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VOORWOORD
Voor u ligt de nieuwe en al weer 8ste brochure van het cultuurnetwerk 
Harlingen voor het schooljaar 2018 – 2019: Twa doarpen & myn 
stadsje!

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 – maar wie kent haar niet – Tieneke van Montfoort.

In de brochure vindt u het aanbod van de bevlogen aanbieders 
uit onze gemeente die hun inspiratie, passie en vaardigheden 
graag inzetten op de scholen. Hierbij hebben we de afspraak dat 
professionals van Ritmyk 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.
En 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! Via Kindpakket kunnen ouders voor hun kinderen een 
aanvraag doen  voor 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!  

Hebt u vragen of wilt u iets overleggen, dan kunt u altijd contact 
opnemen met Akte2. Wij willen er 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   
Plenaire vergadering:   Donderdag 11 oktober 2018   15.00 uur  
Plenaire vergadering:   Donderdag 22 november 2018  15.00 uur
Plenaire vergadering:   Donderdag 7 februari 2019   15.00 uur

Aanleveren aanbod:   15 maart 2019
Lancering nieuwe brochure:   woensdag 17 april 2019   nader te bepalen  

BEKIJK HET AANBOD OOK DIGITAAL OP WWW.AKTE2.NL/NETWERKEN
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= aanbod dat past in het thema Twa doarpen & myn stadsje!



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 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 5 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.

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

DE IMPULS MUZIEKONDERWIJS!
Sail InZicht

MEER MUZIEK IN DE KLAS

RABO INSTRUMENTENFONDS
De Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland financiert het Rabo Instrumentenfonds!
De leerlingen van alle scholen in Harlingen 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.

Voorafgaand aan The Tall Ships Races Harlingen van 3 t/m 
6 augustus organiseert TSRH 2018 in het Entrepotgebouw 
aan de Willemshaven twee weken lang entertainment 
voor jong en oud. Sail InZicht biedt van 2 t/m 13 juli 
lezingen en workshops muziek, theater, beeldend, natuur 
en sport rondom maritieme thema’s: schepen, de zee, het 
waddengebied en Harlingen. Om te beleven en mee te 
maken!

De eerste week richt TSRH 2018 volledig in voor de scholen 
van het cultuurnetwerk. Ruim 1400 leerlingen hebben zich 
ingeschreven.

Voor groep 1 en 2 organiseert TSRH 2018 alle activiteiten op 
uw eigen school.

Voor de middenbouw is het thema natuurlijk water, 
schepen, de zee en haar omgeving. De Waddenzee met al 
zijn dieren, het strand met alles wat er hoort en misschien 
ook wat er niet hoort. 

En wie is Jan Holstein, het twaalfjarig jongetje die in 1862 op 
een Tall Ship voer, wat kom je over hem te weten?
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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.

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
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MET VASTE LOCATIEDIE OP SCHOOL KOMEN 
Akte2 en Ritmyk
Contactpersonen: 
Annemarie van der Reijden, Piety Bouma en Berni Dijkerman
www.akte2.nl | www.ritmyk.nl
T. 0515 43 14 00 | 06 270 581 55

Bibliotheken Noord Fryslân
Contactpersoon: Hanneke Sinnema-de Vries
Voorstraat 52, Harlingen
T. 06 13997500
www.ontdekdebieb.nl

Karin van Berne
T. 06 174 693 32
www.kunst-en-uitvoering.nl

Op Verhaal - Frank Belt
T. 06 18750985
www.opverhaal.nl

TRSH 2018
Contactpersoon: Sue Smeding
T. 06 504 688 66
www.thetallshipsracesharlingen2018.nl

Tieneke van Montfort
www.glasspel.nl | www.grafiekoplocatie.nl

Jet Twijnstra 
0517 419386

Jeugdtheaterschool Noorderwind
Contactpersoon: Hanneke de Man
T. 06 175 999 81
www.jtsnoorderwind.nl

Hannemahuis 
Contactpersoon: Wiegerina van der Meer 
Voorstraat 56, 8861 BM HARLINGEN
T. 0517 413658
www.hannemahuis.nl

Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum
Contactpersonen: Marianne Steegstra
Tsjerkepaed Wijnaldum,
in de consistorie achter de kerk
T. 0517 592549
www.winaam.nl

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

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

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Contactpersoon: Frank Belt (medewerker educatie)
Bezoekadres: Eise Eisingastraat 3, 8801 KE Franeker
www.planetarium-friesland.nl
T. 0517-393070

Het Friese museumdorp - Aldfaers Erf
Contactpersoon: Peter van der Wal
Meerweg 4 8758 CR Allingawier
T. 06 229 251 91

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

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 Harlingen. 
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.

Natuurlijk blijven de lijnen met Akte2 kort en kunt u altijd voor vragen bij ons terecht. 
Kijk op pagina 53 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

AANBIEDERS

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

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

12. GEZAMENLIJK PROJECT
KEK BEELDENDE KUNST
14. ZIN IN!
14. Maak je eigen wereld!
15.  De rivier!
15. Expositie Alles om het lijf!
BEELDENDE KUNST
16.   Akte2 / Ritmyk
 Portret tekenen
 Sjablonen van Werkman
  Schilderen als de Ploeg
 Stopmotion/animatie
18.  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
 Elektro insekto techniek en vormgeving
 Echt waar! Kijk maar!
20.  Tieneke van Montfort
 Zo wil ik wonen 
 Wegwijzer
21.  Jet Twijnstra
 Dieren van stad en land 
 Bouw je droomhuis
DANS
22. Akte2 / Ritmyk
 Dansknaller
 Het Hiphophuis
KEK ERFGOED
23.  Het Friese Museumdorp - Stichting Aldfaers Erf Allingawier 
 In de voetsporen van Sjoerd
23.  Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker
 Ontdek het Planetarium!
24.  Fries Scheepvaart Museum 
 Woest Water
24.  Gysbert Japicxhus Bolsward
 Gysberts Lytse Rymlerye
25.  Tsiispakhús Wommels
 Kaasmaken in grootmoederstijd
25.  Museum Martena
 Saepckes Schatten
ERFGOED
26.  Het Hannemahuis
 Een tegel op canvas
 VTS - Visual Thinking Strategies

27.  Archeologisch steunpunt Wijnaldum

 De eeuwenoude strijd tegen het water. Over kwelderwallen, terpen, dijken en polders

MULTIDISCIPLINAIR
28.  Akte2 /Ritmyk

 Kunstbende Jong!

