend, reflectief en receptief vermorgen en  
  vermogen zich te presenteren 
Doelgroep:  groep 6, 7 en 8
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen
Duur:   90 minuten
Locatie:   speellokaal
Kosten:   € 160 per groep
Bijzonderheden:
Dit aanbod is geschikt voor speciaal onderwijs

THEATER
Theater Smoar

Meer informatie:
Theater Smoar i.s.m. De Friese Milieu Federatie
Contactpersoon Noortje Vos
www.theatersmoar.nl

Meer informatie:
Keunstwurk
Contactpersoon: Daniëlle van Peer
www.akte2.nl/uurcultuur
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Theater Smoar speelt voorstellingen met & voor kinderen en jongeren en maakt educatieve, creatieve lessen. Maatschappelijke onderwerpen, 
cultureel erfgoed, geschiedenis en uiteraard altijd gecombineerd met kunstzinnige verwerkingsvormen.

NIEUW NIEUW

     

De Rommelmakers!
Basisschool groep 1 t/m 8

Doet jouw school al mee?

De Rommelmakers!  
In het land van De Rommelmakers! wonen vreemde wezens! Deze wezens 
houden enorm van rommel maken. Ze maken rommel in hun huis, ze 
dragen rommel aan hun lijf en ze gooien zelfs rommel op straat! De 
Rommelmakers! worden gelukkig van rommel! 
 
Maar wanneer De Rommelmakers! oog in oog komen te staan met de de 
gevolgen van zwerfafval is het tijd om hun leven te veranderen! 

De Rommelmakers! is een speelse les boordevol theater,  
weetjes & gekke opdrachten die de kinderen bewust  
stil laat staan bij de gevolgen van zwerfafval.

Een theaterles over 
 zwerfafval en je  

eigen steentje bijdragen.

ZWIER 
Gespeeld door het Wervelwind 
Ensemble
GROEP 1 EN 2 

Zwier is een tekstloze voorstelling waarin de kracht van de muziek 
en de vertelkunst van de beweging centraal staan. 
In Zwier stap je met vijf muzikanten in een muzikale zweefmolen: 
de wervelende klanken tillen je op en draaien je rond. In de 
geborgenheid van een kring trekt een elegante wals aan je 
voorbij, golven sierlijke melodieën heen en weer en veranderen 
de muzikanten in een zoemende bromtol of een schurende 
draaideur… Zwier is een luchtig spel van gulle klanken en 
bewegingen. Een muzikale ode aan zwieren!

Direct na de voorstellingen mogen de kinderen samen met de 
muzikanten de echte instrumenten ontdekken & onderzoeken.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  55, 57
Competenties: reflectief en receptief vermogen
Doelgroep: groep 1 en 2
Groepsgrootte:  maximaal 100 leerlingen per voorstelling
Duur:   45 á 50 minuten
Locatie:   Theater Sneek, Noorderkerkzaal 
Periode:   februari / maart 2019, 
  exacte data volgen
Kosten:   € 8,50 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden:
Lesmateriaal beschikbaar vanaf januari 2019, dit sluit aan bij 
reguliere muzieklessen. Trailer: https://vimeo.com/142389243 

POLLE DE ORGELJONGEN
Gespeeld door Frank Belt & 
Eeuwe Zijlstra
GROEP 3, 4 EN 5

Via het verhaal van Polle de Orgeljongen (naar het boek van Mensje 
van Keulen) maken de kinderen kennis met het orgel, de werking 
ervan en de vele klanken die het kan voortbrengen. Naar aanleiding 
van de voorstelling kunnen kinderen verwoorden wat muziek kan 
doen met je gevoelens.
In de voorstelling worden het verhaal en de muziek met elkaar 
verweven. De orgelmuziek ondersteunt het verhaal, maar krijgt 
ook een eigen, verhalende plaats. Het sprookjesachtige, spannende 
verhaal van Mensje van Keulen blijkt heel herkenbaar en kunnen 
we iedere dag nog tegenkomen. Want het paleis van Polle is er niet 
meer, maar de orgels waar hij op speelde nog wel.

