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We hadden voor de zeventiende brochure van het
cultuurnetwerk Súdwest-Fryslân geen beter thema
kunnen kiezen: deze tijd vraagt de creativiteit om nieuwe
vragen te stellen in een onderzoek naar een wereld die we
nog niet kennen. Op Maat.
In de brochure vind je mooie programma’s van de
bevlogen aanbieders uit onze gemeente, ontwikkeld
voor alle groepen in het basisonderwijs en hun
leerkrachten. Om samenwerking tussen aanbieders
en leerkrachten te inspireren beschrijven we bij het
aanbod achtergrondinformatie over de aanbieders. En
graag gaan we nog een stap verder: zestien aanbieders
hebben specifiek aanbod ontwikkeld waarvoor ze samen
met leerkrachten willen onderzoeken wat er nodig is om
cultuuronderwijs Op Maat een plek te geven in het hart
van de school. Let in de brochure op het Op Maat-logo
en op de mogelijkheid voor deze samenwerking een KEKImpuls aan te vragen.
Een deel van het aanbod voor leerkrachten en schoolleiders kunnen we komend schooljaar gratis aanbieden
door de subsidie van het Ministerie van OCW en de
Provînsje Fryslân. Een voorbeeld hiervan is de cursus
Interne Cultuur Coördinator: we hopen dat heel veel
scholen de keus maken een ICC op te leiden. Daarnaast
organiseren we voor alle kunstvakken provincie-breed coteaching en teamtrainingen op maat. In de brochure vind
je muziekonderwijs met lage drempels en hoge kwaliteit,
binnenschools en buitenschools. En met dank aan het
Rabo Instrumentenfonds kunnen alle scholen voor € 5 per
leerling per project muziekinstrumenten huren.

Graag vestigen we je aandacht op Stichting Leergeld, die
een bijdrage geeft aan ouders van kinderen die mee willen
doen aan kunst en cultuur voor een instrument, de kosten
voor de les of een samenspelgroep. Heb je kinderen op
school die je 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 cultuuronderwijs op je
school. Dit doen wij samen met de aanbieders in deze
brochure, samen met de scholen in onze gemeente
en samen met de collega-meimakkers van KEK. In
het afgelopen jaar zijn Marieke Andela (KEK2), Aagje
Bouwhuis en Annemarie van der Reijden (KEK en Akte2)
langs veel scholen gegaan om met elkaar te onderzoeken
hoe we cultuuronderwijs kunnen verbinden aan de
zaakvakken, verhalend ontwerp, onderzoekend leren
en vakoverstijgend werken. We merken dat scholen ons
steeds beter weten te vinden om cultuuronderwijs een
structurele plek te willen geven binnen het curriculum
van de school. En we ondersteunen bij elke school de
volgende stap Op Maat. We hopen ook dit jaar weer
op een goede samenwerking en zien je graag bij de
bijeenkomsten van het cultuurnetwerk. Je ziet de planning
van de bijeenkomsten in het kader hieronder.
Annemarie van der Reijden, Aagje Bouwhuis en
Piety Bouma
Akte2, projectbureau Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn

info@akte2.nl | T. 0515 – 43 14 00 I 06 – 270 581 55
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Goud
& Zilver
weken

=

NIEUW

= Nieuw in het aanbod

OP MAAT

= Aanbod op maat

Geschikt in de
Gouden en Zilveren weken

Bekijk het aanbod ook digitaal op
www.akte2.nl/netwerken

Corona? - We komen er wel uit!
www.akte2.nl/cultuurdichtbij

				Datum 				Tijd		Locatie
Plenaire vergadering 		
maandag 26 oktober 2020
16.00 uur
Rabobankzaal, CKS
Scholen vergadering 		
dinsdag 26 januari 2020 		
16.00 uur
Rabobankzaal, CKS
Aanbiedersvergadering 		
donderdag 4 februari 2021
16.00 uur
Rabobankzaal, CKS
Plenaire vergadering 		
woensdag 10 maart 2021 		
16.00 uur
Rabobankzaal, CKS
Lancering nieuwe brochure

woensdag 26 mei 2021
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Akte2 als cultuurcoach
in de gemeente Súdwest-Fryslân
Wat is een cultuurcoach?
Een cultuurcoach is een COACH, die een belangrijke bijdrage
levert aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs door
actuele ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs
te delen, ondersteuning op maat te geven en bijscholingen
aan te bieden voor culturele aanbieders en leerkrachten.
Een cultuurcoach is een ONTWIKKELAAR, die de aanbieders
en scholen ondersteunt bij de ontwikkeling van innovatieve
programma’s op maat voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Een cultuurcoach is een BELEIDSADVISEUR, die schooldirecties adviseert aangaande beleid en visie en zicht
heeft op subsidiemogelijkheden en zelf aanvragen doet of
ondersteunt bij het doen van aanvragen.
Een cultuurcoach is een BRUGGENBOUWER die zich inzet
voor een sterke verbinding van cultuur, onderwijs en
welzijn. De cultuurcoach is de schakel tussen scholen en
amateurverenigingen, vraag en aanbod, binnen en buitenschoolse cultuureducatie en amateurs en professionals.
Cultuurcoach als meimakker

Zet alvast in de agenda:

De cultuurcoach werkt graag als meimakker op de
scholen. Scholen en aanbieders kunnen een beroep doen
op de cultuurcoach door contact op te nemen met
Annemarie van der Reijden van Akte2 via:
info@akte2.nl of 06 270 581 55.

UIT Festival - 12 september 2020
UIT Festival Sneek vormt op zaterdag
12 september de nieuwe traditiegetrouwe aftrap
van het culturele seizoen in Súdwest-Fryslân!
Het festivalterrein strekt zich uit rondom de
Kerkgracht, in en om Kunstencentrum Atrium,
Poppodium Bolwerk en Theater Sneek. Met een
programma dat zowel muziek als (straat)theater,
dans, workshops en creatieve activiteiten omvat,
is het een ideale gelegenheid om een dagje uit
te zijn met de kinderen en culturele inspiratie op
te doen.

Corona? - We komen er wel uit!
www.akte2.nl/cultuurdichtbij

Allerlei bedrijven uit de cultuursector en artiesten
uit Súdwest-Fryslân presenteren zichzelf op
de culturele markt, in de Appelkaart, de
bekende opdrachtenroute voor kinderen, als
straattheater-act en op de podia. Het festival
wordt georganiseerd door Cultuur Kwartier Sneek
in samenwerking met Cultuurplein en Út Sneek.
Onder corona-voorbehoud.
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Cultuureducatie met kwaliteit KEK

Reflecteren met kwaliteit

Waarom hebben we kunst nodig in het
onderwijs?

Aanbieders die in de klas reflecteren met de leerlingen geven dat in de brochure aan door onder hun aanbod te beschrijven of
ze met de leerlingen reflecteren: op taak, op gevoel, op omgeving en/of op identiteit.
Reflecteren is een belangrijke vaardigheid in het creatief proces.

Onderwijs begeleidt het opgroeiende kind op het pad
naar volwassenheid. Om sterk, weerbaar en veerkrachtig te
worden. Om de plek te vinden in de maatschappij waar hij
of zij zich in zijn of haar kracht voelt staan. Best een struggle
tegenwoordig, want de wereld stelt ingewikkelde vragen
aan ons op dit moment.
Door samen naar antwoorden te zoeken maakt kunst- en
cultuuronderwijs ruimte om anders naar de wereld te kijken
en je er betekenisvol mee te verbinden. Het geeft kinderen
(en volwassenen) een sterk verhaal over zichzelf, manieren
om zich te uiten en ruimte om zich te ontwikkelen tot
creatief denkende volwassenen.
Je hebt niets aan kennis als je het niet creatief kan
verbinden.
Creativiteit is dingen anders verbinden en zo op nieuwe
antwoorden komen. (net als bij wetenschappers en
uitvinders)
Door kunst kijk je anders naar de wereld, creatiever.
Cultuur verbindt je met je omgeving.

Hoe geven we met elkaar cultuureducatie een
vaste plek in het curriculum?
KEK werkt met verbinders, en die verbinders noemen we
meimakkers.
Er is een team provinciale meimakkers en in elke regio
werken de regionale meimakkers met dit team samen. De
provinciale meimakkers ontwikkelen tools, werksessies,
cursussen en trainingen om cultuuronderwijs en betekenisvol onderwijs te verbinden. Marieke Andela en Thijs Oud
zitten in het provinciale team.
De regionale meimakker inspireert elke individuele school
op maat, begeleidt, co-creëert, vraagt, luistert en daagt de
school uit. In Súdwest-Fryslân zijn de regionale meimakkers
Aagje Bouwhuis en Annemarie van der Reijden.
Zij verbinden de (onderwijs)vraag van de individuele school
met kunst en cultuur, samen met de leerkracht, het team en
de culturele aanbieders in Súdwest-Fryslân.
Het doel van de meimakkers is leerkrachten meer kennis
van en plezier in kunst- en cultuuronderwijs te geven en
hen te ondersteunen om het kunst- en cultuuronderwijs
in de school samen met de kunstvakprofessionals op een
hoger plan te brengen.
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KEK biedt maatwerk(trajecten) op het gebied
van bijvoorbeeld:
• Visieontwikkeling

REFLECTEREN OP HET CREATIEF PROCES
Voorbeelden van vragen

• Ontwerpgericht en onderzoekend leren
• Talentontwikkeling
• Werken in ateliers
• Taalplezier
• Co-creatie met aanbieders
KEK-Impuls voor co-creatie met aanbieders
Er kan meer met kunst en cultuur dan je denkt! Daarom
hebben we aanbieders gevraagd of ze met leerkrachten en
kinderen op onderzoek willen gaan hoe ze kunst en cultuur
een plek kunnen geven in het hart van het onderwijs. In
deze brochure vind je de uitnodiging van 16 aanbieders die
speciaal met jou en je groep willen onderzoeken hoe jullie
samen een programma kunnen maken dat echt bij jullie
past. Je kunt deze programma’s herkennen aan het logo
Op Maat. Als school kun je er voor kiezen voor
dit traject een meerprijs van € 110 te betalen.
Je kunt ook een KEK-Impuls voor dit traject
aanvragen. Neem daarvoor contact op met je meimakker,
via info@akte2.nl.
Met budget van KEK is het mogelijk om meer ideeën
concreet te maken. Neem contact op met info@akte2.
nl en we komen als meimakkers van Akte2 en KEK graag
langs. Kijk in deze brochure ook naar het aanbod voor
leerkrachten.

KEK is een samenwerking van:
Akte2 • Ateliers Majeur • Museumfederatie Fryslân •
De Veerkieker • Kunst & COO • Opus 3 • Afûk • It Toanhûs
• Seewyn • Prins Claus Conservatorium •
Bovenschoolse organisaties • Cedin • Fonds voor
Cultuurparticipatie • Keunstwurk • FERS • de bibliotheken
van Fryslân • De Lawei cultuureducatie • Provincie Fryslân
• Sense of Place • Sjongfestival • Tresoar • We the North •
Kunstkade • Waadzinnig • OMF • SAKO Friesland • Never
Ending Orchestra • Fries Museum • Mar & Klif • RUG •
Museum Dr8888 • NHL Stenden Lectoraat Meertaligheid
• Meeuw Jonge Theatermakers • Tryater • NHL
Stenden pabo en kunstvakopleidingen • Next Level
School • De Wâldsang • alle gemeenten van Fryslân •
Hanzehogeschool • City of Literature • Semko • Oerol •
Oranjewoud Festival • LF2028 • Opera Spanga •
Explore the North • New Noardic Wave • Noordelijk Film
Festival • Fries Straatfestival • Spark the movement • FEP •
vele ZZP’ers • en meer!
KEK wordt gefinancierd door provincie Fryslân en Ministerie
OCW/Fonds Cultuurparticipatie, Penvoerder is Keunstwurk.

TAAKGERICHT
Vragen over hoe een leerling
leert en werkt
Lukt het om te beginnen? Wat ga je maken?
Heb je hulp nodig en van wie?
Heb je een plan hoe je dit wilt gaan maken?
Wat vind je dat goed ging, hoe heb je het
aangepakt? Had je een plan?
Wat vond je lastig bij het maken, wat maakte
het lastig, wat kan helpen?
Heb je ook tips voor jezelf om dit een volgende
keer beter aan te pakken?
Wat werkte nou heel goed en is wel een goede
tip voor anderen?

OMGEVING
Vragen over de leerling in de
omgeving
Waar haalde je voor dit project je inspiratie
vandaan? Heb je hulp van klasgenoten nodig?
Krijg je ook ideeën door anderen (wat die doen,
zeggen, hoe ze het aangepakt hebben, wat je
erover gelezen hebt…)
Heb jij ook
inspiratie aan
anderen gegeven?
Of heb je iemand
geholpen?
Wat zou je een
volgende keer
anders doen?

GEVOEL
Vragen over hoe een leerling
zich voelt bij deze opdracht
Waar ben je nu al trots op?
Is er iets wat je wilt verbeteren? Is er iets
lastig voor jou?
Wat vind je van het eindresultaat?
Wat vind je dat goed ging, hoe heb je het
aangepakt? Had je een plan?
Wat vond je lastig bij het maken, wat maakte
het lastig, wat kan helpen?
Heb je ook tips voor jezelf om dit een
volgende keer beter aan te pakken?
Wat werkte nou heel goed en is wel een
goede tip voor anderen?

IDENTITEIT
Vragen naar motieven
Wat vind je belangrijk in/aan het werk dat
je aan het maken bent / hebt gemaakt?
Wat vertelt dit werk over jou?
Wat wil je vertellen, onderzoeken of laten
zien?
Waar zou je in willen groeien, verder willen
onderzoeken of beter in willen worden?
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Meer en beter MUZIEKONDERWIJS
Impuls Muziekonderwijs

Méér Muziek in de Klas Fryslân

Het muziekonderwijs in Súdwest-Fryslân heeft in de
afgelopen jaren een goede impuls gekregen: muziek wordt
structureel op veel scholen aangeboden en we zijn flink op
weg dit te borgen, want eerlijk is eerlijk: we kunnen nu niet
meer zonder. Voor een aantal scholen is de muziekimpuls
periode (bijna) voorbij en voor andere scholen is 2020 /
2021 het laatste jaar van de muziekimpuls.
De speciale impulsprogramma’s draaien in meer of mindere
mate op veel scholen en muziek is een niet meer weg te
denken onderdeel van de dag. Steeds meer leerkrachten
vinden muziekonderwijs belangrijk. Sommige leerkrachten
zijn graag zelf aan de slag met muziek, anderen genieten
van een vakdocent die ondersteuning biedt of als specialist
lessen geeft die zij zelf niet kunnen aanbieden. Muziek in de
klas is voor elk kind en leerkracht een meerwaarde.

Jullie geven toch ook muziekles aan alle leerlingen en in
alle groepen van de school?

Maar we zijn er nog niet, we staan zeker nog voor een aantal
uitdagingen: hoe zorgen we dat op alle scholen kinderen
kwalitatief muziekonderwijs krijgen? Hoe verbinden we
muziek aan andere vakken, vakoverstijgend, en wat kun je
als leerkracht daar dan mee, wat zijn de voordelen?
De muziekprogramma’s die worden aangeboden kunnen
je enorm helpen om een en ander te realiseren. Hiervoor
kan elke school in Fryslân gratis gebruik maken van een
meimakker van KEK (Kultueredukaasje mei kwaliteit).

In Súdwest-Fryslân doen we mee met Meer Muziek in de
Klas. We vinden het belangrijk dat alle kinderen op alle
scholen in onze gemeente aan muziek kunnen doen!
Daarom hebben scholen, muziekaanbieders en politiek
een provinciaal convenant getekend waarin we met elkaar
afspreken dat we er voor willen zorgen dat muziek een
vaste plek krijgt op school en daarmee een vaste plek in
het leven van kinderen.
We maken het muziekonderwijs in Fryslân toegankelijk
en structureel voor alle kinderen in Fryslân door het te
verankeren op alle scholen. We trekken op als scholen,
muziekaanbieders en politiek en grijpen elke kans
waardoor kinderen mee kunnen doen aan muziekonderwijs
met hoge kwaliteit en met lage drempels, binnenschools en
buitenschools!
Voor meer informatie of ideeën, neem contact op met de
meimakkers van KEK en Akte2 info@akte2.nl.
Meer info:
www. meermuziekindeklas.frl

De twee meimakkers van Akte2 zijn Annemarie van der
Reijden en Aagje Bouwhuis.

En corona? - We komen er wel uit!
www.akte2.nl/cultuurdichtbij
Via info@akte2.nl

Foto: Froukje Smith

We komen graag!

Rabo Instrumentenfonds
De Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland financiert het Rabo Instrumentenfonds.
De leerlingen van alle scholen in de werkgemeenten van Súdwest-Fryslân kunnen voor de programma’s
op school waar ze een instrument voor nodig hebben gebruik maken van een instrument uit het
instrumentenfonds. Cultuur Kwartier Sneek beheert het Instrumentenfonds.

De school huurt de instrumenten zolang een project duurt voor
€ 5 per instrument en de leerlingen kunnen de instrumenten
dus ook gewoon mee naar huis nemen.
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Lesbrieven
Inschrijven

In de afgelopen jaren hebben we samen met het onderwijs
en cultuuraanbieders een hele reeks lesbrieven gemaakt
met de meest uiteenlopende doelen en voor alle
disciplines. We zetten graag lesbrieven voor je op een rijtje
die gaan over de klik met je ik en met je omgeving. Bij de
uitwerking van de lesbrieven kun je ook de verenigingen
in je buurt betrekken.
De lesbrieven zijn voor alle groepen.

Let op: aarzel niet, bestel vooral wel waar je nieuwsgierig
van wordt, we zorgen in geval van corona voor een op
maat oplossing om het programma aan te passen naar
een vorm die veilig is voor iedereen!

In het schooljaar 2020-2021 bieden we de volgende
lesbrieven aan:

Inschrijven voor activiteiten uit het cultuurmenu
‘Op Maat’ gaat als volgt:

Kom Erbij

Je kunt digitaal inschrijven voor de activiteiten uit het
cultuurmenu via de website van Akte2:

Goud

Geschikt voor de gouden en zilveren weken. Een & Zilver
weken
lesbrief waarmee kinderen een beeldsonnet maken
met als thema: door de ogen van een ander zie ik mezelf.

www.akte2.nl/netwerken

Doorgeefverhalen
Kinderen vertalen hun verhalen van hun omgeving naar
kunst: gedichten, schilderijen, dans, muziek en meer!
Hoe werkt het?
Op de site www.akte2.nl/netwerken kun je klikken op
Súdwest-Fryslân 20/21.
Je kunt de site doorlopen vanuit activiteiten ‘per
discipline’ of activiteiten ‘per groep’.

Wachtwoord vergeten?
Inloggegevens zijn altijd aan te vragen via info@akte2.nl.

GRATIS
Je kunt de lesbrieven gratis opvragen bij Akte2 en er
zelf mee aan de slag gaan.

Je kunt de activiteiten aanvragen door in te loggen.
Via Akte2 krijgt de contactpersoon van je school
inloggegevens voor de school toegestuurd.

Je kunt ook de meimakkers van Akte2 en KEK
uitnodigen om de lesbrief op maat te maken voor
jouw school, samen met jullie team. Hier zijn geen
kosten aan verbonden.

Voor vragen:

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

OPEN
Open gaat over de taal en de mensen van de streek
waar je opgroeit, het oergevoel van ons allemaal over
de geboortegrond. Met de lesbrief OPEN ontwerpen
kinderen met behulp van Creatieve Typologie het woord
OPEN of een beeld daarvoor.

Plastic Soep en Muziek
Deze lesbrief is heel actueel en gaat over het beter
bewust worden van de gevolgen van onze manier van
leven op het milieu. De kinderen leren De Plastic Soup
Song en hoe ze instrumenten en kunst kunnen maken van
plastic afval.

10

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

Te allen tijde kun je inloggen, een nieuwe aanvraag doen
en eerdere aanvragen bekijken.

Natuurlijk blijven de lijnen met Akte2 kort en kun je altijd
voor vragen bij ons terecht. Kijk op pagina 87 voor de
spelregels van je inschrijvingen.
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Aanbieders die op school komen

Aanbieders met vaste locatie

Beeldende kunst, dans,
muziek, theater en multidisciplinair

Beeldend

Akte2 | Kunstencentrum Atrium
Bieke Huls, Jeroen Deen, Siete Koch,
Niels van der Wal, Reinaldo Gaia en
hun collega’s
www.akte2.nl | www.kunstencentrumatrium.nl

Akte2 en Kunstbende
Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
www.akte2.nl | www.kunstbende.nl

Beeldend

Multidisciplinair

Karin van Berne
Kunst en uitvoering
www.kunst-en-uitvoering.nl

Ook Michel Dil
een Atelier beeldend kunstenaar
atelier www.micheldil.nl
Marga Houtman
Beeldend kunstenares
www.mhoutman.nl
Jeanette Scheffer
De KUNST van het beleven
www.dekunstvanhetbeleven.nl

Ook Anna Akke Fopma
een Staal & Steen
atelier www.staalensteen.nl
Jolanda Terenstra
Cre-Jo
Babs Wijnstra
muurschilderingen & illustrustraties
www.babswijnstra.nl

Circus
Sander Balk
Circus Salto
www.circusssalto.nl

Dans
Marianne Kalkman
KleuterDansMetMij
www.kleuterdansmetmij.nl
Leonieke Scholten
Danswerk
facebook.comdanswerkleoniekescholten/
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Arjen Tabak
Onderwijs doe je Samen
www.onderwijsdoejesamen.nl

Taal & Media
Bibliotheken Mar en Fean
Contactpersoon: Wiesje Eppinga
www.bibliothekenmarenfean.nl
www.facebook.com/leesconsulenten
Kate Schlingemann
KateboeK Kinderboeken & Poezië
www.kateschlingemann.nl

Theater
IJtje Plantinga
Plantimproductie
www.plantimproductie.nl
Theaterdocent&co
Contactpersonen:
Baukje Krikken-De Boer en Nienke Brinkhuis
www.theaterdocentenco.nl
Frets!
Contactpersoon: Freerk Siemen Hospes
www.defrets.nl
Theater Smoar
i.s.m. Samen Fryslân Schoon
Contactpersoon: Noortje Vos
www.theatersmoar.nl

Michel Dil

Komt Atelier beeldend kunstenaar
ook op Kleine Buren 28, Pingjum
school www.micheldil.nl
BAX kunst
Contactpersoon: Redmer Bax
Singel 82, 8601 AM Sneek
www.baxkunst.nl
Koch Pottery
Siete Koch
www.kochpottery.nl

Komt
ook op
school

Anna Akke Fopma
Staal & Steen
Dorpstraat 70c, 8759 LE Exmorra
www.staalensteen.nl

Theater
Theater Sneek
Contactpersoon: Sylvia van den Berg
www.theatersneek.nl

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

Museum Martena Franeker
Contactpersoon: Marjan Brouwer
Voorstraat 35, Franeker
www.museummartena.nl

Het Nationaal Modelspoor museum Sneek
Contactpersoon: Jan Willem van Beek
dr. Boumaweg 17b, 8601 GM Sneek
www.modelspoormuseum.nl

Museum en werkplaats Houtstad IJlst
Contactpersoon: Jelle Hoogland
Sudergoweg 1A, 8651 NE IJlst
www.museumhoutstadijlst.nl

Jopie Huisman Museum
Contactpersoon: Afke Hepkema
Noard 6, 8711 AH Workum
www.jopiehuismanmuseum.nl

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

It Gysbert Japicxhûs Bolsward
Contactpersoon: Rieneke Speerstra
Wipstrjitte 6, 8701 HZ Boalsert
www.gysbertjapicx.nl

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

Museum Hindeloopen
Contactpersoon: Alletta Hartholt
Dijkweg 1, 8713 KD Hindeloopen
www.museumhindeloopen.nl
Museum It Tsiispakhûs Wommels
Contactpersonen:
Harry van Putten en Anita Hyde
Ald Hiem 2, Wommels
www.tsiispakhus.nl

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

Theaterdocent Elly van den Brand
Vuur voor Cultuur
www.vuurvoorcultuur.nl
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Overzicht aanbod
6.

Lesbrieven

Beeldend
18.

18.

23.

26.
NIEUW
NIEUW

28.