 Pest aan pesten

 Waterloo

KEK MUZIEK
32.  Akte2 / Kunstencentrum Atrium

 Co-teaching met een methode

 AMV op de basisschool

 Instrumenten in de klas

34.  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

36.  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
40.  Bibliotheken Noord-Fryslân
 Leerzame leskist over het thema ‘steden en dorpen’

THEATER (VOORSTELLINGEN)
42.  Op Verhaal - Frank Belt
 Het zwembad - WO11 vertellend beleven

 Opgelet! Overstekende verhalen

 Voorstellingen en workshops voor elke gelegenheid

44.  Jeugdtheaterschool Noorderwind

 Bewegingsspel

 Spelen met tekst en emotie

 Theatersport en improvisatie

46.  Uurcultuurvoorstellingen

 Zwier

 Polle de Orgeljongen

 Jongen en Yo! (reprise)

 De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen

 Olleke Bolleke

 Rûntsje hûntsje

 Kanoet

 iSocial

AANBOD VOOR LEERKRACHTEN
50. ICC-cursus, Intervisie voor ICC-ers, Begeleiden op gitaar/keyboard/piano

52.  KEK: Wy sjonge, Wy dûnsje, Tekenskoalle & Taaltoveraars, Wy spylje en Wy appe
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GEZAMENLIJK PROJECT
ONZE VERHALEN

13

BEELDENDE KUNST

Het cultuurnetwerk heeft voor het cultuurmenu voor het schooljaar 2018-2019 het thema 
Twa Doarpen & myn Stadsje gekozen. 

We vragen de leerlingen voor ons gezamenlijk project verhalen te schrijven over Harlingen, Midlum of 
Wijnaldum, of alles wat daar tussen ligt. 
En niet alleen verhalen te schrijven, ook te tekenen, te rappen, te dichten, te dansen, in een theaterscript 
te verwerken, een lied van te maken, alles kan en alles mag.

Op een mooie winternacht zetten de scholen in Harlingen, Midlum en Wijnaldum hun deuren open. 
Als op een festival vertellen leerlingen op verschillende plekken in de school hun verhalen: onder de 
schemerlamp, op de dansvloer of op het podium aan de ouders en belangstellenden.  En ouders die dat 
willen zijn ook van harte welkom hun verhaal te vertellen!

We sluiten met het project ONZE VERHALEN aan bij de Winterjûnenocht van LF2018.

Kosten
Groep 1 t/m 4   € 25 per lesbrief
Groep 5 t/m 8   € 25 per lesbrief

Tekst uit LC:
De traditie van de Winterjûnenocht komt uit de 19e eeuw en vindt z’n oorsprong bij het duo Waling 
Dykstra (1821-1914) en Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906). De voordrachtsavonden met 
schrijvers en artiesten waren met name tussen 1890 en 1895 populair. In 2018 is het de bedoeling dat deze 
Winterjûnenocht terugkomt en dat de hele provincie meedoet aan het evenement. 



   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 / Ritmyk
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Bieke Huls
Akte2 / Ritmyk
Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.ritmyk.nl | www.akte2.nl 
Docent: Bieke Huls

GOUDEN
&

ZILVEREN
WEKEN

Akte2 / Ritmyk
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   STOPMOTION/ANIMATIE
    GROEP 3 T/M 8

Akte2 / Ritmyk
contactpersoon Annemarie van der Reijden 
www.ritmyk.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!

Jeroen Deen



 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. 
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BEELDENDE KUNST

    ZO WIL IK WONEN
     GROEP 4 T/M 8

Leerlingen maken hun eigen stad of dorp met restmaterialen en 
papier-maché. En niet in een game, maar in het echt, en met elkaar. 
Ze werken samen aan hun ideale wereld en voeren ondertussen 
gesprekken met elkaar. Tieneke stimuleert de leerlingen vooral 
hun eigenheid te onderzoeken; wie ben jij en wat past bij jou? 
En hoe goed ken jij de ander? De gemaakte werken lenen zich er 
prima voor om geëxposeerd te worden tijdens een open dag, in de 
gemeenschappelijke ruimte of in een buurthuis.

Les 1: huizen maken. Met dozen, ducttape, tie-ribs en 
restmaterialen bouwen de leerlingen de structuur van de huizen. 
Out-of-the box denken wordt van harte gestimuleerd. Vervolgens 
worden de huizen met papier-maché afgestuct en wit geschilderd.
Les 2: maquette maken van stad of dorp. Leerlingen richten 
hun eigen stad of dorp in. Ze vormen hun eigen stadsbestuur en 
overleggen wat ze nodig hebben en belangrijk vinden.
Les 3: de stad of dorp in bedrijf. Deze les staat in het kader van het 
functioneel maken van het dorp: de huizen worden geschilderd, 
wegen worden aangelegd, misschien zijn er nog verkeersborden 
nodig of andere zaken..?

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: rekenen, taal, wereldoriëntatie en creatieve  
  vakken
Kerndoelen: 1, 12, 17, 33, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55 en 56
Competenties: creërend vermogen, reflectief vermogen en  
  onderzoekend vermogen
Doelgroep: groep 4 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
Duur:  3 lessen van 90 minuten
Locatie:  technieklokaal / vrijetijdsruimte op school
Kosten:  € 450 voor drie lessen. 
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag op dezelfde school krijgt 20% korting
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Het is fijn de leerlingen tijd te geven tussen de drie lessen om 
hun kunstwerken rustig af te maken. Graag werken aan grote 
werktafels waar leerlingen achter kunnen staan. De vloer afdekken 
met plastic. Leerlingen graag schorten en/of oude kleding aan.
School zorgt zelf voor schoenendozen, papier, plakkaatverf
Leerkracht en evt. klasse assistent helpen bij de workshops. 
Ouders van harte welkom! De activiteit is aan te passen aan ieder 
gewenst thema. Dit aanbod is in overleg geschikt voor speciaal 
onderwijs en óók buitenschools aan te vragen.

   WEGWIJZER
	 			Cartografie	op	zelfgemaakte		 	
	 			monoprints

GROEP 1 T/M 8

In twee lessen maken de leerlingen een landkaart met gebruik van 
de oude technieken monoprint en cartografie. Monoprint is een 
druktechniek waarbij slechts één afdruk kan worden gemaakt. Bij 
cartografie staat het maken van een landkaart op ‘de oude manier’ 
centraal: het zelf tekenen van het landschap compleet met een 
eigen kaartindex, belijning enz.