Het verhaal
In een paleis met een geel pannendak leefden twee zusjes, 
Mora en Alma. Alma speelde graag op het pijporgeltje van haar 
betovergrootvader, vooral als haar zus weer eens gemeen tegen 
haar gedaan had.  Mora was zo hebzuchtig en jaloers dat ze met de 
dag gemener werd. Zo gemeen dat Alma haar zoontje Polle maar 
liever in veiligheid liet brengen bij de reuzen, ver buiten de stad. 
Het orgeltje ging mee.
Wanneer Polle later, groot geworden, terugkeert naar het paleis, 
weigert Mora hem de toegang. En dat terwijl Polle weet dat zijn 
moeder in het paleis is en doodziek is. Hij bedenkt een prachtig plan 
waarin niet alleen het kleine orgeltje maar ook een reuzenorgel 
de hoofdrol spelen. Sindsdien wordt hij niets voor niets ‘Polle de 
orgeljongen’ genoemd.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken 
Kerndoelen:  55, 57
Competenties: reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 3, 4 en 5 
Groepsgrootte:  maximaal 80 leerlingen per voorstelling
Duur:   50 minuten
Locatie:   Theater Sneek, Noorderkerkzaal
Periode:   maart, april en mei 2019, 
  exacte data volgen
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol
Kosten:   € 8,50 per leerling
Bijzonderheden: 
Lesmateriaal: muziekles suggesties voor het werken met 
boomwackers. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4z32mconDDQ

THEATER
UURCULTUUR IN SAMENWERKING 
MET THEATER SNEEK 
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DE WAANZINNIGE BOOMHUT 
VAN 13 VERDIEPINGEN
Gespeeld door TG Meneer Monster

GROEP 6, 7 EN 8

Meneer Monster maakt verrassend jeugdtheater vol fysiek geweld, 
humor en muzikaliteit. Een tikkeltje bizar en bovenal leuk voor 
jong en oud. Meneer Monster vindt het belangrijk om te laten zien 
wat theater is en hoe leuk het is om te spelen. Meneer Monster is 
cultureel ondernemend, stoer, ongepolijst en creatief. Zo is het 
boek De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen omgetoverd 
tot een theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische 
theatertovenarij. Een echte Meneer Monster productie voor zowel 
jong als oud.
Andy en Terry zijn gevraagd om een theaterstuk over hun 
waanzinnige boomhut te maken. 
Dat is nog niet zo makkelijk, want waar haal je nou zo snel vliegende 
katten, een limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla 
vandaan?
Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je nog nooit gezien! 
Er is een bowlingbaan, een zwembad met reuzenhaaien, een 
geheim laboratorium en een snoepjesmachine die je overal volgt 
en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt. Andy en Terry beleven 
er de dolste avonturen, want in hun boomhut is ALLES mogelijk! 
Waar wacht je nog op? Kom snel langs!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken 
Kerndoelen:  55, 57
Competenties:  reflectief en receptief vermorgen
Doelgroep:  groep 6, 7 en 8
Groepsgrootte:  maximaal 200 leerlingen per voorstelling
Duur:   60 minuten
Locatie:    Theater Sneek
Periode:    maart 2019, exacte data volgen 
Kosten:    € 8,50 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden: 
Lesmateriaal beschikbaar vanaf januari 2019, dit sluit aan bij 
reguliere muzieklessen

JONGEN EN YO! (REPRISE)
Gespeeld door Andy Ninvalle

GROEP 6, 7 EN 8

Andy Ninvalle vertelt op een cabareteske wijze het verhaal over 
het ontstaan van de “Human Beat box”. Hij creëert personages van 
de straat en schakelt van het ene personage naar het ander met 
effecten en geluiden. Hij kent de perikelen van kinderen in groep 
7 en 8 en houdt hen op een grappige manier een spiegel voor. In 
gedachte neemt hij je mee naar de getto’s en ontmoet je de mensen 
die daar wonen. Het verhaal is een pleidooi voor creativiteit en ‘out 
of the box’ denken. 
Jongen en Yo is net een stand-up geschiedenisles. Het publiek weet 
in een uur alles over het ontstaan van Hip Hop en de Beat box en 
eindelijk snapt je waarom alles is zoals het is.  

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  55, 57
Competenties:  reflectief en receptief vermorgen
Doelgroep:  groep 6, 7 en 8
Groepsgrootte:  maximaal 200 leerlingen per voorstelling
Duur:   50 minuten
Locatie:    Theater Sneek
Periode:   februari / maart 2019, 
  exacte data volgen
Kosten:   € 8,50 per leerling
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden: 
Lesmateriaal: beschikbaar vanaf januari 2019, dit sluit aan bij 
reguliere muzieklessen
https://www.youtube.com/watch?v=6Dvhn8_xpEg

THEATER

OLLEKE BOLLEKE
Gespeeld door Valentijn Productiehuis

PEUTERS EN GROEP 1

Olleke Bolleke remi solleke… 
Olleke Bolleke KNOL!!!
Au…Hee, kleine witte kubus, wie ben jij?? Olleke! Kom, ik zal je alle 
kleuren laten zien. Wil je weten hoe het is om geel te zijn, lekker 
vrolijk en vlug?! Weet je wel dat rood heel stoer en sterk is? Wat 
vind je van blauw? Mooie kleur hè?… Die kan heel streng zijn! Paars 
dan?… Dat is pas bijzonder… Maar er is nog veel meer. Ik zal een 
wereld vol kleur voor je maken.