30.
NIEUW

31.
32.
34.
NIEUW

KEK Beeldend
ZIN IN!
Maak je eigen wereld!
Expositie Alles om het lijf!
Akte2 | Kunstencentrum Atrium
Portret tekenen
Sjablonen van Werkman
Schilderen als de Ploeg
Kleien / Pottenbakken
Stopmotion/animatie
Karin van Berne - Kunst en uitvoering
Tovertouwtje, ontdek je fantasie wereld
Kijk! Ik in mijn decor! Je mag wel spieken hoor!
Blokjes dieren, een knipoog naar het kubisme
Elektro insekto techniek en vormgeving
Michel Dil - Atelier beeldend kunstenaar
Cartoon tekenen
Monster collage
Schilderen met licht
3D-schilderij
Marga Houtman - Beeldend kunstenares
Print & Wriuw
Tekenen, Joepie!!
Jeanette Scheffer - De KUNST van het beleven
Kunstfilosofie/Lab
Beeldend Kunstenares Anna Akke Fopma - Staal en Steen
‘Beleef’ het werken in speksteen
Jolanda Terenstra - Cre-jo
Project Catwalk!
Babs Wijnstra - muurschilderingen & illustrustraties
Laat mij maar schuiven!
Illustrator in de klas
Zo vrij als een vogel!
Als een vis in het water
Kopstukken
Kleur lokaal

Circus
36.
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Sander Balk – Circus Salto
Doe samen mee met het Circus!

Dans
37.

GALERIE
Bax Kunst
De Kunstparade

18.

Geschikt voor groep:

1

2 3 4 5 6 7 8
38.

1

2 3
39.

4 5 6
7 8

NIEUW
NIEUW

1
1

3 4 5 6 7 8
2 3 4 5
6 7 8
2 3 4 5 6 7 8
5 6 7 8

1
1

NIEUW

Erfgoed
42.

2 3
2 3
3 4 5
6 7 8
6 7 8

1

2 3 4 5

1
1

2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8

1

3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8
5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8

1
1
1

2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8

1
1
1

2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8

Geschikt voor groep:

44.
NIEUW
NIEUW
NIEUW
NIEUW

46.
46.
NIEUW
NIEUW
NIEUW

48.

49.

50.
51.

1

2 3 4 5 6 7 8

Akte2 / Kunstencentrum Atrium
Dansknaller
Het Hiphophuis
Marianne Kalkman
Kleuter Dans Met Mij!
Leonieke Scholten - Danswerk
WERELD WIJD – Around the world in 8 dansen
DANSEN BIEDT KANSEN
DANSLAB
SPELEN MET STOKKEN IN DANS

Geschikt voor groep:

1

2 3 4 5 6 7 8
6 7 8

1

2

1

2 3 4 5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8
6 7 8
2 3 4 5 6 7 8

1

Geschikt voor groep:

KEK Erfgoed
Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker
Ontdek het Planetarium!
it Gysbert Japicxhús Bolsward
Gysberts Lytse Rymlerye
Museum it Tsiispakhús Wommels
Kaasmaken in grootmoederstijd
Museum Martena
Saepckes Schatten
Fries Scheepvaart Museum Sneek
En toen? Op avontuur met Sterke Yerke!
Woeste Willem
Pake syn skûtsje
Programma op maat
Nationaal Modelspoor Museum Sneek
De Talententrein
Jopie Huisman museum Workum
Communicatie
Jouw bijzondere plek
Selfie
Wat is jouw verhaal?
Museum Hindeloopen
Hindeloopen en zijn stoffen
Hindeloopen en zijn schilderwerk
Hindeloopen en zijn taal
Museum en werkplaats Houtstad IJlst
Een inspirerend bezoek aan Museum Nooitgedagt IJlst en
Houtzaagmolen de Rat
Museum Warkums Erfskip
Kennismaken met kerfsnede aardewerk
Het Russisch Orthodox Klooster van de Heilige Nikolaas in Hemelum
Hoe schrijf ik mijn naam in het Russisch?
Sinterklaas of Sint Nicolaas?
Het oudste en het jongste Friese klooster

3 4 5 6
7 8
5 6 7 8
1

2

1
1
1
1

2
2
2
2

3 4 5 6 7 8
3
3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8

1
1

5
2 3 4 5
5
2 3 4 5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

3 4
5 6
7 8
6 7 8

4 5 6
6 7 8
6 7 8
6 7 8
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Overzicht aanbod
Multidisciplinair
52.
52.
53.

Geschikt voor groep:

Arjen Tabak - Onderwijs doe je Samen
Waterloo
Akte2 | Kunstbende
Kunstbende Jong!
Akte2 | Kunstencentrum Atrium
Pest aan pesten

6 7 8
7 8

Theater
66.

NIEUW

68
6 7 8

NIEUW
NIEUW

Muziek

69.

Geschikt voor groep:
70.

LANGDURIGE PROGRAMMA’S
54.

Akte2 | Kunstencentrum Atrium
De vakleerkracht muziek
AMV op de basisschool
Instrumenten in de klas
Co-teaching met een methode
Co-teaching – Follow up!
B.O.M. - bewegen op muziek
Een eigen schoolkoor/schoolband/schoolorkest

NIEUW

1

1
1
1
1

2 3 4 5
4 5
5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3
2 3 4 5

6 7 8

NIEUW

6 7 8
6 7 8
6 7 8

NIEUW

Akte2 | Kunstencentrum Atrium
Klasse-Maestro
Zingen met de seizoenen
Percussie met Afrikaanse slag
Sla je slag!
Muziek maken met eigen gemaakte instrumenten
Muziek produceren op de computer-iPad
Van de studio naar het podium
Word jij de volgende grote DJ?
The DJ Experience!
The DJ Experience & #ProducerLife

72.
NIEUW
NIEUW
NIEUW

6 7 8

ALS AANVULLING VAN EEN METHODE
58.

71.

NIEUW

62.
NIEUW

1
1
1
1

2 3 4 5
2 3 4
2 3 4 5
3 4 5
2 3 4 5
5
5
5
4 5
4 5

6 7 8

74.

NIEUW

Elly van den Brand - Vuur voor cultuur
Theater gecombineerd met andere vakken?
Cultuureducatie in het hart van de school
Reflecteren in een creatief proces
Beeldend Kunstenares Anna Akke Fopma - Staal en Steen
‘Beleef’ het werken in speksteen voor leerkrachten
Leonieke Scholten - Danswerk DANSCREATIE!

NIEUW

KEK/Akte2 voor leerkrachten en schoolleiders

NIEUW

6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8

NIEUW
NIEUW

77.
77.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

65.
NIEUW

Geschikt voor groep:
Bibliotheken Mar en Fean
Boer Boris gaat naar zee
KIEK kleuter
Poëzie – Hapklaar en Dichtgaar
David Walliams project
Workshop programmeren met de micro:bit
Workshop reclame
Eén tegen allen
Kate Schlingemann - KateboeK Kinderboeken & Poezië
En toen en toen en toen

1
1

80.

2
2
3 4
5 6
6 7 8
7 8
7 8

1

82.
85.

2 3 4 5 6 7 8
86.
87.
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1
1
1

2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8
6 7 8
8

1
1

2 3 4 5 6 7 8
2 3 4

1

2 3 4 5 6 7 8

1

2 3
5 6 7 8
4 5 6 7 8
6 7 8

Aanbod voor leerkrachten

78.

Taal

Akte2 | Kunstencentrum Atrium | Theater Sneek
Ontdek de geheimen van het theater
Theaterlessen op maat
Verbeelding in de klas
IJtje Plantinga - Plantimproductie
De Impro Show bij jou op school!
De Eind Impro Show!
Theaterdocent&co
Eindfilm
Frets!
ISWAH
Freonskip
Theater Smoar
De Troepfabriek
Akte2 | Theater Sneek
‘Hands up!’
De roep van de orka
Alleen op de wereld
Elke seconde telt

Geschikt voor groep:

THEMA 1: ANDERS DENKEN OVER ONDERWIJS
Cursus 1.1
Kunst en cultuur als vliegwiel in de school (ook voor schoolleiders)
Cursus 1.2
De kunst van het verdwalen (voor het bepalen van visie)
Cursus 1.3
Intern Cultuur Coördinator (ICC)
Cursus 1.4
Van PO naar VO
THEMA 2: KENNIS DELEN OVER ACTUELE ONDERWIJSTHEMA’S
Cursus 2.1
Talentgericht werken
Cursus 2.2
Hoe stimuleer je een nieuwsgierige houding bij leerlingen?
Cursus 2.3
Van product naar proces, maar hoe dan?
THEMA 3: CO-TEACHING MET KUNSTVAKKEN
Cursus 3.2
Meer muziek in de klas
THEMA 4: ONTMOETINGEN EN EVENEMENTEN

Kerndoelen en competenties
Spelregels
17

Beeldend
EXPOSITIE ‘ALLES OM HET LIJF’
Groep 7 en 8

Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl
Docenten: Trees Penters, Karin van Berne en Ida Buijs

DE KUNSTPARADE
Groep 1 t/m 8

Galerie

Contactpersoon: Redmer Bax
baxkunst.nl
Galerie/Kunstuitleen Bax Kunst is met acht exposities per
jaar een ideale plek om kennis te maken met vele vormen
van kunst. In Galerie Bax is een interactieve kijkworkshop
voor jonge kunstliefhebbers van alle niveaus te volgen
onder de titel “De Kunstparade”. Op een speelse manier
wordt geleerd om te kijken naar kunst en om kleur- en
vormentaal te begrijpen. Het lesprogramma wordt per
expositie aangepast en is toe te passen op specifieke
thema’s van je school, zoals de multiculturele samenleving,
wereldkunst, geschiedenis of mode.
Docent Redmer Bax weet leerlingen te enthousiasmeren.
Een galeriebezoek daagt de leerlingen uit om
sleutelvaardigheden te ontwikkelen zoals zien, reflecteren,
experimenteren en ruimtelijk denken. Vaardigheden die
van belang zijn in de ontwikkeling van elk kind.
Kerndoelen:
51, 52, 54, 55
Competenties: creërend, onderzoekend en receptief
		
vermogen, vermogen tot samenwerken
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 20 leerlingen
		
(groepen boven 20 leerlingen in overleg
		
met de galerie)
Duur: 		
60 minuten
Locatie: 		
BAXKUNST, Singel 82, Sneek
Kosten: 		
€ 60 per groep
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Galerie Bax heeft geen traplift.
Extra begeleiding leerkrachten / vrijwilligers: wenselijk, maar
niet verplicht.
Dit aanbod is aan te passen aan ieder gewenst thema.
Schoolbreed aan te vragen en óók naschools aan te
vragen. Ook diverse lesprogramma’s op de scholen zelf
mogelijk. Programma op maat mogelijk.

18

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.

Akte2 |
Kunstencentrum Atrium
Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
akte2.nl | kunstencentrumatrium.nl

ZIN IN!

Groep 1 T/M 3

MAAK JE EIGEN WERELD!
Groep 4 t/m 6

Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl
Docenten: Bieke Huls, Jeanette Scheffer en Babs Wijnstra

Contactpersoon: Annemarie van der Reijden
www.akte2.nl
Docenten: Babs Wijnstra en Jeanette Scheffer

“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 jou
als leerkracht én een grote opdracht met de kunstenaar
in de klas. Ook vind je aan het einde van de lesbrief losse
lessuggesties waarmee je zelfstandig verder kunt. Er is een
prachtig handgeschilderd prentenboek en een zoekspel
gemaakt voor deze lessenserie. Deze neemt de kunstenaar
mee naar de klas.

“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, papiermaché en
heel veel kleur!

Kerndoelen:
1, 12, 42, 44, 54 en 55
Competenties: creërend, reflectief, onderzoekend 		
		
vermogen en vermogen zich te 		
		presenteren
Doelgroep:
groep 1 t/m 3
Locatie: 		
op school
Kosten: 		
€ 500 voor 4 gastlessen 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

Kerndoelen:
12, 44, 54 en 55
Competenties: creërend, reflectief en onderzoekend
		
vermogen, vermogen zich te presenteren
		
en vermogen tot samenwerken
Doelgroep:
groep 4 t/m 6
Locatie: 		
op school
Kosten:		
€ 500 voor 4 keer een kunstenaar in de
		
klas 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

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

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
Duur:		
1,5 uur per workshop
Kosten: 		
€ 250 voor het telefonisch voorgesprek
		
met één van de kunstenaars, twee 		
		
workshops en lesbrief + materiaalkosten
		
€ 3,50 per leerling
		
€ 500 voor het telefonisch voorgesprek
		
met twee kunstenaars, vier workshops en
		
lesbrief + materiaalkosten € 7 per leerling
		
€ 750 voor het telefonisch voorgesprek
		
met drie kunstenaars, zes workshops en
		
lesbrief + materiaalkosten € 10,50 per
		leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
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Beeldend
Akte2 | Kunstencentrum Atrium

Sjablonen van Werkman
Groep 1 t/m 5

Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
akte2.nl | kunstencentrumatrium.nl

Docent: Bieke Huls

Docent Bieke Huls
Ik ben al bijna vijftien jaar als docent verbonden aan Kunstencentrum Atrium en geef teken- en schilderles aan alle leeftijden.
Het zelf creëren vind ik heel belangrijk; je moet vooral niet kopiëren. Daarbij speelt abstract denken en anders leren kijken
een belangrijke rol. Dit is een van de aspecten die mijn leerlingen in de vingers krijgen. Tekenen en schilderen is verder erg
ontspannend en meditatief. Een heerlijke uitlaatklep!
Ook leer ik kinderen naar kunst te kijken en naar beelden om ons heen om het creatief denken te stimuleren. Ik leer graag
kinderen naar kunst te kijken en kunst te maken! Hierbij komen diverse stromingen en kunstenaars voorbij – van Van Gogh en
Chagall tot Mondriaan, Picasso en Malevich.

Portret tekenen

OP MAAT

Groep 3 t/m 8

Docent: Bieke Huls

Goud
& Zilver
weken

Kijk eens goed naar jezelf en naar anderen!
Deze workshops zijn een originele manier om elkaar beter
te leren kennen: met je eigen portret kun je vertellen over
jezelf en 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?
Tijdens vier lessen leert Bieke Huls de leerlingen met
verschillende technieken portrettekenen geïnspireerd op
grote schilders. Na de lessenserie kan de leerkracht zelf in
de klas verder.
1. Portret in potlood met Rembrandt en Vincent van
Gogh: de verhoudingen licht en donker
2. Portret in pen en inkt met Maori maskers en Leonardo
da Vinci: symbolen en versieringen
3. Portret in houtskool met Picasso en Anouk Griffioen:
tekenen vanuit allerlei standpunten
4. Portret in pastel met Chagall en Dali: aparte kleuren
en vervreemding

Kerndoelen:
4 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: 		
€ 379 voor vier lessen, 2e groep op
		
dezelfde dag en locatie € 339
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat € 489,
		
2de groep € 449
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Reflecteren:
reflecteren op taak en op gevoel
Co-teaching:
Bieke werkt graag samen met de 		
		
leerkracht in de klas
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.

OP MAAT

Goud
& Zilver
weken

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. Ze neemt de inkt verf en de rollers mee,
graag genoeg papier op school klaarleggen.
Gebruik digibord voor presentatie druksels van H. Werkman.
Kerndoelen:
54, 55
Competenties: creërend vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 5
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
in de klas
Kosten: 		
€ 99 per klas + € 2,25 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat
		
€ 209 per klas + € 2,25 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Reflecteren:
reflecteren op taak en op gevoel
Co-teaching:
Bieke werkt graag samen met de 		
		
leerkracht in de klas
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Dit aanbod is ook naschools aan te vragen

OP MAAT

Groep 6 t/m 8
Docent: Bieke Huls
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. Gebruik papier, verf en kwasten van school
+ digibord voor presentatie landschappen van De Ploeg.
Kerndoelen:
54, 55
Competenties: creërend vermogen
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
in de klas
Kosten: 		
€ 99 per groep + € 2,25 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat € 210
		
per groep + € 2,25 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Reflecteren:
reflecteren op taak en op gevoel
Co-teaching:
Bieke werkt graag samen met de 		
		
leerkracht in de klas
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Dit aanbod is ook naschools aan te vragen

KLEIEN / POTTENBAKKEN
Groep 1 t/m 8
Docent: Siete Koch
Siete Koch is vanaf 1973 professioneel pottenbakker.
Hij is gespecialiseerd in het werken op de draaischijf, het
boetseren van fantasiedieren en abstracte beelden. Ook
werkt hij met engobe, gekleurde klei en glazuur.
Potten bakken is een ambacht dat veel voldoening geeft:
een ieder die zich op het pottenbakken stort kan dit
bevestigen. Pottenbakken op de draaischijf en handvormen
trekt de aandacht van de zintuigen en vraagt concentratie.
Pottenbakken is voor alle leeftijden.
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Schilderen als de Ploeg

Kerndoelen:
Competenties:
		
Doelgroep:
Groepsgrootte:
		
Duur: 		

54, 55
zelfstandig werken, creërend vermogen,
receptief en reflectief vermogen
alle groepen
maximaal 12 leerlingen per groep
plus 1 begeleider
1-1,5 uur

Locatie: 		
Atrium Sneek of Klameare Workum
Periode: 		
in Sneek dinsdagmiddag,
		
in Workum donderdagmiddag
Kosten: 		
€ 76 per groep van max. 12 leerlingen +
		
€ 2 per leerling
Bijzonderheden:
Graag een extra begeleider meenemen.
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema, is
schoolbreed aan te vragen, naschools aan te vragen en
kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
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Beeldend
Karin van Berne

Akte2 | Kunstencentrum Atrium

Kunst en uitvoering

Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
www.akte2.nl | www.kunstencentrumatrium.nl

kunst-en-uitvoering.nl

LET OP:
Voor alle workshops geldt:

Karin van Berne - Kunst en uitvoering

Docent: Jeroen Deen
Ik ben Jeroen Deen en ik ben professioneel plaatjesmaker. Ik bedenk concepten en als grafisch ontwerper werk ik aan
huisstijlen, illustraties, fotografie, video, storytelling, animatie, enzovoort. Ik help leerlingen hun verhaal te vertellen, van
concept tot eindproduct.

Stopmotion/animatie
Groep 5 t/m 8

OP MAAT

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. Stopmotion 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.
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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: 		
€ 230
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat € 340
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
Jeroen werkt graag samen met de 		
		
leerkracht in de klas
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 USBstick.
•
Deze workshop is ook leuk voor leerkrachten!
•
Schoolbreed aan te vragen.
•
Geschikt voor speciaal onderwijs en ook naschools aan
te vragen.

Tijdens mijn workshops hoor ik regelmatig dat de
leerkrachten het zo leuk vinden om bepaalde leerlingen
helemaal in hun element te zien, leerlingen die misschien
normaal wat achterblijven, zijn dan klasgenootjes aan het
helpen of blijken de origineelste ideeën en oplossingen
te hebben. Dat is zo ontzettend waardevol voor de
leerling en leerkracht. De leerkrachten kijken ook eens
met andere ogen naar hun leerlingen.
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. Ik
maak dan ook graag decors en installaties met kinderen.
Op verrassende wijze maken kinderen gebruik van hun
fantasie en creativiteit. Ik sluit graag aan bij de leefen belevingswereld van de kinderen. Een project op
maat maak ik dan ook graag! Zo heb ik zelfs eens met
leerlingen en vrijwilligers een fietstunnel van 100 meter
omgetoverd tot beeldend kunstwerk.

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:
Schoolbreed en naschools aan te vragen.
Geschikt voor speciaal onderwijs.

kunst-en-uitvoering.nl

Tovertouwtje,
ontdek je fantasie wereld

OP MAAT

Groep 1 t/m 3
De wind 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 in een toevallige vorm. Van
één van de figuren 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, daarnaast
		
alles klaarzetten en tekeningen fixeren

Kosten: 		
€ 75
		
Elke volgende groep aansluitend op
		
dezelfde dag op dezelfde school € 65
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat € 185
		
Het is mogelijk om een KEK-Impuls
aan te vragen voor het startgesprek met kunstenaar en
ontwikkeling programma op maat, neem hiervoor contact
op met de meimakker via info@akte2.nl
Reflecteren:
reflecteren op taak, op gevoel en op
		omgeving
Bijzonderheden:
De school zorgt voor grote vellen papier, de andere
materialen zijn inbegrepen. Grote groepen kunnen in
overleg ook opgesplitst. Ruimte om met grote vellen papier
op de grond te werken.
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Beeldend
Karin van Berne

Kunst en uitvoering
kunst-en-uitvoering.nl

Elektro insecto techniek
en vormgeving
Kijk! ik in mijn decor!
Je mag wel spieken hoor!

OP MAAT

Blokjes dieren, een knipoog
naar het kubisme

OP MAAT

Groep 1 t/m 3

Groep 3 t/m 5

De leerlingen worden meegenomen in een verhaal en
maken mooie, lelijke, enge, kille, zachte en lieve kamers
die daar bij passen. Hiervoor onderzoeken en gebruiken
ze verschillende materialen die ze beoordelen op diverse
eigenschappen. De leerlingen krijgen daarnaast een
hoofdrol in hun eigen kamer en zo ontstaat er een bijzondere
3D voorstelling. Ze presenteren zich zo dat ze bij de kamer
passen, hiervoor gebruiken we verkleed kleren en nemen
ze de juiste houding aan. Dit leggen we vast op een foto en
die komt dan in de kamer, als je door het gaatje spiekt zie
je jezelf in de kamer staan. We onderzoeken vervolgens wat
licht en gekleurd papier doet met de sfeer van de kamer.
Daarna is het pas echt klaar en stapelen we alle kamertjes
op dan kan iedereen bij elkaar in het kamertje spieken!

We gaan timmeren! De leerlingen krijgen inspiratie uit
een illustratie en gebruiken hun voorstellingsvermogen
en fantasie om vanuit allerlei houten vormen en blokjes
een eigen dier met karakter te maken. Tijdens deze
workshop komt het aan op ruimtelijk inzicht, creativiteit
en doorzettingsvermogen. De baasjes zullen ze trots
presenteren om ze daarna snel thuis een ereplaatsje te
geven.

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Discipline:
Beeldend en theater
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: 		
€ 200 + € 3,50 per leerling
		
Elke volgende groep aansluitend op
		
dezelfde dag op dezelfde school
		
€ 190 + € 3,50 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar
		
en ontwikkelen programma op maat
		
€ 300 + € 3,50 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Co-teaching:
Karin werkt graag samen met de 		
		
leerkracht in de klas
Reflecteren:
reflecteren op taak, op omgeving, op
		
gevoel en op identiteit
Bijzonderheden:
De school zorgt voor lijm, verf en vliegerpapier.
Op verschillende manieren is deze workshop uit te
bouwen naar een schoolbreed project, voorstelling
of expositie. Deze workshop is ook zeer geschikt voor
speciaal onderwijs. Leerlingen zouden ook grote tableau
vivants kunnen maken en samenwerken aan 1 tableau op
levensgroot formaat. Denk aan decor, kostuum en een
kleine scene die gespeeld kan worden. Duur en kosten zijn
dan in overleg.
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OP MAAT

Groep 6 t/m 8

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Kerndoelen:
54 en 55
Doelgroep:
groep 3 t/m 5
Duur: 		
2,5 uur
Kosten: 		
€ 160 + € 2 per leerling
		
Elke volgende groep aansluitend op
		
dezelfde dag op dezelfde school
		
€ 150 + € 2 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat
		
€ 270 + € 2 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Co-teaching:
Karin staat graag samen met de 		
		
leerkracht in de klas
Reflecteren:
reflecteren op taak, op gevoel en op
		omgeving
Bijzonderheden:
De school zorgt voor verf en extra hamers (van leerlingen),
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
onder- en bovenbouw, aansluitend bij een schoolbreed
project rondom een thema.

Techniek en vormgeving
De leerlingen maken bibberige insecten met karakter en
uitstraling. Door te doen worden de leerlingen uitgedaagd
om basistechnieken van elektrotechniek te combineren met
verschillende materialen. Hun insecten gaan vervolgens alle
kanten op, een ware beloning voor hun inzet. Ze bekijken
welke het snelst gaat en welke het leukst beweegt of het
meeste geluid maakt! De leerlingen onderzoeken hoe dit
komt en presenteren hun insect aan de groep.
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Discipline:
Beeldend en techniek
Kerndoelen:
55, 42 en 45
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Duur: 		
2 uur
Kosten: 		
€ 125 + materiaalkosten € 3,75 per 		
		leerling
		
Elke volgende groep aansluitend 		
		
op dezelfde dag op dezelfde school
		
€ 115 + € 3,75 materiaalkosten per 		
		leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar
		
en ontwikkelen programma op maat
		
€ 235 + € 3,75 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Reflecteren:
reflecteren op taak, op gevoel en op
		omgeving
Bijzonderheden:
Evt. extra tangetjes en schroevendraaiers van school of
thuis.