Les 1: monoprint 
In gladde bakjes met water, papier-maché lijm, olieverf en 
terpentine maken de leerlingen een afdruk op papier die iedere 
keer uniek is; een blauwdruk van een nieuw land en de basis voor 
een landkaart.
Les 2: cartografie 
De leerlingen brengen hun eigen verzonnen nieuwe  wereld in 
kaart. Met landen, grenzen, bergen, spoorwegen en bruggen. 
De leerlingen werken in tweetallen, het liefst met iemand met 
wie ze normaal niet samenwerken. Aan het einde presenteren de 
leerlingen de landkaarten aan elkaar.  

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: rekenen, taal, wereld oriëntatie en creatieve  
  vakken
Kerndoelen: 1, 12, 17, 33, 44, 45, 47, 51, 52, 54 , 55 en 56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, onderzoekend vermogen,  
  receptief vermogen
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
Duur:   2 lessen van 90 minuten
Locatie:   technieklokaal / vrijetijdsruimte op school
Periode:  gehele schoolperiode
Kosten:  € 300 voor twee lessen inclusief materialen.  
  Elke volgende groep aansluitend op dezelfde  
  dag op dezelfde school krijgt 20% korting
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: 
School zorgt zelf voor stiften (markers).
Leerlingen graag schorten en/of oude kleding aan. De activiteit is 
aan te passen aan ieder gewenst thema. Dit aanbod is in overleg 
geschikt voor speciaal onderwijs en óók buitenschools aan te 
vragen.

Tieneke van Montfort 
Tieneke stimuleert in haar workshops leerlingen hun eigen fantasie te gebruiken en vooral te genieten van het proces van creëren. Het 

ontwikkelen van een eigen beeldtaal staat centraal. Ze vindt het belangrijk dat kinderen hun eigen wereld leren ontdekken. En met ‘eigen’ 

bedoelt ze: je kunt veel meer dan je denkt! Tieneke is beeldend kunstenaar, illustrator, educator en poppenspeelster. Van huis uit is ze glazenier, 

brandschilder en graficus.
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Jet Twijnstra
Jet Twijnstra heeft de pabo gedaan met specialisatie tekenen. Daarna deed ze de kunstacademie en studeerde ze af in de richting keramiek. 

Sindsdien werkt ze als zelfstandig beeldend kunstenaar en geeft ze keramiekcursussen en -workshops voor kinderen en volwassenen in haar 

atelier, op school of elders. Daarnaast is Jet afgestudeerd als creatief therapeut beeldend.

   DIEREN VAN STAD EN  
   LAND
    GROEP 3 T/M 8

Zie je in de stad dezelfde dieren als op het platteland? De leerlingen 
praten met elkaar over deze vraag. Daarna maken de leerlingen  een 
dier (een stadsdier of een plattelandsdier of een dier dat je zowel 
in de stad als op het platteland tegen kunt komen). De leerlingen 
schilderen hun dier met engobe, een soort vloeibare klei met een 
kleurtje. De kunstwerken moeten nu eerst twee weken drogen en 
dan worden ze gebakken. Vervolgens haalt Jet ze door de glazuur 
en worden ze een tweede keer gebakken. Door de glazuur gaan de 
dieren mooi glimmen. Als de dieren klaar zijn, mogen ze mee naar 
huis.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: rekenen, taal, wereld oriëntatie en creatieve  
  vakken
Kerndoelen: 54, 55
Competentie: creërend vermogen
Doelgroep: groep 3 t/m 8
Groepsgrootte: de hele groep met ondersteuning van de  
  leerkracht of in groepjes van 8 leerlingen
Duur:  75 minuten
Locaties:  op school of in eigen atelier met groepjes 
  van 8 leerlingen
Kosten:  € 55 + €2 materiaalkosten per leerling + 
  € 2 stookkosten per leerling als op school geen  
  keramiekoven aanwezig is of als de leerlingen  
  in het atelier werken
Bijzonderheden: 
Als er op uw school geen oven is, worden de werkstukken 
gestookt in de oven in het atelier van Jet Twijnstra. Wellicht is er 
in dat geval een leerkracht of ouder die de werkstukken van de 
leerlingen met de auto naar het atelier (in Harlingen) wil brengen.
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema, schoolbreed 
aan te vragen en geschikt voor het speciaal onderwijs.

   BOUW JE DROOMHUIS 
    GROEP 5 T/M 8

Hoe wonen mensen in de stad en in een dorp? In een rijtjeshuis 
of een flat, op een boerderij of een boot? Hoe woon jij en wat is 
eigenlijk jouw droomhuis? De leerlingen praten met elkaar over 
deze vragen. Daarna maken de leerlingen hun droomhuis van klei. 
De leerlingen schilderen hun droomhuis met engobe, een soort 
vloeibare klei met een kleurtje. De droomhuizen moeten nu eerst 
twee weken drogen en dan worden ze gebakken. Vervolgens haalt 
Jet ze door de glazuur en worden ze een tweede keer gebakken. Als 
de droomhuizen klaar zijn, mogen ze mee naar huis.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: rekenen, taal, wereld oriëntatie en creatieve  
  vakken
Kerndoelen: 54, 55
Competentie: creërend vermogen
Doelgroep: groep 5 t/m 8
Groepsgrootte: de hele groep met ondersteuning van de  
  leerkracht of in groepjes van 8 leerlingen
Duur:  75 minuten
Locaties:  op school of in eigen atelier met groepjes 
  van 8 leerlingen
Kosten:  € 55 + € 2 materiaalkosten per leerling + 
  € 2 stookkosten per leerling als op school geen  
  keramiekoven aanwezig is of als de leerlingen  
  in het atelier werken
Bijzonderheden: 
Natuurlijk kunnen deze huizen een plek krijgen in de stad die 
leerlingen kunnen bouwen met Tieneke van Montfort! (zie blz. 20) 
Als er op uw school geen oven is, worden de werkstukken 
gestookt in de oven in het atelier van Jet Twijnstra. Wellicht is er 
in dat geval een leerkracht of ouder die de werkstukken van de 
leerlingen met de auto naar het atelier (in Harlingen) wil brengen.
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema, schoolbreed 
aan te vragen en geschikt voor het speciaal onderwijs.

Meer informatie over Tieneke van Montfort: 

www.glasspel.nl | www.grafiekoplocatie.nl
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DANS
Akte2 / Ritmyk

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.

Meer informatie:
Contactpersoon: Annemarie van der Reijden 
www.ritmyk.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.