Olleke Bolleke gaat over jezelf mogen zijn. Het is een beeldende 
voorstelling die ondersteund wordt door sfeervolle pianomuziek. 
De voorstelling bestaat uit associatieve verhaaltjes die aansluiten 
bij de wereld van peuters en kleuters. De vormgeving is eenvoudig 
en bestaat uit schuimrubber kubussen. Met fantasie kun je hiermee 
alles maken wat je wilt.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  55, 57
Competenties:  reflectief en receptief vermorgen
Doelgroep:  peuters en groep 1
Groepsgrootte:  maximaal 90 leerlingen per voorstelling
Duur:   45 minuten
Locatie:   speellokaal van een school
Periode:    januari t/m juni 2019
Kosten:   € 8,50 per leerling bij voorstelling op locatie
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden:     
Lesmateriaal: beschikbaar vanaf januari 2019

Wilt u de voorstelling op uw eigen locatie? 
Koop dan de voorstelling:
1 voorstelling  € 550
2 voorstellingen op dezelfde dag € 950
3 voorstellingen op dezelfde dag  € 1145
Let op: maximaal 90 kinderen per voorstelling!

RÛNTSJE HÛNTSJE
Gespeeld door Tryater

GROEP 1 EN 2

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren 
oftst yn it tsjuster sjochst. Momo en Ayo wenje neist elkoar. It famke 
Momo hat in heimsinnich gat yn har keamer dêr’t soms modder út 
komt. Ayo hat in hûntsje dêr’t er hiel bliid mei is. 
Mar op in dei is it hûntsje fan Ayo ferdwûn. 
It hûntsje woe op reis en is troch it gat yn de keamer fan Momo 
op ferkenning gien. “Ik meitsje in rûntsje om de wrâld en kom dan 
werom”, lit it hûntsje witte. Doare Momo en Ayo deselde reis te 
meitsjen as it hûntsje? 
Troch it hûntsje achternei te gean, ûntdekke se de wrâld en de 
kleuren fan it tsjuster.

Een beeldende voorstelling over vriendschap, avontuur en welke 
kleuren je ziet in het donker. Momo en Ayo wonen naast elkaar. Het 
meisje  Momo heeft een geheimzinnig gat in haar kamer waar soms 
modder uit komt. Ayo heeft een hondje waar hij heel blij mee is. 
Maar op een dag is het hondje van Ayo verdwenen. 
Het hondje wilde op reis en is door de gat in de kamer van Momo 
op verkenning gegaan. “Ik maak een rondje om de wereld en kom 
dan terug”, laat het hondje weten. Durven Momo en Ayo dezelfde 
reis te maken als het hondje? 
Door het hondje achterna te gaan ontdekken ze de wereld en de 
kleuren van het donker.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken, Fries
Kerndoelen:  55, 57
Competenties:  reflectief en receptief vermorgen
Doelgroep:  groep 1 en 2
Groepsgrootte:  maximaal 80 leerlingen per voorstelling
Duur:   45 minuten
Locatie:   speellokaal van een school. 
Periode:    januari - april 2019
Kosten:     € 8,50 per leerling bij voorstelling op locatie  
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden:     
Lesmateriaal: beschikbaar vanaf januari 2019

Wilt u de voorstelling op uw eigen locatie? 
Koop dan de voorstelling:
1 voorstelling  € 450
2 voorstellingen op dezelfde dag € 925
Let op: maximaal 80 kinderen per voorstelling!

THEATER
UURCULTUUR OP LOCATIE OF OP SCHOOLUURCULTUUR IN SAMENWERKING MET THEATER SNEEK 
Meer informatie:
Keunstwurk
Contactpersoon: Daniëlle van Peer
www.akte2.nl/uurcultuur

Meer informatie:
Keunstwurk
Contactpersoon: Daniëlle van Peer
www.akte2.nl/uurcultuur
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 iSOCIAL
Gespeeld door theatergroep Zwerm

GROEP 6, 7 EN 8

Voor kinderen wordt het gebruik van internet, Instagram, Snapchat 
en Facebook steeds meer onderdeel van hun dagelijks leven. De 
grens tussen echt en virtueel contact vervaagt.
iSocial vertelt het verhaal van drie leerlingen die hun grenzen leren 
kennen. 
Aan de hand van actuele thema’s maakt Tg Zwerm theater dat 
leerlingen aan het denken zet. In de veilige omgeving van het 
klaslokaal worden scholieren geconfronteerd met thema’s als 
verliefd zijn, seksualiteit, puberen, vriendschap, liefde, verslaving, 
genotsmiddelen en vooral grenzen stellen. Zo worden de verschil- 
lende onderwerpen toegelicht en bespreekbaar gemaakt. Door 
actief mee te doen krijgen de leerlingen de kans om na te denken 
over hoe ze met hun eigen grenzen willen en kunnen omgaan.
Een voorstelling in de klas over de leuke kanten én de gevaren die 
internet en sociale media met zich meebrengen.