25

Beeldend
Michel Dil

Atelier/Beeldend kunstenaar
micheldil.nl

Cartoon tekenen
Groep 6 t/m 8

OP MAAT

NIEUW

In deze workshop bedenken én tekenen de kinderen
hun eigen stripverhaal en combineren hierdoor taal- en
beeldend vermogen. Beeldend kunstenaar Michel Dil
begeleidt de kinderen tot het maken hun eigen unieke strip.
Kerndoelen:
1, 2, 54
Competenties: zelfstandig werken, creërend vermogen,
		
receptief vermogen en reflectief 		
		vermogen
Doelgroep:
groep 6, 7, 8
Duur:		
1,5 uur
Locatie:		
op school of in het atelier
Kosten:		
€ 85 per klas +
		
materiaalkosten € 1 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat
		
€ 195 + € 1 per leerling,
		
extra uren uitvoering : € 45 per uur
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Veel materialen zijn op de meeste scholen gewoon
voorhanden, eventuele levering van extra materialen in
overleg met de school. De workshop kan gecombineerd
worden met een expositie.
De activiteit is ook naschools aan te vragen.
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Michel Dil

Atelier/Beeldend kunstenaar

Beeldend kunstenaar Michel Dil
Beeldend kunstenaar Michel Dil is thuis in vele disciplines:
beeldhouwen, schilderen, tekenen en keramiek. Een
workshop duurt ongeveer 1,5 uur en bestaat uit een
introductie, een technische demonstatie, het maken
van een ontwerp, en het uiteindelijke eindproduct.
Workshops worden aangeboden op school of in het
atelier van de kunstenaar.
micheldil.nl

OP MAAT

Monster collage
Groep 1 t/m 5

NIEUW

Welk kind vindt het nu niet leuk om een monster te tekenen
of te maken?! Beeldend kunstenaar Michel Dil combineert
tekenen/schilderen én plakken om de kinderen een
prachtig monster kunstwerk te laten maken.
Kerndoelen:
1, 2, 54
Competenties: zelfstandig werken, creërend vermogen,
		
receptief vermogen en reflectief 		
		vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 5
Duur:		
1,5 uur
Locatie:		
op school of in het atelier
Kosten:		
€ 95 en € 1,65 per leerling
		(inclusief materiaalkosten)
Kosten Op Maat: € 205 en € 1,65 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
De activiteit is ook naschools aan te vragen.

SCHILDEREN MET LICHT

OP MAAT

3D-SCHILDERIJ

OP MAAT

Groep 1 t/m 8

Groep 1 t/m 8

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

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

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Kerndoelen:
1, 2, 54, 55, 56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich
		
te presenteren, reflectief, onderzoekend
		
en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locaties:
op school (handarbeidlokaal)
Kosten: 		
€ 99 + € 1,65 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar
		
en ontwikkelen programma op maat
		
€ 209 + € 1,65 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Kledingvoorschrift: oude kleding of overhemd/schort.
Extra begeleiding door leerkrachten / vrijwilligers gewenst,
afhankelijk van groepsgrootte. Dit aanbod kan onderdeel
zijn van een groter project en is schoolbreed aan te vragen.

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Kerndoelen:
1, 2, 54, 55, 56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich
		
te presenteren, reflectief, onderzoekend
		
en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locaties:
op school (handarbeidlokaal)
Kosten: 		
€ 99 + € 1,75 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar
		
en ontwikkelen programma op maat
		
€ 209 + € 1,75 per leerling
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Kledingvoorschrift: oude kleding of overhemd/schort.
Extra begeleiding door leerkrachten / vrijwilligers gewenst,
afhankelijk van groepsgrootte. Dit aanbod kan onderdeel
zijn van een groter project en is schoolbreed aan te vragen.
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Beeldend
Marga Houtman

Marga Houtman

Beeldend kunstenaar

Beeldend kunstenaar

mhoutman.nl

Print & Wriuw
Groep 3 t/m 8

Beeldend kunstenaar Marga Houtman
OP MAAT

Beeldend kunstenares Marga Houtman neemt met de
workshop Print & Wriuw de leerlingen op creatieve en
onderzoekende manier mee in de wereld van grafische
technieken.
Trek er met de klas op uit en tover in de wriuwtechniek
afdrukken van voorwerpen of structuren die je op je pad
tegenkomt, of verzamel materiaal (blaadjes van bomen,
stukjes karton e.d.) en maak daar op school met rollers en
inkt unieke monoprints van.
Of kies voor linosnede, een ouderwetse druktechniek
waarbij je met een gutsje een tekening snijdt in linoleum,
om er vervolgens met rollers en inkt afdrukken van te
maken in de kleur die je kiest. In overleg met de leerkracht
kan de workshop Print & Wriuw aangepast worden bij een
thema of lopende onderzoeksvraag. Bij de workshop is een
praktische handleiding met tips en oefeningen.
Sluit aan bij het reguliere
schoolvak:
creatieve vakken (e.a. in geval er gekozen
		
wordt voor een opdracht die aansluit bij
		
een thema of onderzoeksvraag)
Kerndoelen:
12, 45, 55, 56
Competenties: creërend, reflectief en onderzoekend
		
vermogen, vermogen tot zelfstandig
		
werken, vermogen tot samenwerken
Doelgroep:
groep 3 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 20 leerlingen
Duur: 		
2 uur
Locatie: 		
op school / handenarbeidlokaal
Periode: 		
gehele schoolperiode, bij buiten werken:
		
zolang het weer het toelaat
Kosten: 		
€ 135 + € 2,50 materiaalkosten per lln.
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat
		
€ 275 + materiaalkosten per leerling 		
extra uren uitvoering € 45 per uur,
		
extra groepen € 135 + materiaalkosten
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
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Marga Houtman is als beeldend kunstenares multidisciplinair;
naast tweedimensionaal werk als tekenen en schilderen
maakt zij objecten en installaties en voert community-artprojecten uit.
Als cultuuraanbieder binnen het primair onderwijs heeft zij
een aantal uitgewerkte workshops die in overleg klassikaal,
schoolbreed, of naschools
kunnen worden uitgevoerd.
Deze zijn ook geschikt voor
het speciaal onderwijs.
Daarnaast is het mogelijk
samen met Marga een
passend schoolproject te
ontwikkelen a.d.h.v. een
techniek, een thema of
een aan de maatschappij
gerelateerd onderwerp
als natuur of milieu. Hierbij
nemen onderzoekend leren
en talentontwikkeling een
belangrijke rol in.
mhoutman.nl

Co-teaching:
handleiding Print & Wriuw + Marga werkt
		
graag samen met de leerkracht in de klas
Reflecteren
in de vorm van korte groepsgesprekken
Inschrijven
www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Extra begeleider/vrijwilliger nodig.
Bij de technieken monoprint en linosnede:
•
Schilderschorten of oude kleding!
•
Lokaal met genoeg tafels en ruimte om te werken.
•
Extra begeleider/vrijwilliger nodig.
Veel scholen hebben zelf ook nog ergens een
handdrukpersje staan: in overleg kan hier ook mee gewerkt
worden!
Activiteit is schoolbreed en naschools aan te vragen en kan
geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.

Tekenen, joepie!!
Groep 1 t/m 8

OP MAAT

Tekenen is leuk! Je hebt er weinig voor nodig en je kunt het
bijna overal doen!
Daarbij is tekenen een heel directe techniek om je omgeving
te onderzoeken. Trek er met de klas op uit en kijk wat er
allemaal te ontdekken valt en ga dat tekenen; ter plekke
of weer terug in de klas. Door te kijken en te onderzoeken
léér je en ieder kind doet dit op zijn eigen manier. En als je
dit samen doet en met elkaar deelt leer je ook van elkaar!
De workshop wordt betekenisvol door aansluiting te maken
bij een thema of onderzoeksvraag. Hiervoor komt Marga
voorafgaand graag op school om samen met de leerkracht
een passende tekenopdracht te ontwikkelen.
Kerndoelen:
45, 55, 56
Sluit aan bij:
creatieve vakken (e.a. in geval er gekozen
		
wordt voor een opdracht die aansluit bij
		
een thema of onderzoeksvraag)
Competenties: creërend vermogen, reflectief vermogen,
		
onderzoekend vermogen, vermogen tot
		
zelfstandig werken, vermogen 		
		tot samenwerken
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
		
(afhankelijk van techniek of onderwerp)
Groepsgrootte: max. 20 kinderen
Duur: 		
1,5 uur bij bestaande workshop 		
in overleg als gekozen wordt voor
		
aangepaste les bij een thema 		
		onderzoeksvraag
Locatie:		
op school of in overleg op locatie

Periode: 		
gehele schoolperiode, bij buiten werken:
		
zolang het weer het toelaat
Kosten:		
workshop € 112,50
Kosten op maat: workshop inclusief startgesprek en
		
ontwikkelen aanbod op maat € 250
		
extra uren uitvoering € 45 per uur
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Co-teaching:
Marga werkt graag samen met de 		
		
leerkracht in de klas
Reflecteren:
in de vorm van korte groepsgesprekken
Inschrijven
www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
In overleg wordt bekeken of er gewerkt wordt met
materiaal dat op school voorhanden is of hoe dit anders
ingevuld kan worden. Voldoende (extra) begeleiding van
de kinderen bij tekenen op locatie. Ook schoolbreed en
naschools aan te vragen, of aan te passen voor speciaal
onderwijs, kan onderdeel zijn van een groter project en is
schoolbreed aan te vragen.
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Beeldend
Anna Akke Fopma

Jeanette Scheffer

Staal en Steen

de Kunst van het beleven

staalensteen.nl

dekunstvanhetbeleven.nl

Beeldend kunstenares Anna Akke Fopma

OP MAAT

Kunstfilosofie/Lab
Groep 1 t/m 8

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

NIEUW

Kunst heeft veel te bieden. Zeker wanneer het gaat om
creativiteitsontwikkeling. Maar door het kijken naar kunst,
het maken van kunst en daarop te reflecteren kun je ook veel
over jezelf leren en draagt het bij aan je persoonsvorming.
Een Kunstfilosofie/Lab biedt een plek binnen de school
waar ruimte is voor zowel Kunst kijken als Kunst Maken.
Kunst Kijken biedt een filosofische benadering, bij Kunst
Maken gaat het om het doorlopen van een creatief proces.
Om te kunnen maken, je ideeën vorm te geven, heb je ook
technische vaardigheden nodig. Het aanleren van een
techniek kan onderdeel van het proces zijn.

staalensteen.nl

Samen laten we leerlingen de rijkheid en zeggingskracht
van kunst ervaren!

Jeanette Scheffer - de Kunst van het beleven
Meimakker
Binnen het primair onderwijs verzorg ik als docent beeldende
vorming kunstprojecten en geef ik workshops als ‘de Kunst
van het beleven’. Het artistiek maakproces kunnen ervaren
als een beleving heb ik geleerd tijdens de opleiding tot
kindertekentherapeut. Tekenlessen ontwikkel ik vanuit een
holistische mensvisie, het aanspreken van hoofd, hart en
handen; denken, voelen en doen. Kunst beleven zie ik als
een middel jezelf beter te leren kennen, te laten zien wat
jou bezighoudt, wat jou bezielt, je te uiten, te scheppen,
te ontdekken, schoonheid te ervaren, creatief te denken
en verbeeldingskracht te ontwikkelen. Op deze wijze wil ik
kinderen nieuwe werelden laten ontdekken, plezier laten
ervaren in maken en daar vooral trots op te zijn!
Ik doe de Masteropleiding Kunsteducatie om me verder te
ontwikkelen én om de verrijking die kunsteducatie te bieden
heeft breder uit te dragen. Met deze kennis en ervaring, in
combinatie met ruim tien jaar ervaring in het ontwikkelen en
verzorgen van kunstprojecten, zet ik graag met scholen de
lijnen uit om een blauwdruk van kunsteducatie vorm te geven
passend bij de schoolvisie. Als meimakker kijk ik ernaar uit
samen met jullie dit proces aan te gaan.

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken, erfgoed
Kerndoelen:
54, 55, 56
Competenties: onderzoekend, creërend, reflectief en
		
receptief vermogen, zelfstandig werken,
		
samenwerken en vermogen zich te 		
		presenteren
Doelgroep:
alle groepen
Duur: 		
minimaal 2 workshops x 2,5 uur
Locaties:
op school
Materiaalkosten: in overleg of verzamelen
Materiaalkosten: in overleg of verzamelen
Kosten: 		
€ 175 per workshop
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met kunstenaar en
ontwikkelen programma op maat € 285
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken

‘Beleef’ het werken in speksteen
Groep 5 t/m 8
Ooit al wel eens ervaren om in speksteen te werken? Het
bevordert de fantasie en het ruimtelijk inzicht. De leerlingen
zoeken zelf een stukje speksteen uit wat goed aanvoelt qua
grootte, kleur en vorm. Vervolgens gaan ze de speksteen
bewerken, met raspen en flexibel schuurpapier. Door te
onderzoeken en te voelen maakt de leerling keuzes: wat
haal ik weg en wat niet. Vervolgens gaan ze hun speksteen
polijsten met schuurpapier en water, waardoor de werkelijke
kleur van de steen naar boven komt en heerlijk glad aan
voelt. Met veel enthousiasme en inzet heeft de leerling aan
het eind van de workshop een prachtige resultaat waar hij/
zij trots op mag zijn: een beeldje, een voelsteentje of een
sieraad.

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

dekunstvanhetbeleven.nl
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Beeldend
Jolanda Terenstra
Cre-jo

Jolanda Terenstra - Cre-jo
Creativiteit voor groot en klein: iedereen kan creatief zijn en
creatief zijn traint je brein om te zoeken naar oplossingen en
nieuwe ideeën. Als je als kind creatief mag zijn, heb je daar
al volwassene nog veel profijt van. Cre-jo stimuleert het
creatief denken en ontdekken van je eigen talenten.

PROJECT CATWALK

OP MAAT

Groep 1 t/m 8
In Project Catwalk krijgen gedragen en afgedankte kleding
een metamorfose, wordt een prachtige PowerPoint
presentatie gemaakt en praat een presentator een heuse
modeshow aan elkaar! Een overhemd van heit wordt ineens
een hippe broek, een oude spijkerbroek krijgt een nieuw
leven als mouwen van een jas en de jurk van oma is ineens
een prachtige cape, alles wordt modieus. We bedenken
nieuwe trends en rages en zetten samen een heuse
modeshow in elkaar!
We beginnen de workshop met een PowerPoint presentatie
en vervolgens gaat de klas met bestaande kleding outfits
maken. (creatief denken, ontwerpen), een fotopresentatie
maken, kappen en visageren en de muziek uitzoeken.
Per viertal of tweetal krijgen ze een taak (samenwerken,
afhankelijk van de grootte en samenstelling van de klas)
Voor elk kind een bij hem/ haar passende taak en een
kans om zijn talenten te ontwikkelen. (nieuwe technieken
aanleren). Als alles klaar is gaan we het aan de klas of indien
mogelijk de hele school, presenteren met een modeshow
waarbij ze zelf een choreografie mogen bedenken (werken
met een deadline en presenteren!)
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Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken, computeronderwijs
Kerndoelen:
44, 45, 55, 56, 58
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen, 		
		
receptief vermogen, vermogen 		
		
tot zelfstandig werken, vermogen tot
		samenwerken
Doelgroep:
1 t/m groep 8,
		
iedere groep een passend programma
Duur: 		
A: groep 1 en 2: 1,5 -2 uur
		
B: groep 3 en 4: 2 - 2,5 uur
		
C: groep 5 t/m 8: 1 ochtend of middag
		
In overleg, combinatie van meerdere
		groepen mogelijk.
		
Project van meerdere dagen mogelijk.
Locatie: 		
op school
Kosten:		
A: € 125 + € 2 per leerling
		
B: € 150 + € 2 per leerling
		
C: € 175 + € 2 per leerling
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek en ontwikkelen
		
aanbod op maat
		
A: € 235 + € 2 per leerling.
		
B: € 260 + € 2 per leerling,
		
C: € 285 + € 2 per leerling;
		
extra uren uitvoering € 45 per uur
		
Meerdere dagen project: prijs in overleg
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Afhankelijk van het aantal leerlingen, extra begeleiding
gewenst. Graag oude kleding verzamelen en op de dag
meenemen. Wanneer modeshow voor hele school dan
ruimte voorbereiden. Graag een radio of muziekinstallatie
klaarzetten. De activiteit is aan te passen aan ieder gewenst
thema, schoolbreed aan te vragen en geschikt voor
speciaal onderwijs.

Marga Houtman blz. 28/29
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Beeldend
Babs Wijnstra - muurschilderingen & illustrustraties
Babs Wijnstra muurschilderingen & illustrustraties
Ik ben beeldend kunstenaar, theatermaker en illustrator van
kinderboeken. Daarnaast ben ik al 15 jaar werkzaam in het
speciaal onderwijs. Mijn doel is de kinderen te laten ervaren
hoe je met simpele middelen en trucjes de mooiste dingen
kan maken, op een manier die voor elk kind, op elk niveau
haalbaar is. Plezier, succeservaring, en trots mogen zijn op je
eigen werk, dát vind ik belangrijk.
babswijnstra.nl

LAAT MIJ MAAR SCHUIVEN!

OP MAAT

Groep 1 t/m 8

NIEUW

Hoezo oude doos? Kijk eens hoe mooi karton
kan zijn! Schuiven, passen, knippen, kijken, meten..
Mozaïek je eigen droomkasteel in elkaar van losse gekleurde
stukjes karton. Of wie weet heb je de smaak te pakken, en wil
je een heel straatje leggen?
Babs zorgt voor een assorti aan soorten, kleuren, maten en
vormpjes van karton. Bijknippen mag natuurlijk altijd. Het
geheel wordt met boekbinderslijm op voorbewerkte panelen
geplakt, en kan zo als prachtig kunstwerk mee naar huis.
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Competenties: creërend vermogen
Kosten: 		
€ 149 inclusief panelen
Kosten Op Maat*: inclusief startgesprek met kunstenaar
		
en ontwikkelen programma op maat € 259;
		
€ 129 bij elke volgende workshop op
		
dezelfde school - vraag een
		
KEK- Impuls aan, zie * (groene blokje)

ILLUSTRATOR IN DE KLAS
Groep 1 t/m 8

OP MAAT

Hoe voelt verheugen? Er bij horen, of nieuwe schoenen krijgen?
Hoe voelt het als je wordt gepest of buiten gesloten? Of als je
verliefd bent, en verlegen en je moet blozen? En hoe ziet dat er
uit?
Allemaal dingen die een illustrator moet weten. Aan de hand van
een ter plekke verteld en getekend verhaal nemen we – letterlijk
- alle emoties bij de kop. Met deze voorbeelden en handige
tekentips gaan de kinderen zelf aan de slag.
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken , leefstijl, thema pesten
Competenties: creërend vermogen
Kosten: 		
€ 100
Kosten Op Maat*: inclusief startgesprek met kunstenaar 		
		
en ontwikkelen programma op maat € 210;
		
€ 75 bij elke volgende workshop op dezelfde
		
school - vraag een KEK-Impuls aan,
		
zie * (groene blokje)
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ALS EEN VIS IN HET WATER

			
LET OP:
Voor alle workshops geldt:

EEN GROEPSKUNSTWERK
Groep 1 t/m 8

Kerndoelen:
9, 54 en 55
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Duur: 		
1 tot 1,5 uur
Locaties:
in de klas
		
(of centrale ruimte in de school)
* Kosten OP MAAT: Het is mogelijk om een KEK-Impuls
		
aan te vragen voor het startgesprek
		
met kunstenaar en ontwikkeling 		
		
programma op maat, neem hiervoor
		
contact op met de 			
		meimakker via info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Schoolbreed aan te vragen
en ook geschikt voor
speciaal onderwijs.

ZO VRIJ ALS EEN VOGEL!
EEN GROEPSKUNSTWERK
Groep 1 t/m 8

OP MAAT

Je mag zijn wie je bent!
Ben je een hippe vogel? Een vreemde of een vroege?
Ben je een beetje kippig? Een huismus, of zo trots als een
pauw?
Ben je een hoogvlieger? Of een pechvogel … zie je ze vliegen,
of pronk je graag met andermans veren? Het kan allemaal …
Uit voorgesneden onderdelen (van karton) kan je je je eigen
vogel samenstellen, in elkaar zetten, en natuurlijk mooi
versieren. Dit doen we o.a. met gekke stofjes, metallic- en
vliegerpapier.
Tot slot plakken we de vogels op panelen, zodat ze als
groepskunstwerk in de klas rond kunnen fladderen. Voor een
groep van 25 leerlingen zijn ongeveer 3 – reeds voorbewerkte
- panelen nodig. (1,22x61 cm).
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
leefstijl, themaweek pesten, creatieve
		
vakken, groepsvorming in gouden en
		zilveren weken
Competenties: creërend vermogen en vermogen tot
		samenwerken
Kosten: 		
€ 169 inclusief panelen en materiaal
Kosten Op Maat: *inclusief startgesprek met kunstenaar en
		
ontwikkelen programma op maat € 279
		
inclusief panelen en materiaal
		
€ 155 bij elke volgende workshop op
		
dezelfde school - vraag een KEK-Impuls
		
aan, zie * (groene blokje)

Babs Wijnstra

Goud
& Zilver
weken

“Geen vis die ooit een andere vis zal slaan of lastigvallen.
In deze school wordt niet gepest. Dat doen alleen de
kwallen!!” (bewerking deel van gedicht van Rikkert
Zuiderveld) Naar aanleiding van dit gedicht maken we
een gezamenlijk kunstwerk. Iedereen telt en doet mee. Elk
leerling maakt (en vertegenwoordigt) een mooie vis, die
later samen met de andere vissen de school (klas) vormt.
De vissen worden gemaakt van dik-dun-en ribbelkarton,
verf, boekbinderslijm en allerlei andere materialen zoals
lapjes, glitters, applicaties of zelfs snoeppapiertjes en
plastic bestek! Alles kan.
Wanneer de vissen klaar zijn zoeken ze een plekje
op het paneel. De (reeds voorbewerkte) mdf – of
zachtboardpanelen zijn 122 x 61cm en voor een groep van
ongeveer 25 kinderen zijn 3 panelen nodig. Een prachtig en
reusachtig kunstwerk voor in de klas of in de hal!
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
leefstijl, themaweek pesten, creatieve
		
vakken, groepsvorming in gouden en
		zilveren weken
Competenties: creërend vermogen en vermogen tot
		samenwerken
Kosten: 		
€ 169 inclusief panelen en materiaal
		
€ 155 bij elke volgende workshop op
		dezelfde school

KOPSTUKKEN
Groep 1 t/m 8

Goud
& Zilver
weken

“Wie denk je wel dat je bent!!??”
Heeft iemand dat wel eens tegen je gezegd? Nou; Jij bent
jij en dat is toevallig heel bijzonder.
Van jou is er maar 1. Op de hele wereld! Nu we dit bedacht
hebben gaan we eens heel goed in de spiegel kijken.
Tijd om een zelfportret te maken, op een echt paneel,
met echte penselen. Natuurlijk met handige teken- en
schildertips!
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Competenties: creërend vermogen
Kosten: 		
€ 125 inclusief paneeltjes
		
€ 99 bij elke volgende workshop op
		dezelfde school
Bijzonderheden:
De school zorgt voor plakkaatverf.
Babs Wijnstra zorgt voor spiegeltjes en penselen.

muurschilderingen & illustrustraties
babswijnstra.nl

KLEUR LOKAAL
Groep 1 t/m 8

Goud
& Zilver
weken

Ik zie ik zie wat jij niet ziet…
Kleuren zijn belangrijk. Ze vertellen je van alles. Je wordt er
vrolijk van, of juist somber.
Rood betekent stop, bij groen mag je door…
Met kleuren kun je lekker opvallen.. of ze beschermen je
juist. Kijk maar naar de dieren. Sommige dieren zijn bijna
onzichtbaar, die hebben een schutkleur.
We gaan een kunstwerk met een geheim maken. Het
verborgen dier.
Op paneel maken we een schilderij met verschillende
vormen en kleuren. Dit wordt de wereld van het verborgen
dier. Het dier zelf (een los object van karton) moet in de
zelfde patronen worden beschilderd en op het schilderij
geplakt. Heee ... Waar is het nou gebleven?
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Competenties: creërend vermogen
Kosten: 		
€ 129 inclusief paneeltjes,
		
€ 99 bij elke volgende workshop op
		dezelfde school
Bijzonderheden:
De school zorgt voor plakkaatverf.
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Dans

Circus

Akte2 |
Kunstencentrum Atrium

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

DOE SAMEN MEE MET HET CIRCUS!
Groep 1 t/m 8
Circusentertainer Sander presenteert Circusprojecten
waarbij hij in samenwerking met de leerkrachten en
leerlingen een echte circusvoorstelling maakt. Bij de het
instuderen bepalen de leerlingen samen wat voor act
ze gaan maken, welke oefeningen, wat voor kleuren de
kostuums worden en hoe de acts gepresenteerd worden.
Belangrijk is dat de leerlingen alles samen bepalen, elkaars
mogelijkheden zoeken, gebruik maken van de talenten en
elkaars onmogelijkheden respecteren. Het Circus is een
cultuurvorm waarbij je samen moet werken. Een menselijke
piramide kan niet worden gebouwd als je niet samenwerkt
en elkaar kunt vertrouwen, een clown kan niet zonder
tegenspeler. Presentatie mag in onze tent ... maar dan moet
er wel budget zijn.. schappelijk natuurlijk...
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Kerndoelen:
55, 56, 58
Competenties: vermogen zich te presenteren, reflectief
		
en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Duur: in overleg: mogelijkheid van losse workshop
		
tot (dag) project
Locatie: 		
op school
Periode: 		
beschikbaarheid bij 1 tot 4 groepen
		
februari en maart. Meer dan 4 groepen
		
kunnen het hele jaar inschrijven.
Kosten: 		
€ 250 per groep,
		
€ 150 bij elke volgende groep op 		
		dezelfde dag
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Per groep 1 hulpouder en de leerkracht. Dit aanbod is
schoolbreed en óók naschools aan te vragen.
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Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
www.akte2.nl | www.kunstencentrumatrium.nl

Kunstencentrum Atrium Toonaangevend in Talent
Op de unieke locatie van Kunstencentrum Atrium in Sneek en
op meerdere lesplekken in Súdwest-Fryslân dansen 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!
kunstencentrumatrium.nl | akte2.nl

Dansknaller

OP MAAT

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, vermogen tot samenwerken
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Duur: 		
3 lessen van 45 min. voor groep 1 en 2,
		
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 € 197 per groep,
		
met demonstratie € 247 per groep
		
3 t/m 8 € 273 per groep,
		
met demonstratie € 313 per groep
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met dansdocent
		
en ontwikkeling programma op maat
		
kosten groep 1 en 2 € 307 per groep,
		
met demonstratie € 357 per groep,
		
groep 3 t/m 8 € 383 per groep,
		
met demonstratie € 423 per groep
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Geschikte kleding (gymkleding). Dit aanbod is schoolbreed
en óók naschools aan te vragen. Ook geschikt voor
speciaal onderwijs.