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
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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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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
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ERFGOED ERFGOED
Het Hannemahuis Stichting Archeologisch Steunpunt 

Wijnaldum

NIEUW NIEUW

Het Hannemahuis is het centrum voor Harlinger cultuur en historie. In het museum, deels gehuisvest in een voornaam 18e eeuws 
koopmanshuis, vind je de Harlinger geschiedenis en kunst, tijdelijke tentoonstellingen rond historische thema’s en hedendaagse beeldende kunst.

Hannemahuis
Contactpersoon: Wiegerina van der Meer 
www.hannemahuis.nl

   EEN TEGEL OP CANVAS 
    GROEP 3 T/M 8

Onze stad Harlingen heeft een lange geschiedenis met het 
maken van aardewerk en tegels. Maar hoe maak je een tegel? In 
het Hannemahuis laten we zien hoe een tegel gemaakt wordt. 
Daarna kunnen de leerlingen aan de slag met het maken van een 
eigen tegel op canvas van 25 x 25 cm. Van deze kunstwerken kan 
vervolgens een expositie gemaakt worden in het museum.  

Sluit aan bij het 
regulier schoolvak:  wereld oriëntatie /creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 2, 4, 5, 52 en 56
Competenties:  creërend vermogen, receptief vermogen
Doelgroep:  groep 3 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 10 leerlingen
Duur:   1 uur
Locatie:   Hannemahuis Harlingen
Kosten:   € 3,50 per leerling 
Bijzonderheden: 
per groep graag een begeleider vanuit school
De activiteit is schoolbreed aan te vragen en geschikt voor het 
speciaal onderwijs. Het aanbod is ook buitenschools aan te 
vragen.

VTS 
VISUAL THINKING STRATEGIES 
GROEP 3 T/M 8

Tijdens deze workshop komen de leerlingen een half uur in het 
museum waar zij volgens de VTS kijkmethode een kunstwerk 
bestuderen. Daarna maken ze een verhaal of een tekening/schilderij 
over het kunstwerk die in het museum tentoongesteld kan worden.

VTS is ‘kijkonderwijs’ waarin leerlingen door naar een kunstwerk te 
kijken, leren om open en zonder oordeel te kijken, te onderzoeken, 
te luisteren naar- en te reageren op elkaar.
Ze worden zich bewust van hun eigen denkpatronen en die van 
anderen, en leren dat verschillen bestaan en verrijkend zijn. Als 
de leerlingen een dag later een verslag of een werkstuk maken 
van het besproken kunstwerk, zal blijken dat ze het nog tot in de 
detail kunnen herinneren en omschrijven. Ervaring en onderzoek 
hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar kunst volgens deze 
methode een positief effect heeft op het waarnemingsvermogen, 
kritisch-analytisch en creatief denken, verbeeldingskracht en 
taalvaardigheid.

Sluit aan bij het 
regulier schoolvak: rekenen, taal, wereld oriëntatie en   
  creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 37, 54, 55 en 56
Competenties:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, reflectief vermogen en receptief  
  vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  gehele klas
Duur:   een half uur in het museum, het maken  
  van een verhaal of een tekening/schilderij over  
  het kunstwerk kan op school.
Locatie:   Hannemahuis Harlingen
Kosten:   € 2,50 per leerling 
Bijzonderheden: 
per groep graag een begeleider vanuit school
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen.
Het aanbod ook buitenschools aan te vragen en geschikt voor het 
speciaal onderwijs.

DE EEUWENOUDE STRIJD 
TEGEN HET WATER. OVER 
KWELDERWALLEN, TERPEN, 
DIJKEN EN POLDERS
GROEP 7 EN 8

Wij strijden al eeuwenlang tegen het water. Wij moeten wel, 
anders overstromen hele stukken van Nederland. Wij zijn er door 
de eeuwen heen erg goed in geworden. Waterwerken over de hele 
wereld worden door Nederlanders aangelegd. 

Eeuwen geleden gingen we hier wonen op de kwelderwallen. 
Die hoogden we zelf op, en er ontstonden terpen. Ook gingen 
we dijkjes aanleggen, wat uiteindelijk resulteerde in de bekende 
zeedijk. Je kunt nog steeds de kwelderwallen met hierop de terpen 
zien liggen. Ook gaan we boren in de bodem op zoek naar sporen 
van de zee. Wat moeten we nu doen om droge voeten te houden?

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: wereld oriëntatie en creatieve vakken
Kerndoelen: 48, 56, 52
Competenties: onderzoekend en receptief vermogen
Doelgroep: groep 7 en 8
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
Duur:  1,5 uur
Locatie:  korte inleiding in het archeologisch steunpunt  
  en daarna naar buiten om de sporen van de  
  eeuwige strijd tegen het water zelf te ervaren
Periode:  mei t/m september, dit i.v.m. het   
  buitenprogramma
Kosten:  € 50 per groep
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Scholen komen op eigen gelegenheid naar Wijnaldum.
Graag geschikte buitenkleding die gewassen kan worden en 
laarzen. Extra mogelijkheid: introductie op school. 
Dit aanbod is schoolbreed aan te vragen.

Meer informatie:
Contactpersoon: Marianne Steegstra
www.winaam.nl
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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.ritmyk.nl/ www.akte2.nl

MULTIDISCIPLINAIR
Akte2 / Ritmyk

 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!

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.

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.

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.

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!

GOUDEN
&

ZILVEREN
WEKEN
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MUZIEK

 WATERLOO
 GROEP 6 T/M 8

Waterloo is een online digibordspel over burgerschap en 
geschiedenis voor groep 6, 7 en 8, waarbij ook taal en kunstzinnige 
oriëntatie een plaats hebben. Het spel is zó ontworpen dat het de 
saamhorigheid in de klas bevordert. Waterloo is ontwikkeld door 
Arjen Tabak van Onderwijs doe je samen.

Door gebruik te maken van de diverse talenten van de leerlingen 
kan een klas winnen. De ene leerling is beter in tekenen, de andere 
leerling is beter in schrijven of toneelspelen. Maar om te winnen zijn 
alle competenties nodig. Zo is er voor elke leerling een belangrijke 
rol.

Waterloo bestaat uit 9 verhalen en verwerkingsopdrachten rondom 
De Franse Tijd en de Grondwet van Thorbecke: 1789 – 1848. In 9 
lessen  van ongeveer 2 uur spelen 9 klassen tegen elkaar. Het doel 
is om de meeste steden te veroveren. Op basis van de kwaliteit van 
het werk krijgt een klas speelgeld om het digibordspel Waterloo te 
kunnen spelen en winnen.
Elke les begint met een verhaal. Daar hoort een kringgesprekvraag 
bij. De klas maakt een eigen grondwet door een antwoord te 
formuleren. De verwerking vindt plaats door een verscheidenheid 
aan opdrachten

Samen oplossingen bedenken. Samen opdrachten inleveren. En 
daarna samen kijken of de oplossingen beter wordt gehonoreerd 
als dat van andere (onbekende) klassen. 