Na de voorstelling vindt onder leiding van de acteurs een 
nabespreking plaats waarin aan de hand van stellingen en 
interactief theater de thema’s besproken worden en inzichtelijk 
worden gemaakt. Hierdoor worden de leerlingen aan het denken 
gezet over de manier waarop ze met internet, sociale media en hun 
eigen grenzen willen omgaan.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoelen:  55, 57
Competenties:  reflectief en receptief vermorgen
Doelgroep: groep 6 t/m 8
Duur:   45 minuten + 45 minuten interactieve   
  nabespreking
Locatie:   speellokaal of klaslokaal 
Periode:    januari – juni 2019
Kosten:    € 11 per leerling bij voorstelling op locatie
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol

Wilt u de voorstelling op uw eigen locatie? 
Koop dan de voorstelling:
1 voorstelling  € 645
2 voorstellingen op dezelfde dag € 1075
3 voorstellingen op dezelfde dag  € 1145

Let op: maximaal 60 kinderen per voorstelling!

Trailer: https://youtu.be/oDLGUsfxTO4?list=PLsvf04q2JM9-
oG8DG6AVSMYMdxNgDq8Iz

KANOET
Gespeeld door 
Stichting Pier21 en Garage TDI

GROEP 3 T/M 6

‘Kanoet’ is een coproductie van Stichting Pier21 met Garage TDI, 
in samenwerking met organisaties uit de wereld van de natuur 
en natuureducatie. Een prachtige voorstelling die ervoor zorgt 
dat kinderen met andere ogen naar de natuur kijken. Acteur 
Theo Smedes, bekend van de jeugdtheatervoorstelling ‘Tomke’, 
speelt de rol van Mient, een jongen wiens vader onderzoek doet 
naar wadvogels en die ervan droomt zelf te kunnen vliegen. Het 
decor bestaat onder andere uit een grote verzameling opgezette 
vogels die voorkomen in het Waddengebied en de hele wereld 
over vliegen. Zoals de kanoet, rotgans, drieteenstrandloper, rosse 
grutto en lepelaar. De kinderen leren over het wonderlijke gedrag 
van wadvogels, de connectie van ons waddengebied met Afrika 
en Siberië en de samenhang tussen verschillende ecosystemen. En 
over de kracht om op eigen vleugels je weg te vinden.

Het verhaal
Mient bereidt een presentatie van zijn vader voor over 
waddenvogels. Hij heeft alle opgezette vogels en spullen van het 
wad alvast klaargezet, maar zijn vader komt maar niet opdagen. 
Mient staat er alleen voor. Hij probeert – met hulp van de kinderen 
uit het publiek – het verhaal van zijn vader zo goed mogelijk na 
te vertellen. Gelukkig heeft vader hem veel geleerd, maar kon hij 
hem nog maar een paar dingen vragen… Uiteindelijk krijgt hij op 
verrassende wijze toch even contact met zijn vader.
Hij blijkt op de Siberische toendra te zitten, bij een nest jonge 
kanoeten! Het is duidelijk dat zijn vader te laat gaat komen voor 
de presentatie, maar Mient bewijst dat hij zich – net zoals de 
kanoetenkuikens – goed alleen kan redden. En dat als hij geen 
antwoord op zijn vragen krijgt, hij altijd nog zijn inlevingsvermogen 
en verbeelding heeft. De ‘digitale rol’ van de vader wordt 
gespeeld door een echte professor, Theunis Piersma, hoogleraar 
trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken, natuur
Kerndoelen:  55, 57
Competenties:  reflectief en receptief vermorgen
Doelgroep:  groep 3, 4, 5 en 6
Duur:   40 minuten
Locatie:   speellokaal van een school
Periode:   januari t/m juni 2019
Kosten:  € 8,50 per leerling bij voorstelling op locatie
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  inschrijven vóór 2 juli 2018. Later inschrijven is  
  mogelijk, maar vol = vol
Lesmateriaal:  beschikbaar

Wilt u de voorstelling op uw eigen locatie? 
Koop dan de voorstelling:

1 voorstelling  € 425
2 voorstellingen op dezelfde dag € 700
3 voorstellingen op dezelfde dag  € 965
Let op: maximaal 70 kinderen per voorstelling!