Het HipHop Huis
Groep 6 t/m 8
De dansdocenten van het Hiphophuis komen graag bij jou
op school! Kies voor popping, hiphop of breakdance in drie
achtereenvolgende lessen, naar keuze gevolgd door een
demonstratie.
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: 		
€ 273 per groep,
		
met demonstratie € 313 per groep
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met dansdocent
		
en ontwikkeling programma op maat
		
kosten € 383 per groep,
		
met demonstratie € 423 per groep
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Geschikte kleding (gymkleding). Dit aanbod is schoolbreed
en óók naschools aan te vragen. Ook geschikt voor
speciaal onderwijs.
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Dans
Leonieke Scholten

Marianne Kalkman

Danswerk

facebook.com/danswerkleoniekescholten/

KLEUTER DANS MET MIJ!
Groep 1 en 2
Aan de hand van een thema en afwisselende muziek worden
de kleuters mee op reis genomen. Over hoge bergen, door
de hete woestijn of gewoon in de achtertuin. Een gekleurd
stukje stof kan een poetsdoek zijn maar ook de staart van
een paard. Kleuters genieten van bewegen op muziek!
Ze staan open voor elkaar, dansen samen, werken samen
en maken samen plezier!

Marianne Kalkman - Peuter dans met mij
Marianne Kalkman biedt creatieve dansverhalen waarbij een
thema centraal staat. Tijdens de danslessen wordt aandacht
besteed aan de motorische ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling en inlevingsvermogen.
peuterdansmetmij.nl
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Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
rekenen, taal, wereld oriëntatie, creatieve
		vakken
Kerndoelen:
12, 33, 54, 55, 57, 58
Competenties: vermogen om zich te presenteren en om
		
samen te werken
Doelgroep:
groep 1 en 2
Duur: 		
optie 1: 1 les van ongeveer een uur
		
Optie 2: lessenserie van minimaal 3 lessen.
		
Door herhaling van activiteiten en 		
		
taalaanbod wordt aan taal- en 		
		
rekenontwikkeling gewerkt. 		
		
Voorkeur voor een bepaald thema? Geef
		
aan om welk thema het gaat en 		
		
eventueel de gebruikte methode aan bij
		
de aanvraag van kleuterdans
Locatie: 		
in het speellokaal, sportzaal, sporthal
Kosten: 		
optie 1 € 65 per groep.
		
Optie 2: bij afname van 3 lessen per
		
groep € 60 per les
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
De leerlingen dansen bij voorkeur op blote voeten en
in gymkleding. Actieve aanwezigheid van de leerkracht
gewenst in geval van grote groepen. De activiteit is aan te
passen aan ieder gewenst thema en is geschikt voor het
speciaal onderwijs.

Leonieke Scholten - Danswerk
Danswerk betekent:
•
variatie in dans (in muziek, materialen, dansstijlen en thematische inhoud)
•
eigen inbreng (wat voor dansbewegingen heb JIJ allemaal in je mars of in je hoofd en zou je willen dansen!)
•
spel en humor belangrijk (leuk als iets NIET lukt).
•
heel veel verschillende manieren van samenwerken
Als bevlogen dansdocent put ik uit de dansstijlen en dansmethodieken van dansexpressie, werelddans, moderne en
eigentijdse dans. Ik werk meestal thematisch. Ik verzorg danslessen op basisscholen, BSO’s, AZC’s, in kunstencentra, VOscholen (Danscolleges), kinderdagverblijven, met senioren (Danscafé’s) en tijdens theaterkampen. Ik geef graag trainingen of
workshops over danseducatie aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, Pabo-studenten en kunsteducatiedocenten.
facebook.com/danswerkleoniekescholten/

NIEUW
OP MAAT

WERELD WIJD –
Around the world in 8 dansen
Feestelijk project voor de hele school
Groep 1 t/m 8

De dansdocent leert elke groep een eigen energieke
en uitdagende werelddans aan, waarbij met materiaal
gedanst wordt: een schelpendans uit Hawaï, een Spaanse
waaierdans of een stokkendans uit Brazilië. De leerlingen
werken samen, maken kennis met muziek en dans van
andere culturen en gaan ook zelf nieuwe dansbewegingen
bedenken. De spelelementen in de werelddansen zijn
verrassend en zorgen voor veel plezier met elkaar. In 3 lessen
wordt toegewerkt naar een feestelijke eindpresentatie.
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
wereldoriëntatie, lichamelijke oefening
Kerndoelen:
54, 55, 56, 57, 58
Competenties: creërend, onderzoekend, receptief en
		
reflectief vermogen, vermogen zich
		
te presenteren en vermogen tot 		
		samenwerken
Doelgroep:
groep 1 t/m 8

Groepsgrootte: een groep
Duur: 		
3 lessen van 60 minuten + gezamenlijke
		eindpresentatie
Locaties:
speellokaal, gymzaal of ruime hal 		
		
die geschikt is om te dansen, 		
		
presentatieruimte voor alle leerlingen
		
(en eventueel ouders)
Kosten:
€ 225 per groep,
		
€ 115 voor afsluitende presentatie voor
		hele school
Kosten Op Maat: inclusief startgesprek met dansdocent
		
en ontwikkeling programma op maat
		
€ 335 per groep voor eerste groep,
		
iedere volgende groep € 225 per groep,
		
€ 115 presentatie
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is schoolbreed aan te vragen, kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs en is buitenschools aan te
vragen.
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Dans
Leonieke Scholten

Leonieke Scholten

Danswerk

facebook.com/danswerkleoniekescholten/

DANSEN BIEDT KANSEN
Durf te vragen aan je
dansdocent!
Groep 1 t/m 8

DANSLAB
Zelf dans maken en presenteren

NIEUW

Groep 6 t/m 8

OP MAAT

Hoe wil je als school dat jullie leerlingen zich ontwikkelen?
Wat zegt jullie visie over de manieren van leren of het
gewenste klimaat op school?
In de danslessen gaat Leonieke met jullie visie aan de slag!
De leerlingen krijgen danslessen die verbonden zijn met de
schoolvisie, helpen bij het ontwikkelen van competenties
(zoals bv kunnen samenwerken, onderzoeken, durven
presenteren, kunnen reflecteren) of aansluiten bij actuele
thema’s van de school of groep. Vele vliegen in 1 klap.
De danslessen zijn thematisch en volgen het creatief
proces. Als leerkracht ben je actief betrokken door bv.
afwisselend mee te dansen, te observeren, samen met de
kinderen te reflecteren en met de dansdocent in contact te
blijven over de lessen.
Kortom, danslessen – geheel – op - maat voor jouw groep
en jouw school. Laten we deze kans samen grijpen!

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
sociale vaardigheden, wereldoriëntatie,
		
taal, rekenen, techniek
Kerndoelen:
54, 55, 56, 57, 58
Competenties: creërend, onderzoekend en reflectief
		
vermogen, vermogen zich te presenteren
Doelgroep:
groepen 1 t/m 8 		
minimaal 2 groepen per school
Groepsgrootte: een groep
Duur: 		
4 lessen van 60 minuten per groep,
		
extra lessen mogelijk
Locatie:
speellokaal, gymlokaal
Kosten: 		
€ 320 inclusief afstemming met de 		
		school,
		
extra lessen € 80 per uur
Reflecteren:
op taak, gevoel, omgeving en identiteit
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is schoolbreed aan te vragen en kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs. Kijk ook naar de workshop voor
leerkrachten Danscreatie, pag. 77.

NIEUW
OP MAAT

De dansdocent biedt, na overleg met de groepsleerkrachten/
ICC, een serie onderwerpen aan en leerlingen schrijven
zich naar eigen voorkeur in voor het DansLAB, in groepen
van maximaal 16. Zo ontstaat een veilige en inspirerende
werkplek met aandacht, eigen inbreng en prachtige
danservaringen.
Mogelijke inhouden:
•
actuele onderwerpen of trends die ‘leven’ bij de
leerlingen of op school
•
dansstijlen, zoals line dance of salsadans
•
thema’s als 007 of Halloween
•
danstrends, dansclips (bv van Géometrie Variable)
•
solo- of groepsdanspresentaties maken voor de
jaarafsluiting/musical of het podium van Kunstbende
•
KANS VOOR DANS: de speerpunten uit jullie
schoolvisie en actuele thema’s van school verwerken
in het DansLAB.
Vanuit het leren van dansstijlen en danspassen leren
leerlingen een nieuwe dans maken vanuit een methodiek
die past bij elk creatief proces.

SPELEN MET STOKKEN IN DANS
Groep 1 t/m 8
Dat is fijn: een materiaal als HOUVAST én INSPIRATIEBRON
bij het dansen! Als steun in de rug of als STOK achter de
deur. In drie lessen gaat de dansdocent met de leerlingen
en jou als leerkracht dansen met stokken, van groep 1 tot
groep 8, met kleine sticks of grote lange latten.
Belangrijk zijn: veel fysieke actie, verrassing en plezier,
samenwerking, creativiteit en reflectie.
Lesopbouw: • warming-upvariaties • een stokkendans
die de dansdocent aanleert (vaardigheid/ techniek/
concentratie!) • nieuwe stokkendansen die de leerlingen
zelf gaan ontwerpen • oefenen en presenteren (creativiteit,
samenwerking, reflectie)
Optie: eindpresentatie (schoolbreed/voor ouders/voor
omgeving school; naar keuze)
Spelen met stokken in dans: een verrassend en actief
dansproject dat elke leerling (en leerkracht) een nieuwe kijk
op dans en op haar/zijn eigen kunnen geeft.
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Danswerk

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
sociale vaardigheden, wereldoriëntatie,
		
creatieve vakken, talentontwikkeling
Kerndoelen:
54, 55, 56, 57, 58
Competenties: creërend, onderzoekend en reflectief
		
vermogen, vermogen zich te 		
		
presenteren, vermogen tot samenwerken
Doelgroep:
groep 6 t/m 8;
		
minimaal 2 groepen per school
Groepsgrootte: maximaal 16 leerlingen
Duur: 		
4 lessen van 60 minuten of
		
3 lessen van 75 minuten.
		
Deelname door minimaal 2 groepen
		
(2 x 16 leerlingen)
Locatie:
speellokaal
Kosten: 		
€ 300, extra lessen,
		
€ 75 per uur
Reflecteren:
op taak, gevoel, omgeving en identiteit
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
De voorbereiding van het DansLAB vraagt afstemming met
de leerkracht over inhoud, organisatie en evaluatie.
In 2019 werd het DansLAB ingezet ihkv de werkdrukverlaging en werd de dansdocent ingezet als vakleerkracht.
Activiteit is schoolbreed (bovenbouw) aan te vragen en
aan te passen aan ieder gewenst thema.

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
wereldoriëntatie, lichamelijke oefening
Kerndoelen:
54, 55, 56, 57, 58
Competenties: creërend, onderzoekend receptief 		
		
en reflectief vermogen, vermogen zich te
		presenteren, vermogen 			
		tot samenwerken
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: een groep
Duur: 		
3 lessen per groep + optie 		
		
eindpresentatie
		
60 minuten per les
Locatie:
speellokaal, gymzaal of ruime hal die
		
geschikt is om te dansen, 			
		
presentatieruimte (optioneel) voor alle
		
leerlingen en eventueel ouders/gasten
Periode:
kan gedurende het schooljaar
Kosten:
€ 225 per groep
		
€ 115 presentatie voor de hele school
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
De dansdocent neemt alle materialen mee.
Activiteit is schoolbreed aan te vragen en kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs.
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Erfgoed
Cultuureducatie met kwaliteit KEK
KEKwaardig aanbod

It Gysbert Japicxhûs
Contactpersoon: Rieneke Speerstra
gysbert.frl en gysbertjapicx.nl

Lytse Gysbert
Groep 7 en 8
Lytse Gysbert is een educatief programma voor groep 7 en
8 met als einddoel het schrijven van een Fries gedicht. Het
Friese taalprogramma bestaat uit verschillende onderdelen
die je bijvoorbeeld uitvoert in een projectweek of in de
Friese lesuren. Online op gysbert.frl
Les 1. Introductiefilmpje: Gysbert Japicx
Les 2. Taalstamboom (groepsgesprek): Talen fan de wrâld
Les 3. Muzyk met Gysbert
Les 4. Schrijf een Fries gedicht: Dichtsje

Koninklijk Eise Eisinga
Planetarium Franeker
Contactpersoon: Frank Belt
planetarium-friesland.nl

Beleef het Eise Eisinga Planetarium!
Groep 3 t/m 6
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,
		
per 4 kinderen 1 begeleider gratis.
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Twee weken voor je bezoek ontvang je een mail met
informatie over de voorbereiding. Tijdens je bezoek krijg
je de antwoorden op de speurtocht en een toelichting
daarop. Dit kun je gebruiken voor een nabespreking in de
klas.
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Deze lessen vul je aan met een bezoek aan it Gysbert
Japicxhûs museum, gecombineerd met een wandeling met
een gids door de stad Bolsward. In overleg is het mogelijk
om een interactieve workshop Gysbert Japicx en de Fryske
taal in de bibliotheek te volgen. Inhoud lespakket:
Het hele lespakket wordt online aangeboden via de website
www.gysbert.frl. Filmpjes, lesbrieven en een handleiding
voor docenten zijn beschikbaar. De lessen worden telkens
ondersteund door een vlog, die getoond kan worden
voorafgaand aan een les op het digibord. De lessen zijn
te volgen voor zowel Nederlands-, Anders- als Friestalige
kinderen en leerkrachten. Het doel is om mee te kunnen
doen aan de nominatie voor de Lytse Gysbert Japicxpriis,
de prijs voor het beste Friese gedicht van de groepen 7 en
8. De prijs wordt eens per 2 jaar uitgereikt.
Sluit aan bij de reguliere
schoolvakken:
(Friese) taal, meertaligheid, creatieve
		
vakken, wereldoriëntatie, geschiedenis,
		muziek.
Kerndoelen:
1, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 51, 52, 53,
		
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, duur per les op school: 45 minuten,
		
duur workshop bibliotheek: 2 uren
Locaties:
school / it Gysbert Japicxhûs / Stad
		
Bolsward / Bibliotheek (i.o.)
Periode: 		
Gehele jaar. Nominatie Lytse Gysbert
		
Japicxpriis: inleveren uiterlijk september
		2021
Kosten: 		
€ 50 per groep inclusief lespakket, 		
		
bezoek museum, stadswandeling.
		
Bezoek bibliotheek is op aanvraag
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Een lesprogramma op maat is in overleg mogelijk.
De online lessen kunnen ook door de groepen 5 en
6 gevolgd worden. Deze groepen kunnen echter niet
meedoen aan de nominatie voor de Lytse Gysbert
Japicxpriis.

Museum It Tsiispakhûs
Wommels
Contactpersonen: Harry van Putten en Anita Hyde
tsiispakhus.nl

Museum Martena Franeker
Contactpersoon: Marjan Brouwer
museummartena.nl

Saepckes schatten

Kaasmaken in grootmoederstijd

Groep 1 en 2

Groep 5 t/m 8

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.

In museum It Tsiispakhûs – een echt kaaspakhuis uit 1905
– nemen de boerenknecht en het melkmeisje de leerlingen
mee terug naar grootmoederstijd 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 Tsiispakhûs!
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: 		
Museum It Tsiispakhûs te Wommels
Kosten: 		
€ 2,50 per leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Graag een actieve ouder of leerkracht meenemen per
vijf leerlingen. De begane grond is rolstoeltoegankelijk,
de bovenverdieping niet. Er is materiaal beschikbaar om
het bezoek op school voor te bereiden. Dit aanbod is
schoolbreed aan te vragen.

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.
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Erfgoed
En toen?
Op avontuur met Sterke Yerke!
Kinderboekenweek 2020
Groep 1 t/m 8

Fries Scheepvaart Museum Sneek

NIEUW

We gaan op avontuur met oude en nieuwe ontdekkingsreizigers. In Friesland staken vier jonge mannen met een
zelfgebouwd vlot, de Sterke Yerke, de Atlantische Oceaan
over in 1979. Dit jaar wordt een nieuw vlot, de Sterke Yerke
IV, gebouwd. Met dit vlot wordt de strijd aangegaan
tegen de plastic soup. In het museum volgen we eerst het
spoor van Barentsz en zijn mannen. De klas gaat overleven
in een houten hut (behouden huys). Dan door naar de
binnenvijver. Hier drijft een zelfgemaakt vlot. Vanaf het vlot
moeten kinderen zo veel mogelijk plastic soup uit de vijver
gaan vissen. Daarna gaan ze zelf een vlot bouwen of iets
moois maken van de plastic soup. Handen uit de mouwen
dus!
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken, wereldoriëntatie
Kerndoelen:
1, 12, 44, 45, 56
Competenties: creërend vermogen en receptief 		
		vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
Fries Scheepvaart Museum Sneek
Periode: 		
september, oktober, november 2020
Kosten: 		
€ 2 per leerling
		
Leerkrachten en begeleiders gratis. Heb
		
je een museumjaarkaart? Graag 		
		meenemen!
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Het is mogelijk om eigen fruit en drinken te gebruiken
vooraf of na afloop van het programma. Koffie/ thee
voor de begeleiders kan bij de automaat gekocht
worden. Groepen groter dan 30 leerlingen kunnen we
ook ontvangen. We splitsen de groepen en bieden een
aangepast programma aan.

Een vervolg op dit programma is de
Yerke Junior Challenge
Zelf een zeewaardig vlot bouwen met je klas, hoe vet is dat?
De opleiding VMBO Maritiem & Techniek van de Maritieme
Academie Harlingen heeft een programma ontwikkeld
voor groep 7/8 van de basisschool. Doe mee aan de Yerke
Junior Challenge en bouw samen met je klasgenootjes
en juf, meester, vader of moeder een vlot van duurzaam
materiaal. Start activiteiten: januari 2021. Meer informatie
op: www.yerkejunior.nl
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Contactpersoon: Anke Roorda
friesscheepvaartmuseum.nl

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

OP MAAT

Pake syn skûtsje
Groep 1 t/m 8

friesscheepvaartmuseum.nl

Woeste Willem
Groep 1 t/m 3

NIEUW

Piraat Woeste Willem is op bezoek in het museum. Hij
vertelt bij zijn schip over zijn wilde avonturen op zee. Alle
schatten die hij heeft verzameld, haalt hij stuk voor stuk uit
zijn schatkist. Ook leert hij kinderen hoe je kunt knopen,
hoe je een schatkaart kunt lezen en hoe je een vlot moet
bouwen. Daarna gaan de leerlingen zelf vlotjes bouwen die
natuurlijk getest worden in onze binnen vijver. Tenslotte kan
er nog ontdekt en gespeeld worden in het Kindermuseum.
Daar ligt een groot vlot op ze te wachten! De klas krijgt na
afloop het boek van Woeste Willem mee samen met een
schatkistje vol lessuggesties.
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken, wereldoriëntatie
Kerndoelen:
1, 12, 44, 45, 56
Competenties: creërend vermogen en receptief 		
		vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 3
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
Fries Scheepvaart Museum Sneek
Periode: 		
januari - juli 2021
Kosten: 		
€ 2 per leerling
		
Leerkrachten en begeleiders gratis. Heb
		
je een museumjaarkaart? Graag 		
		meenemen!
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
We vinden het leuk als de leerlingen en leerkrachten
tijdens dit bezoek als piraten verkleed zijn. Het is mogelijk
om eigen fruit en drinken te gebruiken vooraf of na afloop
van het programma. Koffie/ thee voor de begeleiders kan
bij de automaat gekocht worden. Groepen groter dan
30 leerlingen kunnen we ook ontvangen. We splitsen de
groepen en bieden een aangepast programma aan.

NIEUW

Dit programma/project start in de skûtsjeseal van het
museum. Hier kunnen leerlingen direct ervaren wat een
skûtsje is en krijgen ze een rondleiding van een ‘ervaren
rot’. Ook ontmoeten ze een schippersechtpaar die de
kinderen aan het werk zetten. In het Kindermuseum gaan
we touwslaan en kunnen kinderen ervaren hoe het is om
een skûtsje voort te trekken. Daarna kunnen leerlingen
zich op school verder verdiepen in de bouw, vorm en
functie van het skûtsje door middel van een uitgebreid
digitaal lespakket met leskist voor alle groepen. Ook het
leven aan boord van een skûtsje en het gebruik van een
skûtsje (vroeger en nu) komt aan bod. Optioneel is om het
programma af te sluiten met een bezoek aan een skûtsje of
scheepswerf.
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken, wereldoriëntatie
Kerndoelen:
1, 12, 44, 45, 56
Competenties: creërend vermogen en receptief 		
		vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
Fries Scheepvaart Museum Sneek, 		
		
optioneel: scheepswerf - skûtsje
Periode: 		
vanaf maart 2021
Kosten: 		
€ 2 per leerling
		
Leerkrachten en begeleiders gratis. Heb
		
je een museumjaarkaart? Graag 		
		meenemen!
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Het is ook mogelijk dat het schippersechtpaar een bezoek
brengt op school om het project af te sluiten. Het is
mogelijk om eigen fruit en drinken te gebruiken vooraf
of na afloop van het programma. Koffie/ thee voor de
begeleiders kan bij de automaat gekocht worden. Groepen
groter dan 30 leerlingen kunnen we ook ontvangen. We
splitsen de groepen en bieden een aangepast programma
aan.

Programma op maat
Groep 1 t/m 8

NIEUW

Ga je met je klas werken aan één van deze thema’s: water –
Friesland – architectuur – scheepvaart -Sneek – Waterpoort
- plastic soup – walvissen - Fries erfgoed - Sint Nicolaas
– sprookjes - het leven vroeger – kunst - ambachten winter- techniek?
Dan hebben wij allerlei leuke en leerzame programma’s,
leskisten en lesbrieven die hierbij kunnen aansluiten. We
komen graag bij je op school om de mogelijkheden te
bespreken. Ook hebben we museumdocenten die op
school een boeiende les of lessenreeks kunnen verzorgen
voor groep 1-8!
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken, wereldoriëntatie
Kerndoelen:
afhankelijk van het programma, meerdere
		doelen mogelijk
Competenties: afhankelijk van het programma, meerdere
		competenties mogelijk
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen, meerdere 		
		
workshops tegelijkertijd mogelijk
Voorbereidingstijd: we starten met een gesprek om 		
		
duidelijk te krijgen wat de wensen zijn.
		