Sluit aan bij de 
reguliere schoolvakken:creatieve vakken, taal en wereld oriëntatie
Kerndoelen:  1, 2, 3, 36, 37, 50, 52, 53, 54, 55, 56
Competenties:  reflectief, onderzoekend en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 6 t/m 8 
Groepsgrootte:  gehele groep
Duur:   2 uur per week gedurende 8 weken óf 
  4 uur per week gedurende 4 weken
Locatie:   op school (digibord)
Periode:   zie onderstaande omschrijving 
Kosten:   € 175 per klas voor een inlogcode om mee te  
  doen aan het spel, een docentenhandleiding  
  met 9 verhalen en diverse kunstzinnige  
  opdrachten en de nakijkservice
Inschrijven:  www.akte2.nl/netwerken 

Bijzonderheden:
Je speelt Waterloo in een vaste periode tegen andere scholen, met 
deadlines voor het aanleveren van de opdrachten. Je kunt een 
keuze maken in welke periode je Waterloo wilt spelen. 
Het spel wordt gespeeld op het eigen digibord in het eigen 
klaslokaal. 
Log in met uw schoolaccount om u in te schrijven voor deze 
activiteit.
Dit aanbod is ook geschikt voor het speciaal onderwijs.

Akte2/Ritmyk 
Meer informatie:
Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
Docent: Arjen Tabak - Onderwijs doe je samen
www.ritmyk.nl / www.akte2.nl
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Periode

Keuze 1:
1 deadline per week, 
2 uur Waterloo per week en een duur van 8 weken:

Spel A maandag 17 september t/m maandag 12 november
Spel B maandag 28 januari  t/m maandag 1 april
Spel C maandag 13 mei t/m vrijdag 5 juli  

Keuze 2:
2 deadlines per week, 
4 uur Waterloo per week en een duur van 4  weken:

Spel I maandag 10 september t/m maandag  8 oktober 
Spel II maandag 29 oktober t/m maandag 3 december
Spel III maandag 7 januari t/m maandag 4 februari
Spel IV maandag 4 maart t/m maandag 1 april
Spel V maandag 13 mei t/m dinsdag 11 juni
Spel VI dinsdag 11 juni t/m maandag 8 juli

Klassen sturen 1 of 2 keer per week via een app het 
leerlingenwerk ter beoordeling op naar Onderwijs doe je 
Samen. De beoordeling wordt omgezet in speelgeld waarmee 
klassen acties op het spelbord kunnen doen. De deadlines zijn 
nodig om iedereen op hetzelfde moment speelgeld te geven. 
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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 voorgaande 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 de lessen uit de betreffende methode 
voorgedaan 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
  Indien u voor dit programma financiering  
  inzet vanuit de Regeling Impuls   
  Muziekonderwijs, betaalt u het afgesproken  
  impuls tarief. Bij inschrijving graag vermelden.
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
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
  Indien u voor dit programma financiering  
  inzet vanuit de Regeling Impuls   
  Muziekonderwijs, betaalt u het afgesproken  
  impuls tarief. Bij inschrijving graag vermelden.
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 of 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 
  Indien u voor dit programma financiering  
  inzet vanuit de Regeling Impuls   
  Muziekonderwijs, betaalt u het afgesproken  
  impuls tarief. Bij inschrijving graag vermelden.
Inschrijven: via www.akte2.nl/netwerken
 

Akte2 | Ritmyk
Meer informatie:
Contactpersoon: Berni Dijkerman 
www.ritmyk.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!



34 35

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 | Ritmyk
Ritmyk- 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.ritmyk.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 1 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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MUZIEK
ORIËNTEREN OP MUZIEK

MUZIEK
ORIËNTEREN OP MUZIEK

GOUDEN
&

ZILVEREN
WEKEN

 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

Akte2 | Ritmyk
Meer informatie:
Contactpersoon: Berni Dijkerman 
www.ritmyk.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.

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 Ritmyk. 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 lesmethoden. 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 | Ritmyk 
Meer informatie:
Contactpersoon: Berni Dijkerman 
www.ritmyk.nl | www.akte2.nl 
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MUZIEK

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 stromen de ritmes 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

MUZIEK
Akte2 | Ritmyk

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.ritmyk.nl | www.akte2.nl

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 | Ritmyk 
Meer informatie:
Contactpersoon: Berni Dijkerman 
www.ritmyk.nl | www.akte2.nl 
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    LEERZAME LESKIST   
       OVER HET THEMA   
    ‘STEDEN EN DORPEN’ 
inclusief	boekpromotie	van	de	leesconsulent

GROEP 3 T/M 8

Een prachtige kist vol met boeken: van spannend tot informatief, 
met gedichten en mooie illustraties. Deze grote houten kist zit er 
vol mee! Allemaal over het thema: steden en dorpen.

Lezen is één van de belangrijkste vaardigheden van kinderen. Het is 
bewezen dat kinderen die 15 minuten per dag vrij lezen maar liefst 
1000 nieuwe woorden per jaar leren! Met deze boekenkist kunt u 
het vrij lezen integreren in uw cultuurlessen. Door de boekpromotie 
van de leesconsulent worden de leerlingen enthousiast gemaakt 
om zelf een boek te gaan lezen en leren ze boeken kennen die ze 
zelf misschien niet snel uit zouden kiezen.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: taal
Kerndoelen: 9, 12, 51
Competenties: onderzoekend vermogen. De leerling kan  
  informatie over cultuuruitingen zoeken, in zich  
  opnemen en toepassen in eigen werk
Doelgroep: groep 3 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen per groep
Duur:  project van 6 weken
  de leesconsulent komt ongeveer 20 minuten  
  in de klas om de kist te presenteren en een  
  aantal boeken te promoten. Hierna mogen de  
  leerkracht en leerlingen de boeken in de klas  
  gebruiken. 
  na 6 weken brengt de school de boeken weer  
  in de bibliotheek terug 
Locatie:  op school
Periode:  er is 1 boekenkist, dus in overleg met de  
  bibliotheek een periode van 6 weken afspreken
Kosten:  € 52,50
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Natuurlijk hebben wij als bibliotheek veel meer te bieden.
Dit kunt u vinden op
http://www.ontdekdebieb.nl/educatie/basisonderwijs.html

TAAL
Bibliotheken Noord-Fryslân
Meer informatie:
Contactpersoon: Hanneke Sinnema-de Vries
www.ontdekdebieb.nl

THEATER

NIEUW

Voorstelling Polle de Orgeljongen - zie blz. 46
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THEATER
Frank Belt
Frank Belt neemt niet alleen zijn kwaliteiten als professioneel verhalenverteller mee, maar ook 18 jaar ervaring als leerkracht in het regulier en 
speciaal basisonderwijs. Als voormalig ambulant begeleider weet hij hoe hij teams en individuele leerkrachten kan begeleiden, ook op de weg van 
het vertellen.