THEATERTHEATER
UURCULTUUR OP LOCATIE OF OP SCHOOLUURCULTUUR OP LOCATIE OF OP SCHOOL

Meer informatie:
Keunstwurk
Contactpersoon: Daniëlle van Peer
www.akte2.nl/uurcultuur

Meer informatie:
Keunstwurk
Contactpersoon: Daniëlle van Peer
www.akte2.nl/uurcultuur
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ZING, DANS, VERF, SCHRIJF, FILM, SPEEL, LACH, VERTEL EN 
VERWONDER! 
DIY kunst in de klas – vakoverstijgend inzetten van kunst
Schrijf je in voor dit inspiratieprogramma speciaal voor leerkrachten! Ga mee op onderzoek hoe je kunstdisciplines creatief en vakoverstijgend 
in kunt zetten. Kunstdisciplines geven aanvullende taal om je lessen soms anders vorm te geven. Maar hoe doe je dat? Hoe verbind je muziek, 
dans, taal, nieuwe media, drama of tekenen aan je lessen terwijl jij je helemaal geen kunstenaar voelt? Of als je denkt dat je niet kunt tekenen? 
Hoe maak je het voor jezelf en je leerlingen veilig? 

Uitgangspunt is anders kijken en denken. We leren je spannende kunstzinnige werkvormen om je op gang te helpen en je daagt jezelf uit om 
ze persoonlijk te maken. We werken vanuit jouw eigen kracht als docent. En hoe je dit in kunt zetten in je reken-, taal- of geschiedenisles.  Dus 
componeer, regisseer, boetseer, construeer, fantaseer en verras jezelf met unieke door jezelf bedachte, door niemand anders te geven unieke 
lessen. 

We starten met een gezamenlijke en gezellige bijeenkomst in Leeuwarden met deelnemers van alle disciplines. Hiermee sluiten we ook af. In 
de tussenliggende tijd krijg je drie lessen in een door jou gekozen kunstvorm in Sneek. De volgende stap is dat de vakleerkracht samen met 
jou de verbinding met jouw school maakt.
We organiseren DIY kunst in de klas twee keer per schooljaar: in het najaar 2018 en in het voorjaar 2019.

Wy Spylje! 
Wil jij graag meer spelenderwijs met je klas aan de slag? We 
bieden een praktische manier om met theater aan de slag te 
gaan. Dat je aan het einde van de training kunt zeggen: ‘Dit ga 
ik volgende week meteen met mijn klas uitproberen’. Er is veel 
aandacht voor onderzoeken, experimenteren en spelen. Iets wat 
bij kinderen heel natuurlijk gaat. Door te spelen vergroot je je 
verbeelding en kom je op nieuwe werkvormen om je lessen vorm 
te geven.

Wy Appe
Wil je ervaren hoe jij (nieuwe) media creatief kunt gebruiken 
in je lessen? We leven in een maatschappij die bol staat van 
technologie en steeds sneller digitaliseert. Binnen Wy Appe 
besteden we aandacht aan (nieuwe) mediakunst, oftewel het 
creëren en scheppen met nieuwe (media)technieken. Dit gaan 
we doen door te verdwalen op een creatieve manier, door te 
ontdekken zonder dat de uitkomst vaststaat. 

DIY kunst in de klas
Kosten:   € 100 per leerkracht
Data najaar 2018:   startbijeenkomst:   woensdag 26 september 2018, 15.00 uur, Keunstwurk Leeuwarden
       drie disciplinelessen in Sneek, data nader in te plannen
   slotbijeenkomst:   woensdag 16 januari 2019, 15.00 uur Keunstwurk Leeuwarden

Data voorjaar 2019: startbijeenkomst:   woensdag 27 februari 2019, 15.00 uur, Keunstwurk, Leeuwarden
      drie disciplinelessen Sneek, data nader in te plannen, 
   slotbijeenkomst:   woensdag 12 juni 15.00 uur, Keunstwurk, Leeuwarden
Inschrijven:   via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:  
Elke deelnemer krijgt een speciale toolkit.

Taaltoveraars 
Zou jij de creatieve kant van taal willen ontdekken? Taal als 
materiaal waarmee je kunt goochelen. Hoe kun je als leerkracht je 
leerlingen verleiden en inspireren om de veelzijdigheid van taal 
te onderzoeken en te gebruiken als een persoonlijk instrument? 
Niet gericht op spelling of technisch leesonderwijs, maar juist 
op de toepassing, de kunstvorm en vooral: het plezier ervan!. De 
verbinding tussen kunstvormen en taal gebruiken we als een 
manier om leerlingen te laten experimenteren met taal.

Wy Dûnsje
Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. 
Het is niet zo gek dat kinderen vaak niet lang stil kunnen zitten 
en willen bewegen! U leert hoe van beweging tot dans te komen. 
Handige werkvormen, opwarmers, materialen en muziek die 
ingezet kunnen worden om de kinderen te laten dansen. We gaan 
aan het werk met de basiselementen van dans, combineren dans 
met taal en andere vakken en maken onze eigen danscompositie. 
Danservaring is niet nodig.