Vervolgens gaan we in overleg een
		
programma op maat ontwikkelen.
Duur: 		
We bieden losse workshops, een 		
		
museumdocent op locatie of een 		
		
bezoek aan het museum aan. 		
		
Ook kunnen we lesmateriaal ontwikkelen
		
of aanbieden. De tijdsduur bespreken we
		vooraf.
Locatie: 		
op school, in de stad Sneek of
		
in het Fries Scheepvaart Museum Sneek
Periode:		
januari- juli 2021
Kosten: 		
€ 2 per leerling. Leerkrachten en 		
		begeleiders gratis
Co-teaching:
ja
Reflecteren:
in overleg
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Deze activiteit is schoolbreed aan te vragen en kan
geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
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Erfgoed

Jopie Huisman Museum Workum

Nationaal
Modelspoor Museum

Jouw bijzondere plek
Groep 1 t/m 8

Contactpersoon: Jan Willem van Beek
modelspoormuseum.nl

DE TALENTENTREIN
Groep 3 t/m 8
De leerlingen gaan zelf actief op zoek naar informatie over
thema’s als (de historie van het) vervoer, het plannen van
een reis vroeger en nu, de milieubelasting van verschillende
vervoersvormen en de betekenis van spreekwoorden
en gezegden over vervoer. Ook wordt de toekomst niet
vergeten, waarbij leerlingen zelf hun fantasie de vrije loop
kunnen laten door nieuwe transportsystemen te bedenken
of het oplossen van problemen bij het ontwerpen van een
nieuwe spoorlijn. De ouders/verzorgers kunnen tevens
een bijdrage leveren, want waar ligt niet ergens nog een
modeltrein op zolder?
In overleg met de school stelt het museum een leuk
programma op, waarbij aan de leerkracht verschillende
opties en thema’s worden aangeboden. Natuurlijk wordt
een bezoek aan het museum in Sneek ingepland. Hier
worden verschillende opdrachten uitgevoerd, waarbij
plezier een belangrijke rol speelt. Leerlingen kunnen
zelfstandig verschillende spoorbanen in werking stellen.
Daarnaast worden enkele vaardigheden getoond die
een beeld geven van wat er allemaal komt kijken bij het
maken van een modelspoorbaan. Het museumbezoek
wordt afgesloten met een groepsfoto voor de echte
locomotief die buiten staat. Tot slot krijgen de leerlingen
in een verwerkingsles de mogelijkheid om de opgedane
kennis te verwerken in diverse creatieve werkvormen. Op
alle 21st century skills wordt in meer of mindere mate een
beroep gedaan, de belangrijkste zijn: kritisch en creatief
denken, probleem oplossen, informatie vaardigheden,
ICT basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren,
samenwerken en sociale/culturele vaardigheden. Ook
passen de aangeboden werkvormen in bijvoorbeeld lessen
over taal- en rekenvaardigheden of wereldoriëntatie.
Kerndoelen:
1, 4, 8, 33, 39, 45, 47, 51, 53, 55 en 56
Doelgroep:
groep 3 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
		
Graag voor elke groep van 10 leerlingen
		
minimaal 2 volwassen begeleiders
Duur: 		
1,5 tot 2 uur
Locatie: 		
Het Nationaal Modelspoor Museum
		
Sneek (Station Sneek)
Periode: 		
gehele jaar
Kosten: 		
€ 3 per leerling, toegang voor 		
		
begeleiders is gratis. Neem als begeleider
		
eventueel uw museumjaarkaart mee!
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden: dit aanbod is schoolbreed en
buitenschools aan te vragen. Ook geschikt voor het
speciaal onderwijs.
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Jopie Huisman Museum
Workum
Contactpersoon: Afke Hepkema
jopiehuismanmuseum.nl

OP MAAT

Communicatie

NIEUW

Groep 5 t/m 8

Het Jopie Huisman Museum is gewijd aan het werk en
leven van de Friese autodidacte meesterschilder Jopie
Huisman. Beleef het verhaal van Jopie, zijn liefde voor de
natuur en zijn oog voor wat belangrijk is voor de mensen.
Ook voor jonge bezoekers heeft Jopie mooie verhalen te
vertellen die inspireren om zelf aan de slag te gaan in het
Zolderatelier. Bij het project ‘Communicatie’ draait het om
hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan. Vriendschap
en respect voor elkaar is de grondlegger geweest voor
vrijwel alle schilderijen van Jopie. Hij zegt daar o.a. over:
“Als je iets wil goedmaken, moet je naar die persoon toe
en melden dat het je spijt. Daar heb je niemand anders bij
nodig”. De kinderen krijgen vier opdrachten in het museum
en op het Zolderatelier maken ze een filmopname van een
zelfverzonnen roddel die ze als ‘Kee en Jantje’ gaan spelen.
Hierbij moeten de acteurs, de regisseur en de cameraman/
vrouw goed communiceren met elkaar.
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Kerndoelen:
54, 55 en 56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen, 		
		
onderzoekend vermogen en receptief
		vermogen
Doelgroep:
groep 1 tot en met 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
Jopie Huisman Museum Workum
Periode: 		
gehele jaar
Kosten: 		
€ 2,50 per leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
lesbrief beschikbaar. Afke Hepkema denkt
		
graag mee om de lesbrief aan te passen
		
aan jouw klas
Bijzonderheden:
Minimaal 4 begeleiders per groep. Dit aanbod is schoolbreed en buitenschools aan te vragen. Ook geschikt voor
het speciaal onderwijs.

OP MAAT

NIEUW

Liefde, respect en gebruik van de natuur.
Tijdens het project ‘ Jouw bijzondere plek’ gaan we vooral
kijken naar de schilderijen van de plekken waar Jopie
Huisman zo van hield. Hij had veel liefde en respect voor
de natuur. Hij zegt daarover: “Wat de notaris betreft is
geen grassprietje van mij, maar ik mag hier rondstruinen
door brandnetels en distels. Ik kijk steeds vlak voor mijn
voeten, zodat ik niets beschadig van wat ik kostbaar vind.
Want ik hou meer van madeliefjes dan van de etalage
van de juwelier.” De kinderen krijgen vier opdrachten in
het museum en op de Atelierzolder gaan ze een schilderij
maken van hun favoriete plek in de natuur.
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, wereldoriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen:
54, 55 en 56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen, 		
		
onderzoekend vermogen en receptief
		vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
Jopie Huisman Museum Workum
Periode: 		
gehele jaar
Kosten: 		
€ 2,50 per leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
lesbrief beschikbaar. Afke Hepkema denkt
		
graag mee om de lesbrief aan te passen
		
aan jouw klas
Bijzonderheden:
minimaal 4 begeleiders per groep. Dit aanbod is schoolbreed en buitenschools aan te vragen. Ook geschikt voor
het speciaal onderwijs.

Wat is jouw verhaal?
Groep 1 t/m 8

OP MAAT

Een (zelf)portret zonder gezicht
Tijdens het project ‘Wat is jouw verhaal?’ gaan we vooral
kijken naar de stillevens van Jopie Huisman. Deze oude
spullen hebben een verhaal. Het zijn portretten van
mensen. Jopie eerde met zijn schilderijen deze mensen. Hij
zei hierover: “Ik houd heel veel van schoenen. Schoenen
zijn de weg gegaan van hun drager”. Tegenwoordig gooien
we veel spullen weg, we hechten er minder waarde aan.
Dit project neemt je mee in het verhaal van spullen en
waarom ze toch heel waardevol zijn. De kinderen krijgen
vier opdrachten in het museum en op de Atelierzolder gaan
we een schilderij maken van een voorwerp/kledingstuk die
hun dierbaar is. Een portret zonder gezicht.

Selfie
Groep 5 t/m 8

OP MAAT

NIEUW

Trots zijn op wie je bent. De schaamte voorbij.
Bij het project ‘Selfie’ draait het om jezelf leren kennen
en trots te zijn op wie je bent. Jopie was best bereid om
gekke dingen te doen, zolang je maar jezelf blijft hoef
je je nergens voor te schamen. Hij zei daar o.a. over:
“Wie zichzelf wegcijfert, kan door een ander niet meer
worden platgetrapt”. De kinderen krijgen vier opdrachten
in het museum en op het Zolderatelier maken ze van
kringloopproducten een gekke hoed. Durven ze met deze
hoed het museum in? Ze mogen met deze hoed op een
Selfie maken in onze fotostudio.
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, wereldoriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen:
54, 55 en 56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen, 		
		
onderzoekend vermogen en receptief
		vermogen
Doelgroep:
groep 5 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
Jopie Huisman Museum Workum
Periode: 		
gehele jaar
Kosten: 		
€ 2,50 per leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
lesbrief beschikbaar. Afke Hepkema denkt
		
graag mee om de lesbrief aan te passen
		
aan jouw klas
Bijzonderheden:
minimaal 4 begeleiders per groep. Dit aanbod is schoolbreed en buitenschools aan te vragen. Ook geschikt voor
het speciaal onderwijs.

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, wereldoriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen:
54, 55 en 56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen, 		
		
onderzoekend vermogen en receptief
		vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
Jopie Huisman Museum Workum
Periode: 		
gehele jaar
Kosten: 		
€ 2,50 per leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
lesbrief beschikbaar. Afke Hepkema denkt
		
graag mee om de lesbrief aan te passen
		
aan jouw klas
Bijzonderheden:
minimaal 4 begeleiders per groep. Dit aanbod is schoolbreed en buitenschools aan te vragen. Ook geschikt voor
het speciaal onderwijs.
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Erfgoed
Museum Hindeloopen
Contactpersoon: Alletta Hartholt
museumhindeloopen.nl

			
LET OP:
Voor Museum Hindeloopen geldt:
•
•
•
•

HINDELOOPEN
EN ZIJN STOFFEN

HINDELOOPEN
EN ZIJN SCHILDERWERKEN

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

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

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

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

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

HINDELOOPEN
EN ZIJN TAAL

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

Groep 7 en 8
Na een korte rondleiding door het museum volgen de
leerlingen een workshop, waarin ze op bijzondere wijze
kennis maken met het Hylpers. Een museummedewerker
die de Hindelooper taal beheerst, geef deze workshop
‘Hindeloopen en zijn taal’.
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Museum Houtstad en
Houtzaagmolen De Rat IJlst

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

Contactpersoon: Jelle Hoogland
houtstad-ijlst.nl

Een inspirerend bezoek aan
Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
en Houtzaagmolen ‘De Rat’
Groep 6 t/m 8
‘Kom gauw binnen, doe de deur dicht, het is koud en guur
buiten. Jullie zijn net op tijd. Iedereen wil nieuwe schaatsen
van Nooitgedagt, ze zijn nog beter, nog sneller. Fijn dat
jullie komen helpen. We zoeken mensen die schaatsen in
elkaar zetten, die alles van de stoommachine afweten, die
met gutsen in hout werken, die zware gewichten kunnen
hijsen. En dan brengen we ook nog een bezoek aan de
houtzaagmolen en hopen we natuurlijk dat er genoeg wind
staat. Maar eerst gaan we naar de filmzaal’.
Ons aanbod:
Voor alle leerlingen: Informatie over het museum en het
maken van schaatsen en een bezoek aan houtzaagmolen
‘De Rat’.
In groepjes
a. Schaatsen monteren
b. Zien en horen over de stoommachine
c. Blokken monteren, met takels werken
d. Met guts en beitel hout bewerken

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
wereldoriëntatie, creatieve vakken
Kerndoelen:
1, 33, 42, 44, 45, 55, 56
Competenties: creërend vermogen
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Groepsgrootte: minimaal 12 leerlingen
Locatie: 		
Museum en Werkplaats Houtstad, 		
		
Sneekerpad 14 IJlst en Molen De Rat IJlst
Periode: 		
begin oktober tot eind maart,
		
op donderdagmorgen van
		
9.30 – 11.45 uur in overleg
Kosten: 		
€ 80 voor groepen tot 20 leerlingen,
		
€ 100 voor groepen vanaf 20 leerlingen
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Graag voldoende begeleiding voor het bezoek aan de
molen. De leerkrachten ontvangen een lesbrief. Deze
activiteit is geschikt voor het speciaal onderwijs.
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Erfgoed
Het Russisch Orthodox Klooster
van de Heilige Nikolaas in Hemelum

Museum Warkums Erfskip
Contactpersoon: Johan Bouwhuis
warkumserfskip.nl

Contactpersoon: Froukje van Eyck
kloosterhemelum.nl

KENNISMAKEN MET KERFSNEDE
AARDEWERK
Groep 4 t/m 6
Museum Warkums Erfskip (gevestigd in de Waag in
Workum) is van onderen tot boven compleet vernieuwd en
is een museum geworden dat past bij de eisen en wensen
van deze tijd. Het nieuwe museumconcept ‘Vanuit de Waag
beleef je Workum’ is prachtig vormgegeven met behulp van
maquettes, verhalen en multimedia. Het museum is hiermee
startpunt geworden om zoveel mogelijk highlights van de
mooie stad Workum te gaan ontdekken en te bewonderen!
In samenwerking met Pottenbakkerij Koch Pottery
(kochpottery.nl).
Workum is bekend van zijn aardewerk, maar minder bekend
is het kerfsnede aardewerk dat in Workum gemaakt wordt.
Aan de hand van een kort filmpje waarbij een heuse
poppenkastpop de hoofdrolspeler is, krijgen de leerlingen
een idee wat de betekenis van dit bijzondere product is. De
leerlingen krijgen volop de gelegenheid zelf ook met klei
bezig te gaan om te ondervinden hoeveel mogelijkheden
er zijn om ermee te werken. Natuurlijk wordt er een bezoek
gebracht aan één van de plaatselijke pottenbakkers
en er wordt ook zelf een werkstuk gemaakt, waarbij de
kerfsnedetechniek toegepast wordt. Er is een speurtocht
met opdrachten in het museum van Warkums Erfskip.
Het project kan afgesloten worden met bijvoorbeeld een
kijkavond op school.

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
geschiedenis, wereldoriëntatie, 		
		handvaardigheid, techniek
Kerndoelen:
42, 44, 46, 56
Competenties: onderzoekend en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 4 t/m 6
Groepsgrootte: maximaal 26 leerlingen
		
(groep wordt verdeeld in twee groepjes
		
van max. 13 leerlingen)
Duur: 		
2 uur
Locaties:
Museum Warkums Erfskip,
		
Pottenbakkerij Koch Pottery Workum
Periode: 		
dinsdag, woensdag, donderdag en
		
vrijdag in de maanden september, 		
		
oktober, april, mei en juni
Kosten: 		
€ 100
		
De onderdelen ‘pottenbakken met Siete
		
Koch’ en ‘de speurtocht in museum
		
Warkums Ersfkip’ kunnen ook apart 		
		
geboekt worden: € 50 per onderdeel
Co-teaching:
ja, via lesbrief en voorbereiding vooraf
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Omdat de groep in twee groepen verdeeld wordt, is het
raadzaam twee begeleiders mee te nemen (inclusief de
leerkracht). Twee weken voor je bezoek ontvang je een
mail met info over de voorbereiding. Tijdens je bezoek krijg
je de antwoorden op de speurtocht en een toelichting
daarop. Dit kun je gebruiken voor de nabespreking in de
klas. In het museum is een traplift aanwezig. Activiteit kan
geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.

HOE SCHRIJF IK MIJN NAAM
IN HET RUSSISCH?

HET OUDSTE EN HET JONGSTE FRIESE
KLOOSTER

Groep 6 t/m 8

Groep 6 t/m 8

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

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

Kerndoelen:
51, 54, 56
Competenties: creërend vermogen, onderzoekend
		vermogen
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Duur: 		
45 minuten
Locatie: 		
in Het Russisch orthodox klooster van de
		
Heilige Nikolaas in Hemelum
Kosten: 		
€ 3 per leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Neem als begeleider uw museumjaarkaart mee.
Tijdig aanvragen. Beamer of digibord aanwezig.

SINTERKLAAS OF SINT NICOLAAS?
Groep 6 t/m 8
Leerlingen doen met een quiz spelenderwijs kennis op van
Sinterklaas en “heiligheid” in de Christelijke traditie. De
antwoorden van de quiz zijn zichtbare elementen in het
klooster. De leerlingen worden verdeeld in groepjes.

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

Kerndoelen:
52, 56
Competenties: reflectief vermogen, onderzoekend
		
vermogen en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Duur: 		
45 minuten
Locatie: 		
in Het Russisch orthodox klooster van de
		
Heilige Nikolaas in Hemelum
Kosten: 		
€ 3 per leerling
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Neem als begeleider uw museumjaarkaart mee.
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51

Multidisciplinair
Akte2 | Kunstencentrum Atrium

Arjen Tabak

Onderwijs doe je Samen
onderwijsdoejesamen.nl

Waterloo
Groep 6 t/m 8
Waterloo is een online digibordspel over burgerschap en
geschiedenis. Het is projectonderwijs voor groep 6, 7 en
8, waarbij ook taal en kunstzinnige oriëntatie een plaats
hebben. Het spel is zo ontworpen dat het de saamhorigheid
in de klas bevordert. 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.
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
rekenen, taal, wereld oriëntatie, creatieve
		vakken
Disciplines:
theater en taal, beeldend, erfgoed/
		
natuur, media of multidisciplinair
Kerndoelen:
1, 2, 3, 36, 37, 50, 52, 53, 54, 55, 56
Competenties: reflectief, onderzoekend, receptief en
		samenwerkend vermogen
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Groepsgrootte: 1 groep
Duur: 		
4 of 8 weken naar keuze
Locatie: 		
eigen lokaal
Periode: 		
hele jaar
Kosten: 		
€ 112,50 voor het basisspel:
		
inlogcode voor het digibordspel, 		
		
9 verhalen, 8 kringgesprekken om te
		
komen tot 8 grondwetsartikelen, 2 lessen
		
vormgeving & kalligrafie en gedurende
		
1 week deelname aan het digibordspel
		
“Het Congres van Wenen.”
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Uit te breiden met creatieve lessen:
€ 20 per verhaal en 60 minuten per klas.
Openen van strategische knoppen middels creatieve
lessen: € 20 per verhaal en 60 minuten voor 4 leerlingen.
(Wanneer men het niet via creatieve opdrachten wil doen,
wordt de knop vrijgespeeld door stad X of Y te veroveren)
Bijzonderheden:
De klas krijgt geen bezoek. Zij krijgen een inlogcode en een
handleiding. Zij mailen of appen leerlingenwerk. Dat wordt
AVGproof nagekeken. Op basis daarvan worden opties
geopend of speelgeld toegekend. De leerkracht wordt de
coach. De kinderen zelf zullen kwaliteit van elkaar eisen.
Activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
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Akte2 | Kunstbende
Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
akte2.nl | kunstbende.nl

Kunstbende JONG!
Groep 7 en 8
Kunstbende is al 30 jaar de landelijke wedstrijd voor jonge
makers. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar maken voor
Kunstbende een eigen act in één van de categorieën
Muziek, Dans, Expo, Fashion, DJ, Theater, Taal en Film.
Speciaal voor de leerlingen van groep 7 en 8 organiseert
Akte2 op je school een voorronde van Kunstbende. We
hebben een handleiding en een inspirerende lesbrief
gemaakt en zorgen voor voldoende Kunstbende promotiemateriaal om je leerlingen enthousiast te maken om alleen
of met een groepje een eigen act te maken in één van de
Kunstbendecategorieën. Tijdens de voorronde op je school
zorgt Akte2 voor een professional die in de jury zitting kan
nemen, samen met één of meer leerkrachten.
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
taal en creatieve vakken
Kerndoelen:
54, 57 en 58
Competenties: creërend, onderzoekend, reflectief en
		
receptief vermogen en vermogen zich te
		presenteren
Doelgroep:
groep 7 en 8
Duur: 		
circa 2,5 uur,
		
afhankelijk van aantal deelnemende acts
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele jaar
Kosten: 		
€ 169 voor de handleiding, lesbrief,
		
promotiemateriaal en professional in de
		jury
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken

PEST AAN PESTEN
Groep 6 t/m 8

Goud
& Zilver
weken

Kindermuziektheater bij u op school!
De drie docenten van het KinderMuziekTheater-team van
Kunstencentrum Atrium 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 kinderen van groep 6, 7 en 8
liedjes met als hoofdthema pesten, Niels van der Wal leert
de groep een dans aan. Marieke Swart studeert met de
leerlingen dialogen in. En natuurlijk werken zij toe naar een
eindpresentatie met zang, dans en theater!
Marieke Swart
Marieke Swart is een theaterdocent van Kunstencentrum
Atrium, o.a. van KinderMuziekTheater. Ze is afgestudeerd
aan de opleiding Docent Theater bij de NHL Stenden
Hogeschool te Leeuwarden. Ook is ze afgestudeerd aan de
voormalige Song & Dance Academie voor Musicaltheater
in Zwolle. Ze speelde in verschillende professionele
musicals zoals ‘Annie’ en ‘The Sound of Music’. Marieke is
vakdocent vanuit KEK op basisscholen, ze geeft groep 8
musical begeleiding en ze geeft dans-, zang-, theater- en
musicalworkshops.
Erwin de Ruijter
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 KinderMuziekTheater. 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.

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 		
		
toneel. Alle leerlingen schuiven door
		
totdat iedereen heeft gezongen, gedanst
		
en toneel heeft gespeeld
Locaties:
op school, 3 lokalen tegelijk voor de dans
		
is er een (grote) ruimte zonder tafels en
		stoelen nodig
Kosten: 		
€ 650
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
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.

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!
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Kunstencentrum Atrium - Toonaangevend in Talent
Meer dan 60 muziekdocenten werken op de unieke locatie van
Kunstencentrum Atrium in Sneek en de vele lesplekken in SúdwestFryslân 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!

akte2.nl | kunstencentrumatrium.nl

OP MAAT

Groep 1 t/m 8
De groepsleerkrachten en de vakleerkracht werken in
dit programma in co-creatie samen. Vakoverstijgend,
verdiepend of groep overstijgend. Want een school kan de
vakleerkracht op maat inzetten voor projecten op school
maar ook voor 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.
Je kunt een eigen keuze maken voor welke groepen je de
uren van de vakleerkracht in wilt zetten en de lessen van 30,
45 of 60 minuten verdelen over de verschillende groepen.

54

Instrumenten in de Klas

Groep 4 en 5

Groep 5 t/m 8

De AMV-methode van Kunstencentrum Atrium en Seewyn
is de ideale voorbereiding voor het leren bespelen van een
instrument. De methode is ontwikkeld voor de groepen 4
en 5 en bestaat uit 20 of 40 lessen. Aansluitend aan de AMV
op de basisschool kunnen de leerlingen na schooltijd op
school de cursus Muziek- Mix volgen waarbij de leerlingen
de eerste beginselen op blokfluit, gitaar en keyboard leren.

Vooral leerlingen in de bovenbouw willen graag een
instrument leren bespelen en samen spelen. Gedurende
een periode van 15 weken krijgen de leerlingen wekelijks
een instrumentale groepsles op school, gegeven door een
muziekdocent. Dit programma is in drie formats ontwikkeld:

Je kunt kiezen uit verschillende opties:
1. een AMV docent geeft om de week 20 lessen van
45 minuten, in afwisseling met muzieklessen van de
eigen groepsleerkracht die wordt gecoacht om met
deze AMV methode te werken.
2. een AMV docent gedurende 20 lessen elke week in
de groep. We plannen deze lessen in de eerste helft
van het schooljaar, waarna we in de tweede helft van
het schooljaar op je school de buitenschoolse AMV
kunnen starten: de cursus Muziek-Mix
3. een AMV docent gedurende 40 lessen elke
week in de groep. De doorlopende leerlijn van je
muziekmethode loopt in de AMV lessen gewoon door.

Een groep muziekdocenten van Cultuur Kwartier Sneek heeft een
doorlopende leerlijn muziek ontwikkeld voor de hele school. De
leerlijn is vormgegeven in een aantal programma’s waar leerkrachten
zelf in mee kunnen werken.