Meer informatie over Frank Belt:
www.opverhaal.nl

NIEUW NIEUW

   OPGELET! 
   OVERSTEKENDE   
   VERHALEN 
    GROEP 1 T/M 8

Overal om je heen zijn verhalen te vinden. Voordat je het weet 
steekt er één vlak voor je de weg over.
In deze workshopreeks van twee lessen gaan de leerlingen op zoek 
naar verhalen in hun eigen buurt. Eenmaal gevonden leren ze hoe 
ze die kunnen vertellen. Zo gaan ze een eigen leven leiden en voor 
je het weet steekt er één de weg over, vlak voor je neus.
Met groep 1 tot en met 4 gaan we op zoek naar één gezamenlijk 
verhaal in de buurt van de school. De leerlingen van groep 5 tot en 
met 8 verkennen we in gedachten de weg van huis naar school en 
maken elk een eigen verhaal.

Les 1: op pad, een verhaal maken
Les 2: het verhaal vertellen

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: taal, wereld oriëntatie  en creatieve vakken 
Kerndoelen:  1, 9, 52, 54, 56
Competentie:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, onderzoekend vermogen,   
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Groepsgrootte:  groep 1 t/m 4: 
  bij  meer dan 20 leerlingen de groep in tweeën  
  splitsen
  groep 5 t/m 8: 
  maximaal 30 leerlingen. Bij meer leerlingen  
  graag overleg
Duur:   2x 1 uur, bij voorkeur binnen één week
  indien groep 1 t/m 4 opgesplitst wordt: 
  2x 2 uur (1 uur voor de 1e helft van de groep en  
  1 uur voor de 2e helft van de groep)
Locatie:   in de eigen klas
Periode:   hele schooljaar
Kosten:   € 90 per groep
Bijzonderheden:
School zorgt voor groep 1 t/m 4 voor een begeleider bij het 
uitstapje dichtbij de school in eerste les.
De activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen.
De activiteit kan geschikt zijn voor speciaal onderwijs en is 
buitenschools aan te vragen.

   VOORSTELLINGEN EN  
   WORKSHOPS VOOR ELKE  
   GELEGENHEID 
    GROEP 1 T/M 8  

Het aanbod van Op Verhaal is veel breder dan in deze brochure 
staat. Zoekt u een voorstelling of workshop voor een project, de 
Voorleesdagen, Kinderboekenweek, Sinterklaas of Kerst? Kijk dan 
op de website: https://www.opverhaal.nl/aanbod-kinderen.
Heeft u liever een op maat gemaakte voorstelling of workshop? 
Neem dan contact op. In overleg kijken we wat het beste bij u past.
Het kan dan ook gaan om workshops voor leerkrachten! Een verhaal 
beklijft immers aantoonbaar beter dan wat je verder ook vertelt.

Sluit aan bij de reguliere 
schoolvakken:  taal, wereld oriëntatie en creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 9, 10, 12, 54, 55, 56
Competenties:  creërend vermogen, reflectief vermogen en  
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 t/m 8 en leerkrachten
Groepsgrootte:  voorstellingen: maximaal 100 leerlingen per  
  voorstelling (meer in overleg)  
  workshops: maximaal 30 leerlingen
Duur:   voorstellingen: ca. 30 minuten 
  (afhankelijk van de gekozen verhalen)
  workshops: varieert, zie de website 
  www.opverhaal.nl
Locaties:   voorstellingen bij voorkeur in speellokaal of  
  vergelijkbare ruimte. 
  Eventueel ook in klaslokaal.
  Workshops in eigen lokaal
Periode:   hele schooljaar
Kosten:   voorstelling van 30 minuten: € 100
  workshops: € 45 per uur
Bijzonderheden:
De volgende groepen kunnen bij voorstellingen goed 
gecombineerd worden: 1 t/m 3, 3 t/m 5, 5 en 6, 6 t/m 8.
De leerkracht krijgt vooraf tips voor de voorbereiding van de 
groep op de voorstelling.
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen.
De activiteiten kunnen geschikt zijn voor speciaal onderwijs en 
zijn ook buitenschools aan te vragen.

Frank Belt

   HET ZWEMBAD – 
   WOII VERTELLEND   
   BELEVEN
    GROEP 6 T/M 8 

De in Harlingen geboren kinderboekenschrijver Cees Wilkeshuijs 
was 50 jaar geleden wereldberoemd. Wie nu naar zijn verhalen kijkt, 
herkent regelmatig Harlingen en omgeving, al verwijst hij nergens 
expliciet naar plekken in en om de stad.
Eén van die verhalen is ‘Het Zwembad’. Via dit verhaal en de 
bijbehorende workshop beleven de leerlingen de WOII door te 
luisteren én te doen. Ze luisteren eerst naar het verhaal over een 
Joodse jongen en zijn klasgenoten en de dilemma’s waar zij voor 
komen staan. Vervolgens leren de leerlingen het verhaal zelf in de 
klas te vertellen. Het oefenen met verhaalopbouw en het oefenen 
met vertellen staan centraal. Leerlingen die deze workshop eerder 
volgden, spraken een jaar later nog over het verhaal!

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak: creatieve vakken en wereld oriëntatie
Kerndoelen:  1, 9, 52, 54, 56
Competentie:  creërend vermogen, vermogen zich te  
  presenteren, onderzoekend vermogen,   
  receptief vermogen
Doelgroep:  groep 6 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 30 leerlingen
Duur:   2 uur inclusief workshop
Locatie:   in de eigen klas
Periode:   hele schooljaar
Kosten:   € 90 per groep
Bijzonderheden:
Activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs 
en is buitenschools aan te vragen.
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BEWEGINGSSPEL
GROEP 5 T/M 8 

Iedereen ziet er anders uit en beweegt ook anders. Wanneer 
iemand langzaam met een gebogen rug loopt zou diegene wel 
eens oud kunnen zijn, of als je rechtop loopt met je borst vooruit, 
zelfverzekerd.