Tekenskoalle 
Wil je ontdekken hoe je het beste uit je leerlingen haalt met 
tekenen? Bij Tekenskoalle maak je kennis met nieuwe technieken 
en ideeën om je leerlingen uit te dagen en te inspireren. Met de 
bouwstenen van het tekenonderwijs gaan we experimenteren 
en onderzoeken hoe jij in jouw klas steeds weer nieuwe en 
verrassende tekenlessen kunt geven die aansluiten bij jouw 
lespraktijk. Je leert ook hoe je het creatief proces bij je  leerlingen 
stimuleert en volgt.

Wy Sjonge 
Meer met muziek doen in je lessen? Iedereen heeft een verbinding 
met muziek. Of je nu zingt, danst, speelt of luistert, het raakt ons 
allemaal. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat ook kan gebruiken in 
de klas? Met de coaches van Wy Sjonge wordt er gekeken wat JIJ 
kan en hoe je dit op de kinderen kan overbrengen. Nieuwe muziek 
ontdekken, zingen in de klas, muziekinstrumenten gebruiken of 
misschien zelfs maken maar ook de verbinding zoeken tussen 
muziek en andere disciplines. Bijvoorbeeld muziek in combinatie 
met dans, tekenen maar ook geschiedenis en rekenen.  

KEK
AANBOD VOOR LEERKRACHTEN

Voor welke kunstvorm kies jij?
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ICC-CURSUS
ICC-cursus voor 
beginners & gevorderden

Akte2  
contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl

De nieuwe opzet van de ICC-cursus is geschikt voor beginnende 
ICC-ers en mensen die hun certificaat langer dan 3 jaar geleden 
hebben gehaald. De nieuwe cursus is sinds 2016 geregistreerd 
voor het lerarenregister en daarmee ook interessant voor reeds 
gecertificeerde ICC-ers.

Tijdens deze cursus werk je aan het ontwikkelen of het door-
ontwikkelen van een cultuuronderwijs-beleidsplan op school. De 
cursus geeft inzicht in cultuuronderwijs en hoe je dat succesvol 
implementeert op jouw school. Interactieve werkvormen leren 
je nadenken over jouw rol als coördinator in school en richting 
culturele instellingen. Daarbij wordt aandacht besteed aan het 
‘leerlijndenken’, draagvlak binnen het team, financiën en de 
culturele kaart van de omgeving van de school. 

Cursusleider is Annemarie van der Reijden.

Het programma van ICC bestaat uit 8 lessen à 3 uur en huiswerk
 (8 x 3 uur).
Kosten:   € 459 per deelnemer (inclusief materiaal)
Data:  dinsdagen:
   25 september 2018
   16 oktober 2018
   20 november 2018
  15 januari 2019
   5 februari 2019
   12 maart 2019
   2 april 2019
  14 mei 2019 certificering
Tijd:   15.00 – 18.00 uur
Locatie:   Rabobankzaal Theater Sneek
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:

INTERVISIE VOOR ICC-ERS
Akte2  
contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl

ICC-ers van grote scholen of van dezelfde bovenschoolse stichting 
kunnen met elkaar en met hun management afstemmen hoe 
hun cultuuronderwijs vorm zal krijgen in een viertal intervisie-
bijeenkomsten. De onderwerpen zijn samenwerking, communicatie, 
financiën en afstemming grotere en kleinere scholen. 

Begeleiding:  Annemarie van der Reijden, 
  Mariese Schuurman
Tijdsinvestering:  4 gesprekken in de eigen school 
  (4 x 1,5 uur) 6 uur 
Voor:   ICC-ers van één school of één stichting 
Kosten:   € 357 per intervisiegroep, 
  voor 4 bijeenkomsten 
Locatie:   op school of in Cultuur Kwartier Sneek 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken

BEGELEIDEN OP GITAAR/
KEYBOARD/PIANO 
Akte2 / Kunstencentrum Atrium 
contactpersoon Berni Dijkerman 
www.kunstencentrumatrium.nl | www.akte2.nl 

Deze cursus is geschikt voor leerkrachten die hun groep op gitaar, 
keyboard of piano willen begeleiden en dit op eenvoudige manier 
willen realiseren. Het accent in deze cursus ligt voornamelijk op 
het aanleren en toepassen van akkoorden. De cursus kan gedaan 
worden in drie niveaugroepen A, B en C. 