De vakleerkracht muziek

AMV op de basisschool

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: 		
€ 1767 voor 38 uren vakleerkracht,
		
€ 1395 voor 30 uren vakleerkracht,
		
€ 698 voor 15 uren vakleerkracht
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Mede aangeboden door
		
Cultuur Kwartier Sneek
		
Ontvang je subsidie vanuit de regeling
		
Impuls Muziekonderwijs schrijf dan in via
		
de knop ‘Impuls Muziek’

Kerndoelen:
54, 55, 57, 58
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief, receptief
		
vermogen, onderzoekend vermogen
Doelgroep:
groep 4 en 5
Duur:		
Keuze 1:
		
20 lessen van 45 min.: afwisselend AMV
		
docent en groepsleerkracht gedurende
		
het hele schooljaar
		Keuze 2:
		
20 lessen van 45 min.: een AMV-docent
		Keuze 3:
		
38 lessen van 45 min.: een AMV-docent
Locatie: 		
op school
Kosten: 		
Keuze 1: € 480			
		
Keuze 2: € 480			
		
Keuze 3: € 912			
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Mede aangeboden door Cultuur Kwartier Sneek

•
•
•

POP-klas: gitaar, keyboard
BLAAS-klas: trompet, trombone
STRIJK-klas: viool en cello

In blokken van vier weken spelen de leerlingen het
instrument naar keuze, in de 5e, de 10e en de 15e week gaan
de leerlingen samen spelen. Leerlingen die buitenschools
muziekonderwijs volgen en leerkrachten die een instrument
bespelen kunnen ook meedoen aan dit programma.
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: 		
€ 698 + € 5 per instrument
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Mede aangeboden door
		
Cultuur Kwartier Sneek.
		
Ontvang je subsidie vanuit de regeling
		
Impuls Muziekonderwijs schrijf dan in via
		
de knop ‘Impuls Muziek.
Bijzonderheden:
Cultuur Kwartier Sneek beheert het Rabo Instrumentendepot dat wordt gefinancierd door de Rabobank SneekZuidwest Friesland.
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Co-teaching met een methode

Co-teaching – Follow up!

Groep 1 t/m 8

Groep 1 t/m 8

Geven alle leerkrachten op school muziekles? Gebruiken
jullie een methode en zorgen jullie er voor als school dat
alle kinderen goed muziekonderwijs krijgen? Of kunnen we
jullie herin ondersteunen?
Co-teaching met een methode is geschikt voor elke school
en voor elke leerkracht. Een muziekdocent kan adviseren
bij het kiezen van een geschikte methode voor je school
en als de school al een muziekmethode gebruikt kan
de muziekdocent lessen geven uit deze methode. De
groepsleerkracht kijkt tijdens deze lessen de kunst af van
de muziekdocent en wordt gecoacht om de methode zelf
te gebruiken.

Heb je als leerkracht het programma Co-teaching met een
methode samen met een muziekdocent gedaan en heb je
behoefte aan een vervolg op maat, schrijf je dan nu in.

Het gebruik van een muziekmethode is een uitstekende
basis voor het realiseren van een doorgaande leerlijn muziek
op school. En met het gebruik van een digitale methode, is
het voor iedere leerkracht mogelijk om een kwalitatieve en
aansprekende muziekles te geven. De muziekdocent en de
eigen leerkracht werken op basis van co-teaching. Deze
serie van 15 weken co-teaching is bedoeld om binnen één
groep gegeven te worden.

De instrumenten uit het RABO instrumentenfonds kunnen
bij de muziekmethode worden ingezet.

Kerndoelen:
54, 55, 56, 57 en 58
Competenties: creërend en onderzoekend vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Duur: 		
15 lessen van 45 minuten
Locatie: 		
op school
Kosten: 		
€ 523		
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Mede aangeboden door
		
Cultuur Kwartier Sneek.
		
Ontvang je subsidie vanuit de regeling
		
Impuls Muziekonderwijs schrijf dan in via
		
de knop ‘Impuls Muziek.
Bijzonderheden:
Deze prijs is exclusief de kosten voor een licentie van een
muziekmethode.
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Samen met de muziekdocent stel je het programma samen:
wil je herhalen of wil je juist verdiepen? De opzet van het
aanbod is op maat. De denken valt aan:
•
inzet instrumenten bij de muziekmethode
•
slagwerk inzetten in de klas
•
eenvoudige ritmische vorming
•
herontdekken van de muziekmethode, wat zijn de
mogelijkheden?

Kerndoelen:
54, 55, 56, 57 en 58
Competenties: creërend en onderzoekend vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Duur: 		
4 lessen van 45 minuten
Locatie: 		
op school
Kosten: 		
€ 140
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Mede aangeboden door
		
Cultuur Kwartier Sneek.
		
Ontvang je subsidie vanuit de regeling
		
Impuls Muziekonderwijs schrijf dan in via
		
de knop ‘Impuls Muziek.
Bijzonderheden:
Deze prijs is exclusief de kosten voor een licentie van
een muziekmethode en kan uitgebreid worden met extra
lessen. De kosten voor de huur van instrumenten uit het
RABO instrumentenfonds zijn € 5 per leerling.

B.O.M.
Bewegen Op Muziek

Een eigen
schoolkoor/schoolband/schoolorkest

Groep 1 t/m 3

Groep 1 t/m 8

Muziek en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, vooral voor kinderen.

Er wordt in de klas steeds meer en vaker gezongen en
muziek gemaakt en wat zou het dan fantastisch zijn om een
eigen schoolkoor of schoolorkest te vormen. Alle leerlingen
en leerkrachten kunnen meezingen en meespelen! Een
professionele dirigent leidt de repetities en samen met
het team en de leerlingen wordt het repertoire gekozen.
Het schoolkoor/schoolorkest is in te zetten bij diverse
activiteiten. De repetities kunnen ook plaatsvinden in een
creatief circuit, waarna het programma aansluitend na
schooltijd een vervolg kan krijgen in het IKC.
Het opzetten van een schoolorkest of schoolband sluit
prima aan bij het programma Instrumenten in de Klas!

Het programma Bewegen Op Muziek past in de doorgaande
leerlijn muziek, sluit aan bij de muziekmethode van je school
en is voor de onderbouw een mooie mogelijkheid om met
muziek in aanraking te komen. De lessen zijn passend te
maken binnen een thema op project. Een dansdocent
coacht je leerkracht in 12 lessen om zelf aan de slag te gaan
en geeft tips om dans en beweging in te passen in de les.
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: 		
12 weken, lessen van 45 minuten
Kosten: 		
€ 419 				
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Mede aangeboden door
		
Cultuur Kwartier Sneek.
		
Ontvang je subsidie vanuit de regeling
		
Impuls Muziekonderwijs schrijf dan in via
		
de knop ‘Impuls Muziek.
Bijzonderheden:
In overleg is het mogelijk de duur van de lessen aan te
passen.

Kerndoelen:
54, 55
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Duur: 		
30 repetities van 60 minuten,
		
waarvan 15 door de leerkracht en 15 door
		de muziekdocent
Locatie: 		
op school
Data en tijden:
na aanvraag wordt een vaste tijd 		
		afgesproken
Kosten: 		
€ 698 per schoolkoor, schoolband of
		schoolorkest 		
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Mede aangeboden door
		
Cultuur Kwartier Sneek.
		
Ontvang je subsidie vanuit de regeling
		
Impuls Muziekonderwijs schrijf dan in via
		
de knop ‘Impuls Muziek.
Bijzonderheden:
Voor de schoolband en het schoolorkest geldt de huurprijs
van € 5 per instrument.
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Zingen met de seizoenen
Groep 1 t/m 4

Muziek maken met eigen gemaakte
instrumenten

Zingen met de seizoenen start elk seizoen met een
workshop van een muziekdocent van Kunstencentrum
Atrium. Tijdens de lessen wordt gezongen en gespeeld.
De muziekdocent voorziet de leerkracht van de nodige
muzikale inspiratie voor het seizoen dat voor de deur staat.

Klasse-Maestro

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 één groep € 285
		
twee groepen € 468
		
drie groepen € 734
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Dit aanbod is óók naschools aan te vragen.

Groep 1 t/m 8

Jan Bons / Le Bon Beat
Percussionist, drummer en slagwerker Jan Bons van Le Bon
Beat verzorgt individuele drumlessen aan iedereen vanaf
7 jaar. Daarnaast geeft hij drumworkshops aan groepen en
bedrijven. Als gastdocent in het onderwijs geeft hij drum- en
slagwerklessen aan het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.
Jan heeft nagenoeg alle muziekstijlen gespeeld en kan zijn
muzikale kwaliteiten en enthousiasme heel goed overbrengen
aan een groep en/of individuele leerling(en).

Groep 1 t/m 8
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 klassemaestro wordt je groep een klasse-koor of klasse-orkest,
de klasse-dirigenten geven elke keer het stokje door en zo
wordt het dirigeren een rollenspel. Klasse-maestro is 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.
Het geheel staat onder leiding van een echte dirigent,
aansluitend kan een presentatie worden gegeven.
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 lessen van 60 minuten
Data en tijden:
in overleg met de school wordt een
		rooster vastgesteld
Kosten: 		
één groep € 218,
		
twee groepen € 385,
		
drie groepen € 566
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Dit aanbod is schoolbreed aan te vragen.
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Percussie met Afrikaanse slag
Groep 1 t/m 8

Sla je slag!

NIEUW

Drum/slagwerk
Groep 3 t/m 8

Muziek en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, vooral voor kinderen.
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
Kosten: 		
2 uren: € 205,
		
3 uren: € 290
Huur djembé:
€ 5 per stuk
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Ruim lokaal met stoelen of krukken. Denk bij de keuze van
je locatie aan de geluidsoverlast. Dit aanbod is schoolbreed
aan te vragen en óók naschools aan te vragen.

Jan Bons maakt er een feest van in de klas: in zijn drumlessen
is beleving en plezier het allerbelangrijkste. Kinderen en
volwassenen met en zonder ervaring leren spelenderwijs
verschillende drum- en muziekstijlen te herkennen en
spelen. Sla je slag en doe een workshop om kennis te maken
met een aantal basistechnieken die toewerken naar diverse
drumbeats. Of doe een lessenserie en maak hiervoor een
afspraak op maat.
Kerndoelen:
54, 55, 57, 58
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen
Doelgroep:
groep 3 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 25 leerlingen
Duur: 		
1 les van 45 minuten
Locatie: 		
ruim lokaal, tafels aan de kant. Denk bij de
		
keuze van de locatie aan de 		
		geluidsoverlast
Kosten: 		
€ 97,50 inclusief slaginstrumenten voor
		
alle leerlingen, tweede workshop 		
		
op dezelfde locatie en aansluitend
		
€ 87,50 (bij minimale afname van
		3 workshops)
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Dit aanbod is schoolbreed aan te vragen en óók naschools
aan te vragen. Dit aanbod is ook geschikt voor het speciaal
onderwijs.

Reinaldo Gaia, afkomstig uit Rio de Janeiro (Brazilië),
combineert handvaardigheid met percussie-muziek, is
actief als musicus en docent, 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. Een
Braziliaan in hart en nieren en de ritmes stromen door zijn
bloed. Percussie is zijn expertise en met zijn enthousiasme
steekt hij iedereen aan. Sinds Reinaldo in Friesland woont
speelt hij in bands en biedt hij percussie-workshops aan.
Leerlingen gaan in de workshop zelf met eenvoudige
materialen trommels en andere percussie-instrumenten
maken. Als de instrumenten klaar zijn gaan we samen
muziek maken!
Kerndoelen:
54, 55, 57, 58
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur: 		
2 uren
Locatie: 		
op school
Kosten: 		
2 uren: € 198 per groep
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Ruim lokaal met stoelen of krukken. Denk bij de keuze
van uw ruimte aan de geluidsoverlast. Prijs is inclusief
materiaalkosten. Dit aanbod is schoolbreed aan te vragen
en óók naschools aan te vragen.
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Muziek

ALS AANVULLING VAN EEN METHODE

Akte2 | Kunstencentrum Atrium
Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
akte2.nl | kunstencentrumatrium.nl

De Producerschool
De Producer School verzorgt muzieklessen in een modern
jasje, ook in Kunstencentrum Atrium.
Bij de Producer School krijgen leerlingen dezelfde muzikale
kennis zoals je dit ook van de traditionele muzieklessen mag
verwachten. Door gebruik te maken van de computer als
instrument is dit echter een vorm die beter aansluit bij de
moderne tijd. Naast het maken van muziek (produceren)
bieden wij eveneens lessen in de uitvoerende kant van
de muziek (beter bekend als DJ’en). Door deze unieke
combinatie krijgen leerlingen spelenderwijs de kans zich
muzikaal te ontwikkelen.

Muziek produceren op de
computer/iPad
Groep 5 t/m 8

			
LET OP:
Voor alle workshops van De Producer School
geldt:
Graag een digibord (of een scherm met beamer) +
voor alle leerlingen een computer (tablet of iPad) met
internetverbinding en een koptelefoon. Leerkracht aanwezig
om de producercoach te ondersteunen. Het aantal lessen is
eventueel aan te passen.

Van de studio naar het podium
Groep 5 t/m 8

Wist je dat veel muziek die je tegenwoordig op de radio,
tv of internet hoort gemaakt is door een muziekproducer?
De producer gebruikt hiervoor een computer met
muzieksoftware. Vroeger waren hier hele dure studio’s voor
nodig. Tegenwoordig past een hele studio in een simpele
laptop. Dit brengt de mogelijkheid met zich mee dat ook de
kinderen uit jouw klas muziek kunnen produceren. Samen
met de producercoach gaan de kinderen spelenderwijs de
wondere wereld van het muziek maken verkennen.

Een producer maakt de muziek die de dj draait. Het is dan
ook niet gek dat veel dj’s ook zelf muziek produceren.
In deze workshop maken de kinderen kennis met beide
vakgebieden: de creatieve en de uitvoerende kant.
Tseard Verbeek splitst de groep: de helft van de groep
leert achter de computer muziek maken, de andere helft
leert deze muziek juist te mixen met andere muziek!
Deze combinatieworkshop is uniek in Nederland en biedt
het beste van beide werelden. Spelenderwijs komen de
kinderen achter de werking van geluid, ritme, toonhoogtes,
melodie en harmonie.

Kerndoel:
Competenties:
		
Doelgroep:
Groepsgrootte:
Duur: 		
		
Locatie: 		
Kosten: 		
Inschrijven:

Kerndoel:
Competenties:
		
Doelgroep:
Groepsgrootte:
Duur: 		
Locatie: 		
Kosten: 		
Inschrijven:

54, 55
vermogen tot zelfstandig werken,
vermogen tot samenwerken
groep 5 t/m 8
12 leerlingen
serie van 7 lessen, 1 uur per week
op school
€ 535
via www.akte2.nl/netwerken

Kerndoel:
Competenties:
		
Doelgroep:
Groepsgrootte:
		
Duur: 		
		
Locatie: 		
Kosten: 		
Inschrijven:

54, 55
vermogen tot zelfstandig werken, 		
vermogen tot samenwerken
groep 5 t/m 8
12 leerlingen, voor grotere groepen
graag inschrijven voor twee lessenseries
serie van 5 lessen,
1 uur per week, met introductie
op school
€ 479
via www.akte2.nl/netwerken

54, 55
vermogen tot zelfstandig werken, 		
vermogen tot samenwerken
groep 5 t/m 8
30 tot 40 leerlingen
serie van 5 lessen,
1 uur per week, met introductie
op school
€ 464
via www.akte2.nl/netwerken

Word jij de volgende grote DJ?
Groep 5 t/m 8
DJ’s zijn de rocksterren van nu. Op grote podia bedolven
onder enorme licht en vuurwerk-shows. Welk kind droomt
daar niet van? Maar wat doen die DJ’s eigenlijk met al die
knopjes? Hoe krijgen ze het toch voor elkaar dat twee
liedjes zo mooi in elkaar overlopen? Samen met de DJcoach
komen de leerlingen tijdens deze workshop achter alle
antwoorden op deze vragen.
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Erik de Jager
Hi! 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 en sinds dit jaar ook djworkshops.nl. Met
laatstgenoemde bied ik DJ workshops op locatie aan. Compleet
met professionele installatie kom ik of één van mijn DJ docenten
naar jullie locatie toe. Ik vind het namelijk ontzettend gaaf om
leerlingen in contact te brengen met hun eigen muzikale hart.
In ieder persoon schuilt namelijk een DJ en iedereen zou het
in ieder geval een keer moeten proberen. Binnenkort bij u op
school?

The DJ Experience!
Groep 4 t/m 8
Hypnotiserende lichteffecten, beukende beats en
duizenden mensen die compleet uit hun dak gaan…
Kinderen fantaseren dagelijks hoe het zou voelen om
een bekende DJ te zijn. Tijdens onze unieke DJ workshop
ervaren leerlingen dit zelf! Ze krijgen de mogelijkheid om
zelf te oefenen en experimenteren op een professionele
DJ set. Dit alles onder begeleiding van een echte DJ. Wij
komen met complete DJ- en geluid set naar uw locatie. Na
de workshop ben je in staat om twee tracks naadloos over
elkaar heen te mixen. Daarmee weten de leerlingen één van
de muzikale geheimen om direct bekend te worden. Wordt
één van uw leerlingen misschien wel het grootste DJ talent
ooit?
Kerndoel:
54, 55
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen
Doelgroep:
groep 4 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen, meerdere 		
		
workshops tegelijk mogelijk
Duur: 		
minimaal 2 uur, uitbreiding mogelijk
Locatie: 		
let op geluidsoverlast
Kosten: 		
starttarief € 250 voor 2 uur,
		
extra uren € 75 per uur
Co-teaching:
de leerkracht kan zelf meedoen aan de
		workshop
		
Reflecteert met de leerlingen op taak en
		identiteit.
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
uitermate geschikt als opening of afsluiting van een
schooljaar: de leerlingen kunnen dan op hun eigen
evenement de muziek verzorgen. Dit aanbod is schoolbreed en buitenschools aan te vragen. Ook geschikt voor
het speciaal onderwijs

The DJ Experience
& #ProducerLife

OP MAAT

Groep 4 t/m 8
Naast The DJ Experience! bieden wij ook het programma
#ProducerLife aan. In dit programma leren uw leerlingen
hun eigen muziek te maken onder begeleiding van een
ervaren producer. Wij zijn volledig zelfvoorzienend en
komen compleet met koptelefoons en professionele studio
naar u toe! The DJ Experience & #ProducerLife sluiten
perfect op elkaar aan en het lessenschema stellen we
helemaal op maat voor u samen. We starten uiteraard met
een gesprek op school om samen te kijken hoe we met
onze unieke programma’s kunnen aansluiten op het huidige
muziekonderwijs en de bijbehorende competenties. Wij
trainen daarnaast ook leerkrachten in het gebruik van
digitale componeertools, zoals Garageband, Logic Pro,
Soundtrap en andere tools die worden gebruikt in 123 Zing.
Wij denken graag met u mee!
Kerndoel:
54, 55
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen
Doelgroep:
groep 4 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 12 leerlingen, meerdere 		
		
workshops tegelijk mogelijk
Duur: 		
minimaal 60 minuten
Locatie: 		
let op geluidsoverlast
Kosten Op Maat: Het starttarief voor beide programma’s
		
samen bedraagt (inclusief startgesprek
		
op school) €599. Dit is inclusief 		
		
twee uren The DJ Experience en
		
twee uren #ProducerLife. Uiteraard kun
		
je vervolgens per programma het aantal
		
lessen uitbreiden. Wij vragen hiervoor
		
een vergoeding van
		
€75 per (workshop) uur.
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor
het startgesprek met Erik de Jager en ontwikkeling
programma op maat, neem hiervoor contact op met de
meimakker via info@akte2.nl
Co-teaching:
de leerkracht is zelf onderdeel van de
		workshops
Reflecteren:
met de leerlingen op taak en identiteit.
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Dit aanbod is ook geschikt als opening of afsluiting van
een schooljaar. De leerlingen kunnen dan op hun eigen
evenement de muziek verzorgen.
Dit aanbod is schoolbreed en buitenschools aan te vragen.
Ook geschikt voor het speciaal onderwijs.
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Taal & Media
Bibliotheken Mar en Fean

NIEUW

Contactpersoon: Wiesje Eppinga

Bibliotheken Mar en Fean
Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven
en zich ontwikkelen. Zo kunnen kinderen beter meekomen
in de (digitale) samenleving. Bibliotheken Mar en Fean
beschikt over een uitgebreid aanbod om basisscholen en het
voortgezet onderwijs te ondersteunen op het gebied van
leesbevordering, mediawijsheid, informatievaardigheden en
computational thinking.
bmf.nl/educatie
facebook.com/leesconsulenten
instagram.com/read.y

Boer Boris gaat naar zee

NIEUW

KIEK kleuter

NIEUW

Groep 1 en 2

Groep 1 en 2

Hij is een echte boer, het jongetje met de rode laarzen en
de stoere pet. En als het vakantie is wil Boer Boris naar zee,
dus wat neemt hij mee in zijn koffertje? Zijn kammetje, zijn
onderbroek, zijn knuffel en zijn jas. Maar hij wil steeds meer
meenemen en zijn koffertje wordt steeds voller…

De kinderen gaan met het programma KIEK aan de slag
met beeld. Ze praten over wat ze zien, vertellen verhalen
bij foto’s, maken kleine stappen op het gebied van
beeldbewerking en gaan met diverse fotomaterialen op
ontdekkingstocht. Hoe echt zijn beelden? Klopt het wat je
ziet? Spelenderwijs leren de kleuters dat het van belang
is om kritisch te kijken naar beelden. KIEK bestaat uit een
leskistje met handleiding bij negen activiteiten verdeeld
over drie thema’s:

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Kerndoel:
1, 9, 11, 12, 54, 55
Competenties: onderzoekend vermogen, vermogen
		
om zich te presenteren, vermogen tot
		
zelfstandig werken, vermogen 		
		tot samenwerken.
Doelgroep:
groep 1 en 2
Duur: 		
leenperiode van 6 weken
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar
Kosten: 		
€ 15 per leskist.
		
leskist met introductie: € 75
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
Co-teaching: ja, middels overleg op de school en lesbrief.
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•
•
•

Beschouwen – ik kijk, ik zie
Beoordelen – ik vind, ik ben
Bewerken – ik verander

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Kerndoel:
1, 9, 11, 12, 54
Competenties: onderzoekend vermogen, vermogen
		
om zich te presenteren, vermogen tot
		
zelfstandig werken, vermogen 		
		tot samenwerken
Doelgroep:
groep 1 en 2
Duur: 		
leenperiode van 6 weken
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar
Kosten: 		
€ 50 per groep,
		
dit is inclusief lespakket en introductie
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
Co-teaching: ja, middels overleg op de school en lesbrief.

Poëzie – Hapklaar en Dichtgaar

David Walliams project

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Aan de hand van eenvoudige gedichten over eten
maken de kinderen kennis met diverse soorten poëzie.
In restaurant Hapklaar & Dichtgaar worden de kinderen
getrakteerd op een heerlijk etentje, de menukaart staat vol
met de lekkerste gedichten. En mocht dit niet smaken, dan
maken ze hun eigen menu. Dit programma leert leerlingen
dat er verschillende soorten gedichten zijn. Leerlingen
ervaren dat het plezierig is gedichten te lezen en ernaar
te luisteren. Ook worden ze gestimuleerd taal creatief te
gebruiken.

Maak kennis met de hilarische boeken van David Walliams.
Deze Britse schrijver wordt ook we de opvolger van
Roald Dahl genoemd. Bibliotheken Mar en Fean heeft een
programma ontwikkeld bestaande uit een introductie in de
klas door een leesconsulent en opdrachten die de leerkracht
zelf met de leerlingen kunt doen, Bijvoorbeeld: maak een
striptekening bij het zojuist voorgelezen hoofdstuk en
ontwerp een eigen ettertje. De tien opdrachten worden
bijgehouden in een logboek. Als alles ingeleverd wordt
krijgt de klas een klein prijsje. Bij het project wordt een
collectie boeken van David Walliams geleverd.

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Kerndoel:
1, 9, 11, 12, 54
Competenties: onderzoekend vermogen, vermogen
		
om zich te presenteren, vermogen tot
		
zelfstandig werken, vermogen 		
		tot samenwerken
Doelgroep:
groep 3 en 4
Duur: 		
leenperiode van 6 weken
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar
Kosten: 		
€ 25 per leskist,
		
leskist met introductie: € 90
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
ja, middels overleg op de school en
		lesbrief
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.

Workshop programmeren
met de micro:bit

NIEUW

Groep 6 t/m 8
De micro:bit is een minicomputer die is ontworpen op
initiatief van de BBC. Je kunt de micro:bit voor allerlei
leuke toepassingen gebruiken of het nu een robot of een
muziekinstrument is. De mogelijkheden zijn eindeloos.
De micro:bit heeft 25 rode LED lichtjes waarmee je
boodschappen kan laten zien. Er zijn twee drukknoppen
waarmee je een game kan besturen of iets kan starten of
stoppen. De micro:bit kan ook zien of hij beweegt, hoe snel
hij gaat en in welke richting. De micro:bit kan ook nog met
een andere micro:bit of smartphone praten en met het
Internet!