Zonder dat er iets wordt gezegd weet het publiek al wie je bent. Daar 
kunnen we in theater heel goed gebruik van maken en dat gaan we 
in deze workshop onderzoeken door middel van speloefeningen en 
improvisatie. In deze workshop worden leerlingen zich bewust van 
hun lichaamshouding en hoe je deze kunt veranderen waardoor 
mensen op een andere manier naar je zullen kijken.
Deze workshop is goed te koppelen aan verschillende verhalen 
of thema’s waar de klas op dat moment mee werkt. En kan een 
waardevolle toevoeging betekenen aan bestaand lesmateriaal.

Sluit aan bij het reguliere 
schoolvak: creatieve vakken
Kerndoelen:  54, 55, 57, 58
Competenties:  creërend, receptief en reflectief vermogen,  
  vermogen zich te presenteren, vermogen tot  
  samenwerken en zelfstandig werken
Doelgroep:  5 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 15 leerlingen (halve klas)
Duur:   1 tot 3 uur
  Deze workshop kan in een korte en een  
  uitgebreide versie worden uitgevoerd
  Voor de uitgebreide versie wordt er een rooster  
  gemaakt waarbij de leerlingen 3 x 1 uur les  
  krijgen
Locatie:   speellokaal in school of een ruim klaslokaal
Periode:  hele schooljaar
Kosten:  1 uur € 40
  2 uur € 80
  3 uur € 120
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
In de ruimte dienen alle tafels aan de kant te zijn geschoven. 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen.

Hanneke de Man, 
Jeugdtheaterschool Noorderwind
In 2006 ben ik afgestudeerd aan de Docent Drama opleiding in Arnhem (ArtEZ). Ondertussen ben ik alweer twaalf jaar aan het werk op 
jeugdtheaterscholen (o.a. Amsterdamse jeugdtheaterschool, Hofplein, De Gasten, de Theatermijn), middelbare scholen, bassischolen, bij 
amateur theatergezelschappen en Buitenkunst. Nadat ik in 2015 naar Harlingen ben verhuisd, heb ik jeugdtheaterschool Noorderwind 
opgezet. Een plek waar leerlingen van 8 tot 18 jaar de ruimte krijgen om onder begeleiding van professionele docenten het theater te 
ontdekken. Elk jaar spelen de leerlingen hun voorstelling in de Koornbeurs voor groot publiek. Een ervaring die een kind of jongere kan laten 
groeien. Naast dat ik het belangrijk vind dat leerlingen in het buitenschools onderwijs de ruimte krijgen om zich in het theater te ontwikkelen 
vind ik het belangrijk dat binnen het onderwijs iedere leerling met theater in aanraking komt.

Op maat 
Door mijn brede werkervaring kan ik met alles en iedereen uit de voeten. Workshops op maat behoren bij mij dan ook tot de mogelijkheden!  
Als u als school zelf een idee heeft, kan ik bijvoorbeeld op maat een voorstelling of presentatie maken, schrijven en regisseren. 
Dus ga gerust met mij in gesprek. En wie weet wat voor moois de leerlingen zullen laten zien.

Meer informatie over Jeugdtheaterschool Noorderwind, Hanneke de Man
www.jtsnoorderwind.nl

SPELEN MET TEKST EN 
EMOTIE
GROEP 7 EN 8  

Eén zin kan zoveel verschillende dingen betekenen afhankelijk van 
hoe je deze uitspreekt. Door de zin: “Is er iets?” bang, blij of boos te 
spelen kan er hele andere situatie ontstaan.
In deze workshop leren de leerlingen wat je allemaal uit een korte 
theatertest kan halen. Wie zijn de personages in het verhaal, wat 
is er aan de hand en met welke emoties kan deze scene gespeeld 
worden? Aan het eind van de workshop spelen de leerlingen hun 
eigen scene en presenteren deze aan elkaar.

Sluit aan bij de reguliere 
schoolvakken: taal en creatieve vakken
Kerndoelen:  1, 9, 54, 55, 57
Competenties: creërend, reflectief en receptief vermogen,  
  vermogen zich te presenteren, vermogen tot  
  samenwerken en vermogen tot zelfstandig  
  werken
Doelgroep:  groep 7 en 8
Groepsgrootte:  maximaal 15 leerlingen (halve klas)
Duur:  1 tot 3 uur
  Deze workshop kan in een korte en een  
  uitgebreide versie worden uitgevoerd.
Locatie:   speellokaal in school of een ruim klaslokaal 
Periode  hele schooljaar
Kosten:   1 uur € 40
  2 uur € 80
  3 uur € 120
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
In de ruimte dienen alle tafels aan de kant te zijn geschoven. 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen.

THEATERSPORT EN 
IMPROVISATIE
GROEP 5 T/M 8

Niet denken maar doen. Dat is het motto van deze workshop. De 
leerlingen krijgen in een snel tempo verschillende speloefeningen 
en improvisaties. Ze komen in allerlei situaties terecht die ze van te 
voren niet hadden zien aankomen. En dan komt de kunst van de 
improvisatie pas echt tot zijn recht.
Een goede kennismaking met theater waarbij de leerling wordt 
uitgedaagd om samen te spelen, in het moment te reageren en 
emoties te gebruiken, iets wat mooie situaties oplevert.
Gegarandeerd een uur vol spelplezier. Deze workshop is goed te 
koppelen aan verschillende verhalen of thema’s waar de groep 
op dat moment mee werkt. En kan een waardevolle toevoeging 
betekenen bij bestaand lesmateriaal.

Sluit aan bij de reguliere 
schoolvakken: taal en creatieve vakken (en bewegen)
Kerndoelen:  54, 55, 57, 58
Competenties:  creërend en reflectief vermogen, vermogen  
  zich te presenteren en vermogen tot   
  samenwerken
Doelgroep:  groep 5 t/m 8
Groepsgrootte:  maximaal 15 leerlingen (halve klas)
Duur:   1 uur
Locatie:   speellokaal in school of een ruim klaslokaal 
Kosten:   € 40
Inschrijven: www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
In de ruimte dienen alle tafels aan de kant te zijn geschoven. 
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema en 
schoolbreed aan te vragen.

Hanneke de Man, 
Jeugdtheaterschool Noorderwind
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UURCULTUUR IN SAMENWERKING MET THEATER SNEEK 
Meer informatie:
Keunstwurk
Contactpersoon: Daniëlle van Peer
www.akte2.nl/uurcultuur

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 leerlingen samen met de muzikanten de echte instrumenten 
ontdekken & onderzoeken.