Doelgroep:  leerkrachten primair onderwijs 
Groepsgrootte:  minimaal 6 personen 
Duur:   serie van 8 lessen van een uur 
Locatie:  in overleg 
Data en tijden:  in overleg met de cursisten wordt een rooster  
  vastgesteld 
Kosten:   € 102 per persoon 
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken 
Bijzonderheden: 
Dit aanbod kan ook op uw school gegeven worden

AANBOD VOOR LEERKRACHTEN AANBOD VOOR LEERKRACHTEN

“BELEEF” HET WERKEN 
IN SPEKSTEEN VOOR 
LEERKRACHTEN

Beeldend kunstenares Anna Akke Fopma
www.staalensteen.nl
Zie blz. 24 voor meer informatie over Staal en Steen

Wil je jouw leerlingen laten ervaren hoe het is om met speksteen 
te werken? In twee lessen geeft Anna Akke handreikingen om 
hiermee zelfstandig aan het werk te gaan in je klas en in je eigen 
tempo.

Beeldhouwen is een creatieve werkvorm, die nog niet erg bekend 
is in het onderwijs. Het is een prachtige manier om leerlingen te 
laten voelen en ervaren wat er gebeurt wanneer zij in speksteen 
gaan werken. Als leerkracht kun je uit deze creatieve werkvorm 
vervolgens veel informatie over het kind halen. Van beeldhouwen 
word je rustig en je denkt even nergens anders aan. Wanneer je 
jezelf deze ruimte geeft, ontstaat er vaak een beeld van wat er 
van binnen en het kind gebeurt. Bijvoorbeeld: ik ben enthousiast, 
verliefd, energiek, druk…,  maar ook ik hoor er niet bij, ik mis mijn 
vader/moeder, ik heb geen vriendjes, ik ben anders dan anders…..
Bovendien bevordert het de fantasie, het ruimtelijk inzicht van de 
leerling en het is goed voor de motoriek (kerndoel 54).

Les 1: Kennismaking met gereedschappen / steensoorten/  
 steenkeuze, start met beeldhouwen
Les 2: Bespreken van de lesbrief, vervolg beeldhouwen:  
 centraal staat, wat voel en ervaar je in het werken  
 speksteen

Groepsgrootte:  maximaal 6 personen
Duur:   19:30 – 22:00  uur
Data:   woensdagavond in overleg
Locatie:   Atelier Staal & Steen Exmorra
Kosten:   € 95 per persoon, voor twee workshops
  (inclusief koffie/thee, lesbrief en steen)
Docent:    Anna Akke Fopma
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
deze activiteit is uit te breiden naar meer lessen en verdieping van 
jezelf.

TEXTIELE WERKVORMEN 
EN HANDWERKEN VOOR 
LEERKRACHTEN

Durkje de Boer
www.durkjedeboer.nl
Zie blz. 24 voor meer informatie over Durkje de Boer

Het vak “handwerken” is tegenwoordig vrijwel verdwenen uit 
het basisschoolonderwijs en dat terwijl handwerken en textiele 
werkvormen juist nu heel erg hip zijn. In breicafés en haakclubjes 
in Friesland haken vele enthousiastelingen samen de grootste 
deken voor CH18 en voor kinderen is het televisieprogramma: 
“Hip voor nop” ontzettend populair. Zou u in de klas graag meer 
aandacht willen besteden aan textiele werkvormen? Kom dan naar 
het Textielatelier van Durkje de Boer. Speciaal voor leerkrachten 
die hun kennis graag willen opfrissen organiseert Durkje de Boer 
in haar Textielatelier workshops op het gebied van handwerken 
en textiele werkvormen. Leerkrachten maken kennis met textiele 
materialen en diverse technieken om deze materialen te verwerken 
tot een hip werkstuk. We bekijken divers textielwerk en bespreken 
beeld, materiaal en techniek. Geïnspireerd hierdoor maken de 
leerkrachten onder begeleiding van Durkje de Boer een kleurrijk 
textielwerkstuk. Met de lesbrief kan de leerkracht de behandelde 
techniek in de klas toepassen en uitvoeren. Er kan gekozen worden 
uit 4 verschillende workshops:

1: Vezels en draden: 
het ontstaan van textiel en lapjes stof. Spinnen, vilten en weven.
2: Verven en bedrukken van stof: 
door toepassing van verschillende technieken zoals bijvoorbeeld:            
blokdruk en sjabloneren.
3: Textiel versieren: 
borduur- en naaitechnieken met kleurige draden in combinatie 
met knopen en kraaltjes.
4: Textielcollages: 
door gebruik te maken van textiele materialen zoals lapjes, 
bandjes en kantjes in combinatie met andere verassende 
materialen.

Groepsgrootte: per workshop minimaal 3 personen   
  (leerkrachten van verschillende scholen  
  kunnen zich afzonderlijk opgeven bij Akte 2.  
  Bij voldoende aanmeldingen wordt in overleg  
  een datum gepland)
Duur:   1 dagdeel
Locatie:   het Textielatelier in Hindeloopen
Kosten:   € 49 per persoon per workshop, inclusief  
  materiaal en lesbrief
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
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54   De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen    
 mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
55  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 
57  De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren   
 de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren. 
58  De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen,   
 afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij   
 activiteiten rekening houden.