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal
Kerndoel:
1, 9, 12, 54
Competenties: onderzoekend vermogen, vermogen
		
om zich te presenteren, 			
		
vermogen tot zelfstandig werken, 		
		
vermogen tot samenwerken.
Doelgroep:
groep 5 en 6
Duur: 		
introductie 30 minuten,
		
leenperiode 6 weken,
		
afsluiting 30 minuten
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar
Kosten: 		
€ 90 per groep
		
(incl. introductie en afsluiting)
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
ja, middels overleg op de school en
		lesbrief
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
rekenen, taal, creatieve vakken
Kerndoelen:
1, 9, 11, 12, 54
Competenties: onderzoekend vermogen, vermogen
		
om zich te presenteren, vermogen tot
		
zelfstandig werken, vermogen 		
		tot samenwerken
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Duur: 		
2 uur
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar
Kosten: 		
€ 195
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
ja, middels overleg op de school en
		lesbrief
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
De bibliotheek zorgt voor de micro:bits en laptops om
te programmeren. Indien gewenst kunnen we voor de
leerlingen ook een eigen micro:bit leveren. De kosten
hiervoor bedragen € 20 per leerling. Dit aanbod is aan te
passen aan ieder gewenst thema.
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Taal & Media
Bibliotheken Mar en Fean

Kate Schlingemann

Contactpersoon: Wiesje Eppinga

OP MAAT

Workshop reclame

NIEUW

Eén tegen allen

Groep 7 en 8

Groep 7 en 8

Kinderen wéten wel dat ze met een commercial te maken
hebben, maar zijn zich onvoldoende bewust van de invloed
daarvan, blijkt uit onderzoek. Reclames zijn al lang niet meer
alleen te zien in het reclameblok op tv of in het bushokje,
ook via social media, vlogs en games worden we bestookt
met reclame. Tijdens deze les gaan we terug in de tijd, naar
de geschiedenis van reclame en laten we kinderen ervaren
wat reclame met ze doet. Waar komen zij reclame tegen?
Hoe zit het met reclame in games, apps en vlogs? En hoe zit
het met reclame en streaming apps?

De leesconsulent neemt het op tegen de klas in deze
challenge waarin 80 verschillende opdrachten voorbij
komen. Van een rap over lezen tot een voelbare kaft
maken. Voor elk wat wils! Lukt het om de opdrachten op
tijd te voltooien of moet de klas een tegenprestatie leveren
voor de bieb?

Kate Schlingemann is als jeugddichter, kinderboekenmaker,
Schoolschrijver en tekenaar altijd bezig met taal. Poëzie is
Taal, net als dans, muziek, beeld, en illustratie. Taal is het
middel waarmee je je kunt uitdrukken en verbinden aan jezelf,
de ander en je omgeving. In haar poëzielab in Hartwerd
ontwikkelt ze manieren om Taal anders vorm te geven.

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Kerndoel:
1, 9, 11, 12, 54
Competenties: onderzoekend vermogen, vermogen
		
om zich te presenteren, vermogen tot
		
zelfstandig werken, vermogen 		
		tot samenwerken.
Doelgroep:
groep 7 en 8
Duur:		
leenperiode van 6 weken
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar
Kosten: 		
€ 90 per groep,
		
dit is inclusief introductie en afsluiting
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
ja, middels overleg op de school en
		lesbrief
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.

kateschlingemann.nl

Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Kerndoel:
1, 9, 11, 12, 54
Competenties: onderzoekend vermogen, vermogen
		
om zich te presenteren, vermogen tot
		
zelfstandig werken, vermogen 		
		tot samenwerken
Doelgroep:
groep 7 en 8
Duur: 		
leenperiode 6 weken
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar
Kosten: 		
€ 25 per leskist,
		
leskist met introductie: € 90
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
ja, middels overleg op de school en
		lesbrief
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
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KateboeK - Kate Schlingemann

En toen en toen en toen

NIEUW

Groep 1 t/m 8
Tijdens de kinderboekenweek gaat het over geschiedenis.
Nu zijn gedichten toevallig de allerbeste tijd-ruimtecapsules
waarmee je naar elke tijd kunt reizen. Naar Toen en Toen,
of Toen! We maken een poëzie-reis door de tijd met de
hele klas aan de hand van de Geschiedeniscanon, en/of de
Rode Draad in ons verhaal. We nemen de gebeurtenissen
onder de loep en schrijven er over alsof we erbij waren.
Sluit aan bij regulier
schoolvak:
taal, creatieve vakken
Kerndoel:
1, 9, 12, 17, 51, 54, 55 en 56
Competenties: samenwerken, betekenis geven, 		
		
onderzoeken, poëtische elementen,
		
spelen met taal, beeldend werken
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: 1 klas – maximaal 26 leerlingen
Duur: 		
1,5 uur
Locatie: 		
op school in de klas
Periode:		
hele jaar, sluit ook aan op 			
		
kinderboekenweek en andere thema’s
		zoals “vrijheid’
Kosten: 		
€ 220 per dagdeel
		
(9.00-12.30 uur, max 3 groepen)
		
incl. pauze, voorbereiding, reiskosten en
		materiaalkosten
		
Na-verwerkingskosten, bijvoorbeeld
		
kaarten laten drukken, nog nader te
		bespreken
		
€ 80 per losse les van 5 kwartier
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
een begeleidende lesbrief beschikbaar
Reflecteren:
op omgeving, gevoelens en identiteit
Bijzonderheden:
De activiteit kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
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Theater
Akte2 | Kunstencentrum Atrium | Theater Sneek
Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
akte2.nl | kunstencentrumatrium.nl | theatersneek.nl

Kunstencentrum Atrium - Toonaangevend in Talent
Een team van professionele theaterdocenten werkt op de unieke
locatie van Kunstencentrum Atrium in Sneek.

Marieke Swart
Marieke Swart is theaterdocent bij KinderMuziekTheater van Kunstencentrum Atrium. Daarnaast is ze vakdocent vanuit KEK op
basisscholen, geeft ze groep 8 musical begeleiding en geeft ze dans-, zang-, theater- en musicalworkshops. Marieke Swart is
afgestudeerd aan de opleiding Docent Theater bij de NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Ook is ze afgestudeerd aan de
voormalige Song & Dance Academie voor Musicaltheater in Zwolle.

THEATERLESSEN OP MAAT

OP MAAT

Groep 1 t/m 8
Drie theaterlessen op maat, aangepast aan uw wensen en
met een korte eindpresentatie.

Ontdek de geheimen van het theater
Groep 1 t/m 8
Samen met een begeleider gaan de leerlingen in kleine
groepjes op ontdekkingstocht door Theater Sneek. Een
kijkje nemen in de kleedkamers en zelf op het podium
staan? In deze ontdekkingstocht kan dat allemaal! In elke
ruimte kunnen vragen beantwoord worden of is er een
leuke opdracht. Zo leren de leerlingen spelenderwijs over
de verschillende aspecten van het theater.
Kerndoelen:
Doelgroep:
Duur: 		
Locatie: 		
Kosten: 		
Inschrijven:
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56
groep 1 t/m 8
60 minuten
Theater Sneek, Westersingel 28
€ 55 per groep
via www.akte2.nl/netwerken

Kerndoelen:
54, 57, 58
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		presenteren
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Duur: 		
groep 1 en 2:
		
drie lessen van 45 minuten met 		
		eindpresentatie,
		
groep 3 t/m 8:
		
drie lessen van 60 minuten met 		
		eindpresentatie
Locatie: 		
op school in een gymlokaal of evt. 		
		speellokaal
Periode: 		
in overleg wordt een rooster gemaakt
Kosten: 		
groep 1 en 2: € 263 per groep,
		
groep 3 t/m 8: € 319 per groep
Kosten op Maat: groep 1 en 2: € 373 per groep,
		
groep 3 t/m 8: € 429 per groep
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Reflecteren:
op taak en op gevoel
Co-teaching:
de theaterdocent werkt graag samen
		
met de leerkracht
Bijzonderheden:
Kan eventueel ook op één dag met meerdere groepen en
theaterdocenten. De kosten op maat zijn dan alleen voor
de eerste groep. Dit aanbod is schoolbreed aan te vragen
en óók naschools aan te vragen.

OP MAAT

Verbeelding in de klas
Groep 1 t/m 8

NIEUW

Bij theater zet je je fantasie en verbeeldingsvermogen in.
Door je in te leven, een verhaal te bedenken en te spelen
gebruik je je verbeelding en dit geeft je een andere blik op
de wereld. Zo leer je om je in te leven in een ander, te kijken
naar anderen, en rekening te houden met anderen. Dit
geeft een bijdrage aan hoe je zelf in de maatschappij staat
en dit is goed voor je ontwikkeling en sociale vaardigheden.
In haar enthousiasme neemt Marieke de leerlingen hierin
mee en ze brengt in een positieve sfeer haar kennis over.
Verbeelding moet je koesteren, hoe oud je ook bent. In
de theaterlessen wordt het verbeeldingsvermogen van de
leerlingen gestimuleerd en hierdoor wordt de creativiteit
aangezet. Zo ontstaan er nieuwe ideeën en wordt er een
hele nieuwe wereld gecreëerd waar alles mogelijk is.
Elke les staat een ander thema centraal waar spelenderwijs
op ingegaan wordt, zoals voorwerpen, personages en
verhalen. De theaterdocent komt hiervoor drie keer langs.
Het is ook mogelijk om theaterlessen op maat te maken
en in een ander vak te integreren. Denk aan geschiedenis,
erfgoed, wereldoriëntatie, meertaligheid of passend bij
een thema of boek. Er is een voorbespreking mogelijk om
de lessen helemaal naar behoefte vorm te geven.

Discipline:
theater en taal
Kerndoelen:
54, 57, 58
Competenties: creërend en onderzoekend vermogen
		
en vermogen zich te presenteren, samen
		
te werken en zelfstandig te werken
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: 1 groep
Duur: 		
groep 1 en 2: 3 lessen van 45 minuten
		
groep 3 t/m 8: 3 lessen van 60 minuten
Locatie:
op school in een gymzaal of 		
		speellokaal
Kosten:		
€ 200 voor groep 1 en 2,
		
€ 240 voor groep 3 t/m 8
Kosten Op Maat: € 310 voor groep 1 en 2,
		
€ 350 voor groep 3 t/m 8
		
inclusief startgesprek met Marieke Swart
		
en ontwikkelen programma op maat
		
€ 155 voor groep 1 en 2 bij meer 		
		
groepen per school 			
		
€ 195 voor groep 3 t/m 8 bij meer 		
		
groepen per school
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Reflecteren:
op taak en op gevoel
Co-teaching:
de theaterdocent werkt graag samen
		
met de leerkracht
Bijzonderheden:
De theaterlessen kunnen ook in het Fries gegeven worden
De lessen zijn schoolbreed aan te vragen en kunnen
geschikt zijn voor het speciaal onderwijs
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Theater
Theaterdocent&co

IJtje Plantinga

Contactpersonen: Baukje Krikken-De Boer en Nienke Brinkhuis
theaterdocentenco.nl

Plantimproductie
plantimproductie.nl

Plantimproductie - IJtje Plantinga
IJtje Plantinga is gespecialiseerd in improvisatietheater en
werkt vanuit haar bedrijf Plantimproductie samen met Akte2
om iedereen aan het improviseren te krijgen.

De Impro Show bij
jou op school!
Groep 1 t/m 8

OP MAAT

NIEUW

Hou jij van theater? Wil jij graag met nog meer zelfvertrouwen
voor de klas of een groep staan? Dan is ‘De Impro Show’
de workshop voor jou! Tijdens deze workshop leer jij de
kneepjes van het improvisatietheater. Wat is Improvisatie
eigenlijk? Hoe improviseer je? Welke impro games zijn er?
Mocht u de spellen uit de les vaker op school willen spelen,
dan is een materiaalpakket handig om te bestellen.
Discipline:
theater en taal
Kerndoelen:
54, 55, 57, 58
Competenties: creërend, reflectief en receptief 		
		
vermogen en vermogen zich te 		
		presenteren
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: 1 groep
Duur: 		
8 lessen,
		
groep 1 t/m 3: 45 minuten per les,
		
groep 4 t/m 8: 75 minuten per les
		
Losse les mogelijk
Locatie:
op school
Kosten: 		
groep 1 t/m 3:
		
8 lessen: € 640. losse les: € 85
groep 4 t/m 8:
		
8 lessen: € 865, losse les: € 112
		
meerdere groepen op dezelfde dag en
		
locatie 5% korting
materiaalpakket: € 50
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
impro games met de leerlingen die
		
vakoverstijgend ingezet kunnen worden
Reflecteren:
op taak, omgeving, gevoelens en 		
		identiteit
Bijzonderheden:
Deze workshop is schoolbreed aan te vragen en kan
geschikt zijn voor het speciaal onderwijs.
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Theaterdocent&co

OP MAAT

De Eind Impro Show!
Groep 6 t/m 8

NIEUW

Willen jullie een keer iets anders dan een eindmusical? Kies
dan voor de Eind Impro Show! Tijdens deze workshop leer jij
de kneepjes van het improvisatietheater. Wat is Improvisatie
eigenlijk? Hoe improviseer je? Welke impro games zijn er?
En hoe speel je die? In 8 lessen werk je met je klas naar
een echte Impro Show. Misschien ken je het programma
De Lama’s nog wel van vroeger. De juf of meester krijgt de
rol van presentator/spelleider aangeleerd, dit kan natuurlijk
ook samen met een leerling zijn. Bij deze workshop staat
spelplezier voorop! Durven jullie de uitdaging aan met
de klas? Theater geeft zelfvertrouwen, verbindt en laat je
lachen!
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
creatieve vakken
Discipline:
theater en taal
Kerndoelen:
54, 55, 57, 58
Competenties: creërend, reflectief en receptief 		
		
vermogen en vermogen zich te 		
		presenteren
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Groepsgrootte: 1 groep
Duur: 		
8 lessen van 75 minuten
Locatie:
op school
Kosten: 		
€ 880 inclusief materiaalpakket
Het is mogelijk om een KEK-Impuls aan te vragen voor het
startgesprek met kunstenaar en ontwikkeling programma
op maat, neem hiervoor contact op met de meimakker via
info@akte2.nl
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Co-teaching:
impro games met de leerlingen die
		
vakoverstijgend ingezet kunnen worden
Reflecteren:
op taak, omgeving, gevoelens en 		
		identiteit
Bijzonderheden:
Deze workshop is schoolbreed aan te vragen en
kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs. Het
materiaalpakket bestaat uit alle attributen die bij de
verschillende impro games nodig zijn.

EINDFILM
Groep 8

Baukje Krikken-De Boer en Nienke Brinkhuis zijn allebei
dramadocent. Daarnaast is Nienke werkzaam als actrice en
stemacteur, Baukje is theaterregisseur en schrijfster. Samen
zijn zij Theaterdocent&co gestart in 2018. Met als doel
meer theater in hun deel van Súdwest Fryslân te brengen.
Ze maken eindfilms voor groep 8 met een professionele
filmmaker en zijn theaterlessen met als eindresultaat een
voorstelling aan het opstarten in samenwerking met andere
culturele organisaties in en rond Workum.

Een keer iets anders dan de eindmusical?
Maak een te gekke EINDFILM met groep 8!
Maak samen met ons, je hele klas en een professionele
filmmaker een korte speelfilm waarin iedereen een rol heeft,
ook de juf of meester! Er wordt een uniek script geschreven
dat over jullie groep 8 gaat en het speelt zich af op jullie
eigen school. We plannen 1 ochtend om te brainstormen met
groep 8, spreken 3 repetities af en 1 opnamedag. De school
wordt dan ook de filmset.
Als de film klaar is maken we er een echte filmpremière
van met rode loper en (nep) champagne. De locatie voor
de filmpremière mag je klas zelf bedenken. Alle filmsterren
ontvangen per mail een linkje om de film online ook te
bekijken en te bewaren voor
later!
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
drama
Kerndoelen:
54,56
Competenties: creërend vermogen, vermogen zich te
		
presenteren, reflectief vermogen, 		
		
onderzoekend vermogen, receptief
		vermogen
Doelgroep:
groep 8
Duur: 		
1 brainstorm-ochtend met de klas (60 min),
		
3 repetitiedagen en een opnamedag.
Locatie: 		
op school
Periode: 		
hele schooljaar, de film kan gewoon
		
bewaard worden tot het moment van de
		première
Kosten: 		
€ 1315 incl. filmposter
		
€ 1490 incl. filmposter, aankleding van de
		
première avond met rode loper en
		(nep)champagne
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema en
schoolbreed aan te vragen. De activiteit kan geschikt zijn
voor speciaal onderwijs.
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Theater

Wacht niet met bestellen, geef je gewoon op voor een
voorstelling! We vinden er wel wat op als alles anders moet!

voorstellingen
Theater Smoar

Frets!

Contactpersoon: Noortje Vos
theatersmoar.nl

Contactpersoon: Freerk Siemen Hospes
defrets.nl

De Troepfabriek

Een les over zwerfafval,
recyclen en hergebruiken
Groep 1 t/m 8

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

ISWAH
Groep 1 t/m 8

NIEUW

Alle dieren dansen op de melodie van Dayê, de grote olifant.
Leeuw brult de mooiste brullen, Spreeuw schettert de
sappigste nieuwtjes en Giraffe grapt de mooiste grappen.
Maar dan stopt het met regenen en raakt de enige poel in
de verre omtrek vol schijt. En daardoor verandert alles.
We hebben maar één aarde. Die ene aarde hebben we te
leen gekregen van de volgende generatie. Daarom moeten
we er met z’n allen goed op passen. Zo heeft de volgende
generatie ook nog een fijne plek om te leven. Het zal niet
eenvoudig zijn, maar samen kunnen we het! In “Iswah”
gaat Frets! samen met de kinderen én verbeeldingskracht
op zoek: hoe kunnen we de aarde leefbaar houden voor
iedereen? Hoe ver moeten we zelf offers maken voor dit
doel? En: wiens schuld is het dat het zover heeft kunnen
komen?
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
taal/creatieve vakken, duurzaamheid
Discipline:
theater en taal
Kerndoelen:
54, 55
Competenties: reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal ± 90 kinderen per voorstelling
Duur: 		
voorstelling: 50 minuten
Locatie:
op school, bijv. speellokaal
Periode: 		
gehele schooljaar beschikbaar
Kosten:		
voorstelling: € 761
		
Twee voorstellingen op dezelfde locatie
		
en dag: € 979
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Lesmateriaal bij de voorstelling ontwikkeld in samenwerking
met Stichting Gearhing. Activiteit is schoolbreed aan te
vragen en kan geschikt zijn voor speciaal basisonderwijs.
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NIEUW

FREONSKIP
Groep 1 t/m 4
(Nederlands gesproken) Drie matrozen gaan op reis. Ze
zijn vrienden. Over zeeën vol met verse woorden zoeken
ze ieder hun eigen bestemming: de Stip. In hun zoektocht
komen ze interessante dieren tegen die hen verder proberen
te helpen. Hoge golven zorgen voor hechte manschappen,
maar hoe verankerd is de vriendschap tussen de matrozen
echt? Er kan per slot van rekening maar één kapitein zijn!

DE TROEPFABRIEK staat op een verlaten stuk grond, ver
van de bewoonde wereld. Met grote hekken is het terrein
al jaren afgesloten. Niemand weet precies wat zich daar
afspeelt. Elke middag rijden er 2 autootjes volgepakt met
vuilniszakken naar de fabriek en elke avond rijden ze leeg
weer naar huis. Wat zit er in die vuilniszakken en wat gebeurt
er binnen in die fabriek? Wanneer Tessa op onderzoek
uitgaat en een gat in het hek knipt, vraagt ze de kinderen
om met haar mee te gaan. Wat zullen ze daar ontdekken?
DE TROEPFABRIEK is een speelse les boordevol theater,
weetjes & gekke opdrachten die de kinderen bewust stil
laat staan bij de gevolgen van zwerfafval.

Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
taal/ wereld oriëntatie /creatieve vakken/
		natuur
Kerndoel:
54
Competenties: creërend vermogen en vermogen zich te
		presenteren
Doelgroep:
groep 1 t/m 8
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen
Duur:		
45 minuten voor de onderbouw
		
60 minuten voor de middenbouw
		
90 minuten voor de bovenbouw
Locatie:
op school, in speellokaal
Kosten: 		
€ 150 per groep
		
*15% combinatiekorting bij 3 groepen op
		één dag
Reflecteren:
op taak en omgeving
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is schoolbreed aan te vragen, kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs en is óók buitenschools aan te
vragen. Theater Smoar werkt in dit programma samen met
Samen Fryslân Schoon.

Freonskip gaat over vriendschap: jaloers zijn of trots zijn
op? Je eigenheid verliezen of behouden? En Freonskip
gaat ook over: lol trappen, (veel) muziek maken, verboden
woorden opvissen en helaas ook over dekdweilen.
Sluit aan bij het regulier
schoolvak:
taal/creatieve vakken
Kerndoelen:
1, 17, 54
Competentie:
receptief vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 4
Groepsgrootte: ± 60 leerlingen per voorstelling
Duur:		
voorstelling 50 minuten
Locatie: 		
speelruimte
Periode: 		
gehele schooljaar beschikbaar
Kosten: 		
€ 761: voorstelling,
		
€ 979: twee voorstellingen op dezelfde
		
locatie en dag
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Lesmateriaal bij de voorstelling ontwikkeld door Malmberg
i.s.m. Frets! (video’s en lessen). Activiteit is geschikt voor
speciaal basisonderwijs.
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Theater

Wacht niet met bestellen, geef je gewoon op voor een voorstelling!
We vinden er wel wat op als alles anders moet!

voorstellingen
Akte2 | Theater Sneek
Contactpersoon: Aagje Bouwhuis
akte2.nl | theatersneek.nl

Theater Sneek
In het hart van de sfeervolle stad Sneek vind je Theater Sneek, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Theater Sneek biedt
voorstellingen voor alle leeftijden en voor ieder wat wils. De programmeur van Theater Sneek, Sylvia van den Berg, heeft voor de
leerlingen op de scholen in Harlingen onderstaand programma op maat gekozen. Zij nodigt leerlingen uit om in Theater Sneek
een hele andere wereld mee te maken, de magie van de verbeelding. En zoek je een locatie om te vergaderen, een workshop of
bedrijfsfeest te organiseren? Laat het ons weten.

Alleen op de wereld

NIEUW

Een poëtische meespeel voorstelling
naar het befaamde boek van Hector Malot

De roep van de orka

NIEUW

Groep 5 t/m 8

‘Hands up!’