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken 
Kerndoel(en):  55, 57
Competenties:  reflectief vermogen 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:   € 7,50 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

Maak kennis met een van de meest bijzondere stukken muzikaal 
erfgoed van Harlingen: het Hinszorgel in de Grote Kerk. Polle de 
Orgeljongen is een muzikaal sprookje naar het boek van Mensje 
van Keulen. Polle wordt als baby door zijn moeder in veiligheid 
gebracht bij twee reuzen, samen met haar orgeltje. Als Polle 16 
jaar is gaat hij op zoek naar zijn moeder. Aangekomen bij het paleis 
waar zijn moeder is achtergebleven, is dat hermetisch afgesloten. 
Hoe kan hij haar dan nog bereiken?
Via deze voorstelling en de begeleidende lessen maken de 
leerlingen kennis met het orgel als erfgoed en instrument. Ook 
staan ze stil bij wat muziek met je doet.

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 
Kerndoel(en):  1, 9, 10, 12, 44, 54, 55, 56, 57
Competenties:  creërend, reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 3, 4 en 5 
Groepsgrootte:  maximaal 150 leerlingen per voorstelling
Duur:   50 minuten
Locatie:   Grote Kerk in Harlingen of Theater Sneek,  
  Noorderkerkzaal Sneek
Periode:   maart, april en mei 2019, exacte data volgen
Kosten:   € 7,50 per leerling 
  Wilt u de voorstelling voor uw eigen groep of  
  door u gewenste locatie (kerk met geschikt  
  orgel)? Koop dan de voorstelling: 
  1 voorstelling  € 490,-  excl. zaalhuur
  2 voorstellingen op dezelfde dag € 930,- excl.  
  Zaalhuur
  3 voorstellingen op 1 dag 1370,-  excl., zaalhuur
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  Inschrijven vóór 2 juli 2018
  Later inschrijven is mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden: 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4z32mconDDQ

   DE WAANZINNIGE   
     BOOMHUT VAN 13   
   VERDIEPINGEN
Gespeeld door TG Meneer Monster
GROEP 6 T/M 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 
Kerndoel(en):  55, 57
Competentie(s):  reflectief vermogen en receptief vermogen
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:   € 7,50
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 T/M 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 leerlingen in 
groep 7 en 8 en houdt hen op een grappige manier een spiegel 
voor. In gedachten 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 men waarom alles is zoals het is.  

Sluit aan bij het regulier 
schoolvak:  creatieve vakken
Kerndoel(en):  55, 57
Competentie(s):  reflectief vermogen en receptief vermogen
Doelgroep: groep 6,7 en 8
Groepsgrootte:  maximaal 200 leerlingen per voorstelling
Duur:  50 minuten
Locatie:    Theater Sneek en bij voldoende aanmeldingen  
  op een locatie in Harlingen
Periode:    februari, maart en april 2019, 
  exacte data volgen
Kosten:   € 7,50 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://www.youtube.com/watch?v=6Dvhn8_xpEg
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OLLEKE BOLLEKE
Gespeeld door Valentijn Productiehuis

PEUTERS EN GROEP 1

Olleke Bolleke remi solleke… 
Olleke Bolleke KNOL!!!
Auw… 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
Kerndoel(en):  55, 57
Competentie(s):  reflectief vermogen en receptief vermogen
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:    € 7,50 per leerling bij een voorstelling op een  
  school
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  Inschrijven vóór 2 juli 2018
  Later inschrijven is mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden:
Lesmateriaal beschikbaar.

Wilt u de voorstelling op uw eigen locatie / op school?  
Koop dan de voorstelling:
1 voorstelling  € 500
2 voorstellingen op dezelfde dag € 900
3 voorstellingen op dezelfde dag  € 1350

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 en Fries 
Kerndoelen:  55, 57 
Competenties:  reflectief vermogen en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 1 en 2
Groepsgrootte:  maximaal 80 leerlingen per voorstelling 
Duur:   45 minuten 
Locatie:   speellokaal van een school
Periode:    januari t/m april 2019 
Kosten:    € 7,50 per leerling bij een voorstelling op een  
  school
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  € 490
2 voorstellingen op dezelfde dag € 880

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

   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 
leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 
uit het publiek – het verhaal van zijn vader zo goed mogelijk n a 
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 vermogen en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 3, 4, 5 en 6
Groepsgrootte: maximaal 70 leerlingen per voorstelling
Duur:   40 minuten
Locatie:   speellokaal van een school
Periode:    januari t/m juni 2019
Kosten:  € 7,50 per ll. bij voorstelling op een school         
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  Inschrijven vóór 2 juli 2018
  Later inschrijven is mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden:
Lesmateriaal is beschikbaar 

Wilt u de voorstelling op uw eigen locatie? 
Koop dan de voorstelling:
1 voorstelling  € 440
2 voorstellingen op dezelfde dag € 695
3 voorstellingen op dezelfde dag  € 967

 iSOCIAL
Gespeeld door 
theatergroep Zwerm
GROEP 6 T/M 8

Voor leerlingen 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 
verschillende 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 vermogen en receptief vermogen
Doelgroep:  groep 6 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 60 leerlingen per voorstelling
Duur:   45 minuten + 45 minuten interactieve   
  nabespreking
Locatie:    klaslokaal 
Periode:    januari t/m juni 2019
Kosten:  € 11,00 per leerling bij voorstelling op een  
  school     
Inschrijven:  via www.akte2.nl/netwerken
  Inschrijven vóór 2 juli 2018
  Later inschrijven is mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden:
Lesmateriaal is beschikbaar
Link trailer is te vinden op www.akte2.nl/netwerken

Wilt u de voorstelling op uw eigen locatie? 
Koop dan de voorstelling:
1 voorstelling  € 615
2 voorstellingen op dezelfde dag € 1035
3 voorstellingen op dezelfde dag  € 1405
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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 
  GRATIS als Akte2 het als Meimakker vanuit  
  KEK2 aanbiedt. Meer info via 
  Annemarie van der Reijden
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
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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.

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.

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?

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.

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.
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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. 
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 te allen tijden op te vragen door te mailen naar info@akte2.nl
• U kunt te allen 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 Harlingen kunnen inschrijven voor de activiteiten. Voor hen gelden aparte tarieven. 
• Graag maken wij voor u ook activiteiten “op maat”. Hiervoor wordt 15 % ontwikkel-, 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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