Algemene kerndoelen waarvoor cultuureducatie lesstofvervangend kan zijn
1    De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of   
 schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
2  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het    
 uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussie en in een gesprek dat informatief of opiniërend van   
 karakter is en leren met argumenten te reageren.
9    De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en    
 informatieve teksten. Taalbeschouwing, waaronder strategieën. 
10 De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond    
 daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten.
11   De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het  onderwerp, het    
 werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: regels voor het    
 spellen van werkwoorden; regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; regels voor het   
 gebruik van leestekens. 
12   De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen    
 onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over   
 taal te denken en te spreken.
13  De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
17   De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en    
 anderen. 
33    De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek,   
 oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
42    De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid,    
 elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
43   De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 
44   De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en   
 het materiaalgebruik. 
45    De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te    
 evalueren. 
47   Leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen    
 elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer,    
 recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee   
 lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een   
  land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 
51    De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren        
   aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
52   De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken    
 en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten;    
 pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

Kerndoelen Kunst&Cultuur Competenties Kunst&Cultuur
1 Creërend vermogen

 De leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze.

2  Vermogen zich te presenteren

 De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen presenteren en toelichten.

3  Reflectief vermogen

 De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen.

4  Onderzoekend vermogen

 De leerling kan informatie over cultuuruitingen zoeken, in zich opnemen en toepassen in eigen werk.

5  Receptief vermogen

 De leerling kan zich openstellen voor culturele uitingen.

Algemene competenties waarvoor cultuureducatie lesstofvervangend kan zijn

1 Vermogen tot zelfstandig werken

 De leerling kan plannen en organiseren binnen activiteiten van cultuureducatie. De leerling kan een     

 zelfstandige bijdrage leveren aan zijn eigen ontwikkelingsproces en aan het groepsproces.

2 Vermogen tot samenwerken

 De leerling kan samenwerken bij het maken van een gezamenlijk product.
 

Spelregels
Inschrijving
• Inschrijven voor activiteiten kan digitaal via www.akte2.nl/netwerken.
• U kunt groepen van uw school inschrijven door in te loggen. Inloggegevens ontvangt u over de mail van Akte2.  

Inloggegevens zijn ten alle tijden op te vragen door te mailen naar info@akte2.nl
• U kunt ten alle tijden uw inschrijvingsgeschiedenis bekijken.
• Voor iedere groep dient een inschrijving apart ingevuld te worden.
• Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We streven ernaar de planning van inschrijvingen die voor 

15 mei 2018 binnenkomen voor de zomervakantie te laten weten.
• Inschrijven blijft altijd mogelijk.
• Let op: als u uw groep of school wilt inschrijven voor een Uurcultuur voorstelling, dient u zich bij voorkeur in te schrijven vóór  

2 juli 2018. Later inschrijven is mogelijk, maar vol = vol.
• Veranderingen van omstandigheden graag melden. Alle veranderingen gaan via Akte2: info@akte2.nl
• Scholen buiten de gemeente Súdwest-Fryslân kunnen inschrijven voor de activiteiten. Voor hen gelden aparte tarieven. 
• Graag maken wij voor u ook activiteiten “op maat”. Hiervoor wordt 15 % organisatie- en administratiekosten berekend. 

Vraag een offerte via info@akte2.nl

Uitval of het verplaatsen van datum
• Verplaatsen van de datum van een activiteit binnen een week na ontvangst van de toegestuurde planning is gratis.
• Mogelijkheid tot het afzeggen van een activiteit of het verplaatsen naar een andere datum is tot uiterlijk twee weken voor de 

betreffende datum. Afhankelijk van de situatie en de reden zal in overleg worden bekeken of hiervoor kosten in rekening zullen 
worden gebracht. Deze kosten bedragen maximaal15% van de kosten van de activiteit.

• Wanneer de school of groep zonder nadere kennisgeving niet op de bewuste activiteit is verschenen, worden de kosten voor de 
activiteit wel in rekening gebracht.

Uitval of ziekte van de docent / aanbieder
• Bij uitval of ziekte van de docent of cultuuraanbieder wordt dit zo spoedig mogelijk aan de contactpersoon van de betreffende 

school doorgegeven. In overleg zal er een andere datum worden afgesproken.
• Wanneer een activiteit komt te vervallen door vertrek of langdurige ziekte van een docent of aanbieder, zal in overleg met de 

contactpersoon van de school een alternatief worden gezocht. Mocht er geen alternatief gevonden worden, dan wordt het 
bedrag voor de activiteit niet in rekening gebracht.
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