NIEUW

Groep 1 t/m 3
Ken je Lejo? Dat beroemde poppetje met die oogjes?
In Nederland is hij vooral bekend van zijn filmpjes in
Sesamstraat, maar wist je dat hij met zijn theatervoorstelling
‘Hands up!’ de hele wereld over reist? Van Moskou tot
Madrid en van New York tot Tokyo; overal vermaken Lejo
en zijn vrienden jong en oud met hun kunsten. ‘Hands up!’
zit vól humor, muziek, energie en poëzie en het publiek
vergeet al snel dat ze naar twee handen zit te kijken.
Lejo is een creatie van de Leusdense poppenspeler Leo
Petersen. Zonder woorden en met weinig middelen weet
hij een uniek, eigen wereldje te creëren.
Kerndoelen:
55 en 57
Competenties: reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 1 t/m 3
Groepsgrootte: max. 150 leerlingen per voorstelling
Duur voorstelling: 45 minuten
Locatie: 		
Cultuur Kwartier Sneek
Periode: 		
vanaf januari 2021
Kosten: 		
€ 8,50 per leerling,
		
per 35 leerlingen wordt één begeleider in
		rekening gebracht
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Deadline inschrijven vóór 1 juli 2020. Later
		
inschrijven is mogelijk, maar vol = vol
Bijzonderheden:
Bij de voorstelling hoort een lesbrief en een PP over Leo’s
werk o.a. over het thema ‘veel met weinig’; over hoe je met
weinig middelen toch veel kunt uitbeelden.
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Een schone zee begint bij een schoon schoolplein. Dat is
het uitgangspunt van de educatieve theatervoorstelling ‘De
Roep van de Orka Kids’. Duik mee met beroepsavonturier
Melvin Redeker en ga mee op reis onder de golven.
Melvin neemt de leerlingen mee op zijn zoektocht naar
de geheimen van onze oceaan. Onderweg beleven we
spannende en magische momenten: oog in oog met haaien,
nieuwsgierige bultruggen en zachtaardige killer whales.
Plastic soep en zwerfafval
Of Melvin dichtbij huis is of ver weg, tijdens zijn expedities
komt Melvin plastic soep tegen. Melvin maakt de koppeling
naar de voedselketen en het probleem van plastic soep en
wat de kinderen daar zelf aan kunnen doen. Een schone
zee begint bij een schoon schoolplein, schoon dorp en
schone stad. De theatershow is educatief en interactief.
Een educatieve show over de oceaan vol avontuur, beleving
en emotie. Persoonlijke verhalen met interessante weetjes
en spectaculaire videobeelden op een acht meter breed
scherm.
Kerndoelen:
55 en 57
Competenties: reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 5 t/m 8
Groepsgrootte: max. 175 leerlingen per voorstelling
Duur voorstelling: 60 minuten
Locatie: 		
Cultuur Kwartier Sneek
Periode: 		
op 29 maart 2021
Kosten: 		
€ 8,50 per leerling,
		
per 35 leerlingen wordt één begeleider in
		rekening gebracht
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Deadline inschrijven vóór 1 juli 2020. Later
		
inschrijven is mogelijk, maar vol = vol

Groep 4 t/m 8
Remi is te vondeling gelegd en wordt op achtjarige
leeftijd verkocht door zijn pleegvader aan Vitalis, een
oude straatmuzikant. Samen reizen de twee de wereld
rond en verdienen ze wat geld door mensen te vermaken
met hun aapje en drie honden. Tijdens hun avontuurlijke
zwerftocht ontmoeten ze veel verschillende mensen. Remi
leert dat iedereen een beetje alleen is op de wereld en dat
je ondanks tegenslagen, altijd open kunt staan voor de
rijkdom van het leven.
Samen met Remi beleeft het publiek een ontroerende
zwerftocht vol romantiek en symboliek in een voorstelling
met liedjes, prachtige theatrale vondsten, poppenspel en
een verrassend geluidsdecor.
Kerndoelen:
55 en 57
Competenties: reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 4 t/m 8
Groepsgrootte: max. 150 leerlingen per voorstelling
Duur voorstelling: 60 minuten
Locatie: 		
Cultuur Kwartier Sneek
Periode: 		
vanaf januari 2021
Kosten: 		
€ 8,50 per leerling,
		
per 35 leerlingen wordt één begeleider in
		rekening gebracht
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Deadline inschrijven vóór 1 juli 2020. Later
		
inschrijven is mogelijk, maar vol = vol.

Elke seconde telt

NIEUW

Toneelschap Beumer & Drost
Groep 6 t/m 8
Een adembenemende theaterdetective die loopt als een
trein en kijkt als tv. Met Babberich & Kleef, bekend uit de
filmische theaterhit De Man met de Bakkebaarden.
We leven in een tijd van sequels. Van Netflix
vervolgseries. We bingen en watchen erop los. Film- en
televisieproducenten springen er gretig op in. Ook van de
detective-serie Babberich & Kleef worden koste wat kost
nieuwe afleveringen op de rol gezet. De inmiddels zeer
succesvolle scenarioschrijver en acteur, Felix van Andel,
presenteert een plan dat vele genres doorkruist: een
onvergetelijke aflevering waar Babberich zijn collega Kleef
tijdens een achtervolging plots ziet verdwijnen in het niets.
Geen spoor te bekennen. Een adembenemende zoektocht
leidt naar een andere dimensie van plaats en tijd, en naar
een eerdere aflevering van Babberich & Kleef. Lukt het
Babberich om zijn collega op precies het juiste moment
terug te halen naar het hier en nu?
Elke seconde telt is een hartverscheurende voorstelling
over een zaak op leven en dood: geestig, mysterieus en
filmisch met diepere thema’s als hartstocht en spijt.
Kerndoelen:
55 en 57
Competenties: reflectief en receptief vermogen
Doelgroep:
groep 6 t/m 8
Groepsgrootte: max. 175 leerlingen per voorstelling
Duur voorstelling: 60 minuten
		
met nagesprek 10 minuten
Locatie: 		
Cultuur Kwartier Sneek
Periode: 		
op 22 en 23 maart 2021
Kosten: 		
€ 8,50 per leerling,
		
per 35 leerlingen wordt één begeleider in
		rekening gebracht
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
		
Deadline inschrijven vóór 1 juli 2020. Later
		
inschrijven is mogelijk, maar vol = vol.
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Aanbod voor leerkrachten
Vuur voor cultuur

Vuur voor cultuur - Elly van den Brand

Contactpersoon: Elly van den Brand
vuurvoorcultuur.nl

Theater gecombineerd met
andere vakken?

Elly van den Brand is docent theater en begeleidde vanuit
Keunstwurk schoolteams bij het invoeren van een leerlijn drama.
Ontwikkelde kunstprojecten rondom jeugdliteratuur. Schreef
een dramamethode bij een Staaltaal en Veilig leren lezen. Ze
begeleidde kunstenaars in de nascholing Beroepskunstenaars In
de Klas. Leerde pabostudenten hoe ze drama kunnen geven en
doceert studenten aan de opleiding docent Theater.
Ze is in staat om vakoverstijgend te denken en aan te sluiten en
mee te denken vanuit de onderwijsvisie van de school. Dit kan
ze vormgeven in teamtrainingen en coaching on the job.

NIEUW

Spelen is een manier waarop kinderen van nature de
wereld ontdekken. Hoe mooi zou het zijn als er in het
basisonderwijs meer ruimte was om spelend te leren?
Je leert bij theater door te doen, je speelt altijd samen,
je zet je verbeelding in en leert ideeën vormgeven. Door
te spelen leer je je te verplaatsen in een andere rol en
word je uitgedaagd om te onderzoeken wat er allemaal
mogelijk is. Ontdek hoe je theaterwerkvormen kunt
inzetten bij woordenschat onderwijs, begrijpend lezen,
wereldoriëntatie, levo of sociale en emotionele vorming.
Op mijn site zijn dramalessen bij de methode Staal en Veilig
leren lezen Kim-versie te downloaden.
Discipline:
theater
Kerndoelen:
afhankelijk van de vraag van de school
Competenties: afhankelijk van de vraag van de school
Doelgroep:
teams
Groepsgrootte: het hele team of een deel van het team
Voorbereidingstijd:
een voorgesprek met het team of een
		
afvaardiging van het team.
Duur: 		
afhankelijk van de vraag van de school
Locatie: 		
op school
Kosten:		
op basis van wat het team wil, wordt een
		
begroting gemaakt. De school kan dit
		
bekostigen uit het budget voor scholing
		
en/of we kunnen op zoek gaan naar
		subsidie.
Co-teaching:
leerkrachten krijgen handvatten om na
		
de activiteit zelf mee aan de slag 		
		te kunnen
Reflecteren:
is onderdeel van de activiteit, het niveau
		
is afhankelijk van waar de school staat en
		
wat de school wil.
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is schoolbreed aan te vragen en kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs.
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Cultuureducatie
in het hart van de school

NIEUW

Wil je cultuureducatie een structurele plek van betekenis
geven? Wil je cultuureducatie koppelen aan anderen
vakken? Wil je de nieuwsgierigheid, creativiteit en talenten
van de kinderen ruimte geven? Wil je verhalen leren
vertellen of een verhaal leren maken als leidraad om
met de kinderen samen op onderzoek uit te gaan? Wil je
betekenisvolle leersituatie creëren of uitdagende vragen of
opdrachten bedenken? Graag ga ik met jullie team aan de
gang om samen met jullie te zoeken naar wat past bij jullie
school en hoe je onderwijsvisie of het nadenken daarover,
handen en voeten kunt geven.
Discipline:
multidisciplinair
Kerndoelen:
afhankelijk van de vraag van de school
Competenties: afhankelijk van de vraag van de school.
Doelgroep:
teams
Groepsgrootte: het hele team eventueel aangevuld met
		ouders
Voorbereidingstijd:
een voorgesprek met het team of een
		
afvaardiging van het team
Duur: 		
het gaat om een langer 			
		
begeleidingstraject, na een gratis
		
startgesprek wordt bekeken hoe en hoe
		
vaak we gaan samenwerken.
Locatie: 		
op de school
Kosten:		
op basis van wat het team wil, wordt een
		
begroting gemaakt. De school kan dit
		
bekostigen uit het budget voor scholing
		
en/of we kunnen op zoek gaan naar
		subsidie.
Co-teaching:
leerkrachten krijgen handvatten om na
		
de activiteit zelf mee aan de slag 		
		te kunnen
Reflecteren:
is onderdeel van de activiteit, het niveau
		
is afhankelijk van waar de school staat en
		
wat de school wil.
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is schoolbreed aan te vragen en kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs.

NIEUW
Reflecteren in een creatief proces
Reflecteren bij creatieve processen. Hoe doe je dat?
We verschillende kanten van reflecteren in een creatief
proces belichten, zoals:
•
•
•
•
•
•
•

Het vergroten van betrokkenheid van kinderen bij wat
ze maken.
Het onderzoeken en inzetten van technieken uit de
kunstvakken.
Het onderzoeken van de wereld en hoe jij dat beleeft
vormgeven.
Betekenis geven aan wat je maakt en meemaakt
Inzicht krijgen in je maakproces en leren van
maakprocessen van anderen
Mogelijkheden zien om je verder te ontwikkelen
Het begeleiden van creatieve processen

De training bestaat uit een inleidend gesprek, een
filmpje, een creatieve opdracht, een verdiept gesprek en
bespreking, oefenen of formuleren van eigen reflectievragen.

Discipline:
multidisciplinair
Kerndoel:
55
Competentie:
reflectief vermogen
Doelgroep:
teams
Groepsgrootte: het hele team
Voorbereidingstijd:
een telefonisch voorgesprek
Duur:		
anderhalf tot twee uur.
Locatie: 		
op school
Kosten:		
€ 180 Scholen kunnen dit bekostigen uit
		hun scholingsbudget
Co-teaching:
leerkrachten krijgen handvatten om na
		
de activiteit zelf aan de slag te kunnen
Reflecteren:
alle niveaus van reflectiekomen aan bod,
		
reflectie op taak, omgeving, gevoelens
		en identiteit			
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Activiteit is schoolbreed aan te vragen en kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs.
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Aanbod voor leerkrachten
Staal en steen

Leonieke Scholten

Beeldend kunstenares Anna Akke Fopma
www.staalensteen.nl

Danswerk
facebook.com/danswerkleoniekescholten

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

“BELEEF” HET WERKEN IN SPEKSTEEN
VOOR LEERKRACHTEN

Les 1:
Kennismaking met gereedschappen / steensoorten /
steenkeuze, start met beeldhouwen

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

Les 2:
Bespreken van de lesbrief, vervolg beeldhouwen: centraal
staat, wat voel en ervaar je in het werken met speksteen

Beeldhouwen is een creatieve werkvorm, die nog niet erg
bekend is in het onderwijs. Het is een prachtige manier
om leerlingen te laten voelen en ervaren wat er gebeurt
wanneer zij in speksteen gaan werken. Als leerkracht kun
je uit deze creatieve werkvorm vervolgens veel informatie
over het kind halen. Van beeldhouwen word je rustig en
je denkt even nergens anders aan. Wanneer je jezelf
deze ruimte geeft, ontstaat er vaak een beeld van wat
er van binnen en het kind gebeurt. Bijvoorbeeld: ik ben
enthousiast, verliefd, energiek, druk…, maar ook: ik hoor er
niet bij, ik mis mijn vader/moeder, ik heb geen vriendjes,
ik ben anders dan anders….. Bovendien bevordert het de
fantasie, het ruimtelijk inzicht van de leerling en het is goed
voor de motoriek (kerndoel 54).
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Groepsgrootte: maximaal 6 personen
Duur: 		
19.30 – 22.00 uur
Data: 		
woensdagavond in overleg
Locatie: 		
Atelier Staal & Steen Exmorra
Kosten: 		
€ 95 per persoon, voor twee workshops
		
(inclusief koffie/thee, lesbrief en steen)
Docent: 		
Anna Akke Fopma
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Deze activiteit is uit te breiden naar meer lessen en
verdieping van jezelf.

Leonieke Scholten - Danswerk
Als bevlogen dansdocent put ik uit de dansstijlen en dansmethodieken van DANSEXPRESSIE, WERELDDANS, MODERNE DANS en
EIGENTIJDSE DANS. Danswerk betekent: • variatie in dans (in muziek, materialen, dansstijlen, samenwerking) • eigen inbreng (wat
voor dansbewegingen heb JIJ allemaal in je mars of in je hoofd en zou je willen dansen!) • spel en humor (leuk als iets NIET lukt)
belangrijk.
Ik werk meestal thematisch. Danslessen verzorg ik op basisscholen, BSO’s, AZC’s, in kunstencentra, VO-scholen (Danscolleges),
kinderdagverblijven, met senioren (Danscafé’s) en tijdens theaterkampen. Aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten, Pabostudenten en kunsteducatiedocenten geef ik trainingen of workshops over danseducatie.

DANSCREATIE!

Kennismakingworkshop
DANS-VERTALEN met je groep

NIEUW

In deze actieve én vrolijke workshop leer je - al dansend en
actief onderzoekend - hoe je ieder thema kunt ‘vertalen’
naar dans. En hoe je daarbij gebruik kunt maken van de
creativiteit en durf van jouw eigen leerlingen. Meteen
een CADEAU voor jouw groep, want leerlingen houden
van bewegen, samenwerken, zelf iets nieuws maken en
presenteren! Met de methodiek en praktische tips uit
deze workshop maak jij dat mogelijk. Danservaring is niet
nodig. Ik neem je mee via warming-up werkvormen in het
creatieve proces om dans te maken. We sluiten af door met
elkaar een betekenisvolle en presentabele dans te maken.
Einddoel is dat jij ontdekt hoe jij met deze dans-tools met
jouw groep uit de voeten kunt!

Sluit aan bij het reguliere
schoolvakken:
wereldoriëntatie, creatieve vakken, taal,
		
lichamelijke oefening en ruimtelijk inzicht
Kerndoelen:
54, 55, 56, 57 en 58
Competenties: creërend, onderzoekend, receptief 		
		
en reflectief vermogen, vermogen zich
		
te presenteren, vermogen tot 		
		samenwerken
Doelgroep:
(deel)teams en individuele leerkrachten
Groepsgrootte: 8 tot 25 deelnemers
Duur:
		
2 uur
Locatie:
op school, in speellokaal of gymzaal of
		
locatie in overleg
Periode:
kan gedurende hele schooljaar, bijv. als
		
activerend onderdeel van een studiedag
		
over creativiteit, actief leren,
		
samenwerkend leren, OUT OFF THE
		BOX-durven.
Kosten: 		
€ 550 per team incl. hand-out
		
€ 75 voor individuele leerkrachten incl.
		
hand-out, minimaal 8 deelnemers
Inschrijven:
via www.akte2.nl/netwerken
Bijzonderheden:
Geschikt als onderdeel van een studiedag.
Activiteit is aan te passen aan ieder gewenst thema.
Activiteit is schoolbreed aan te vragen en kan geschikt zijn
voor het speciaal onderwijs.
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KEK/Akte2 voor

leerkrachten en schoolleiders
NIEUW
THEMA 1
ANDERS DENKEN
OVER ONDERWIJS
Cursus 1.1

Kunst en cultuur als
vliegwiel in de school

Cursus 1.2
GRATIS

Vakoverstijgend werken, eigenaarschap, ontwerpgericht
leren. Thema’s waar we heel veel mee willen voor onze
leerlingen. In hoeverre bieden de methodes ruimte
om betekenisvol te werken? In deze denkwerksessie
onderzoeken we met de vier stappen van het creatieve
proces hoe je je eigen onderwijs stap voor stap kunt
aanpassen.
Deze werksessie(s) volg je als je een verandering wil binnen
je organisatie (team, klas). We bieden een maatwerktraject
waarin je samen met je (bovenschoolse) organisatie
nadenkt over veranderen. In deze werksessies staat de
scholing van jezelf en het team centraal. Samen scherpen
we aan welke verandering dat is.
Kernvragen
•
Hoe kan ik de methodes meer loslaten?
•
Hoe krijg ik mijn team betrokken en geïnspireerd mee?
•
Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn leerlingen?
Voor schoolleiders:
28 oktober 2020 van 09.00 tot
			14.00 uur, Leeuwarden
Voor schoolteams:
drie werksessies met het team,
			data in overleg
Kosten: 			
aangeboden door provincie
			
Fryslân en Ministerie OCW
Aanmelden: 		
via je meimakker,
			via www.akte2.nl/netwerken
			of via www.kultuerfilter.nl/cursus
Bijzonderheden: 		
Uitbreiding naar meer bijeenkomsten is mogelijk.
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De kunst van het verdwalen
(voor het bepalen van visie)

Cursus 1.3
GRATIS

U+I+ D2 + W(o) = Flow

Speciaal voor schoolteams en educatieve netwerken geven
we deze verrassende training bij het inmiddels felbegeerde
boek ‘De kunst van het verdwalen’.
De training is een uitnodiging om het bekende (onderwijs-)
pad te verlaten en op ontdekkingstocht te gaan. Om met je
team te vertrekken en je te laten verrassen waar je uit bent
gekomen. Door de formule toe te passen ga je anders naar
je onderwerp kijken en kom je tot inspirerende projecten of
een inspirerende en gedragen visie. Met de formule uit het
boek pakken we je vraag of het thema aan. We bereiken
flow: het vliegwiel voor fantasierijke ideeën en projecten,
en komen in echt contact met elkaar. Jij kunt namelijk niet
exact kopiëren wat een ander bedacht heeft, omdat je
altijd jezelf meebrengt.
Dus componeer, regisseer, boetseer en construeer je eigen
visie.
Kernvragen
•
Hoe kan ik mijn team laten stralen en optimaal gebruik
maken van hun talenten?
•
Hoe krijg ik een verdiept en eigen project?
•
Hoe maak ik tijd in mijn overdrukke programma?
•
Hoe start ik een gesprek over creatieve ontwikkeling
van onze leerlingen?
Voor schoolteams:
werksessie op maat met het
			
team, minimaal twee uur tot een
			
hele dag, data in overleg
Kosten: 			
aangeboden door provincie
			
Fryslân en Ministerie OCW
Aanmelden: 		
via je meimakker,
			via www.akte2.nl/netwerken
			of via www.kultuerfilter.nl/cursus

Intern Cultuur Coördinator (ICC)

GRATIS

Breng cultuur in je onderwijs met een
deskundige in je eigen team
Met een ICC-er in het team versterk/positioneer je de rol
van cultuureducatie in het curriculum.
Tijdens deze cursus denk je aan de hand van interactieve
werkvormen na over het cultuurbeleid en jouw rol als
cultuurcoördinator op school. Onderwerpen die aan
bod komen tijdens de acht bijeenkomsten zijn leerlijndenken, draagvlak binnen het team, kansen in de provincie
voor jouw school, financiën en de culturele kaart van de
omgeving van de school.
Naast de bijeenkomsten is er ook thuis werk te doen. De
verwachte tijdsinvestering is ca. 40 uur. Maar dan heb je na
afloop van de cursus echt een prachtig cultuurbeleidsplan
voor jouw school.
Kernvragen
•
Hoe krijgt cultuureducatie een plek bij mij op school?
•
Hoe pak ik het aan? Welke rol neem ik?
•
Met wie kan ik samenwerken?
•
Hoe creëer ik draagvlak?
•
Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn leerlingen?
Data:		
		
		
		
		
		
		
		
		

8 donderdagen van 15.15 tot 17.30 uur:
22 oktober 2020
12 november 2020
10 december 2020
14 januari 2021
11 februari 2021
18 maart 2021
bijeenkomst 7 is individueel
20 mei 2021 (certificering)

Locatie: 		
		
Kosten: 		
		
Aanmelden:
		
		

elke bijeenkomst is op een andere 		
culturele locatie in Friesland
aangeboden door provincie 		
Fryslân en Ministerie OCW
via je meimakker,
via www.akte2.nl/netwerken
of via www.kultuerfilter.nl/cursus

Cursus 1.4
Van PO naar VO
bijeen
dit thema
Sla
brug hebben we de volgende
cursussen, trainingen en werksessies:

Werk je op de grens van PO-VO en ben je op zoek naar
verbinding? Of heb je interesse in professionalisering van
kunsten cultuureducatie
in het voortgezet
• Kunst
en cultuur
als onderwijs?
Akte2 en
KEK hebben ook
VO en bieden maatwerk
vliegwiel
ineen
deteam
school
als het(ook
gaat om:
voor schoolleiders)
• • Visieontwikkeling
– we maken
De kunst van
het samen een visie op
kunst
en cultuur die door
de hele
school gedragen
verdwalen
(voor
het
wordt.
bepalen van visie)
•
Vakoverstijgend werken – we maken samen een
tussen verschillende vakken.
• inhoudelijke
Intern verbinding
Cultuur
•
Co-creatie
– we komen (ICC)
samen in contact met
Coördinator
(culturele) organisaties buiten de school.
• • Vmbo/praktijkonderwijs
– we helpen bij de aanvraag
Van PO naar VO
en de uitvoering vanuit de regeling van het Fonds
voor Cultuurparticipatie.

4

Voor (een deel van) school team
Datum en tijd:
in overleg
Locatie: 		
op school
Kosten: 		
gratis verkennend gesprek,
		
vervolgtraject in overleg
Meer info en
aanmelden:
a.vdreijden@akte2.nl,
		e.copini@keunstwurk.nl
Mede aangeboden door provincie Fryslân en Ministerie
OCW
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KEK/Akte2 voor

THEMA 2
KENNIS DELEN
OVER ACTUELE
ONDERWIJSTHEMA’S

leerkrachten en schoolleiders
NIEUW
THEMA 2
KENNIS DELEN
OVER ACTUELE
ONDERWIJSTHEMA’S
GRATIS

Cursus 2.1

Talentgericht werken

Driedaagse opleiding tot Talentenfluisteraar
Talentontwikkeling is een speerpunt van KEK en ook van
vele scholen. Luk Dewulf en Els Pronk zijn experts op het
gebied van talentgedreven werken en ontwikkelden
boeken, tools, een methodiek en cursussen. KEK werkt
met hen samen aan talentontwikkeling in Friesland, in
combinatie met cultuuronderwijs.
In de opleiding voor schoolleiders en leerkrachten staan de
theorie van de positieve psychologie, de talentbenadering
en de mindsettheorie centraal.
Kernvragen
•
Hoe kan ik werken vanuit een talentbenadering en
welke talenten van mijzelf kan ik daarbij goed inzetten?
•
Hoe haal ik het goede in kinderen naar boven zodat ze
met meer zelfvertrouwen in het leven staan?
•
Hoe voer ik een talentgesprek
•
Hoe werk ik met de verschillende talenten in mijn klas?
•
Hoe geef ik ruimte aan de minder zichtbare talenten
van kinderen?
•
Hoe krijg ik de kinderen meer in flow?
Data en locatie: Gezamenlijke provincie-brede 		
		
startdag 17 september 2020
		
9.00 tot 17.00 uur, Leeuwarden
Optie 1: 		
vervolgsessies 24 september en
		
8 oktober 2020, 9.00 tot 17.00 uur, 		
		Leeuwarden
Optie 2: 		
vervolgsessies 5 en 19 november 2020,
		
9.00 tot 17.00 uur, Leeuwarden
Optie 3: 		
vervolgsessies 14 en 28 januari 2021,
		
9.00 tot 17.00 uur, Leeuwarden
		
Provincie-brede terugkomdag 12 januari
		
2021, 9.00 tot 17.00 uur, Leeuwarden
Kosten: 		
€ 495 incl. BTW per deelnemer inclusief
		
toolbox met talentkaarten, 		
		
cursusmaterialen, catering en lunches
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken
		
of via www.kultuerfilter.nl/cursus
Mede aangeboden door provincie Fryslân en Ministerie
OCW
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Cursus 2.2

Cursus 2.3

Werken aan echte betrokkenheid

“Als alle kinderen dezelfde kip moeten
knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.”
(Marcel van Herpen)

Hoe stimuleer je een nieuwsgierige
houding bij leerlingen?
Veel methodes werken met leervragen/onderzoeksvragen
om leerlingen meer te betrekken bij het leerproces. In deze
training onderzoek je wat belangrijk is om leerlingen te
begeleiden in het bedenken van een voor hen prikkelende
vraag. Waar worden ze nieuwsgierig van?
Door vanuit kunst- en cultuuronderwijs naar ‘de vraag’ te
kijken krijg je meer betekenisvolle inhoud. En wanneer stel
je die vraag? Timing is daar belangrijk moment in. Kan je
starten met een leervraag/ onderzoeksvraag aan het begin
van een project?
We werken aan procesgerichte didactiek, betekenisvolle
werkvormen en de koppeling tussen omgevings- en
maakonderwijs.
Kernvragen
•
Hoe begeleid ik leerlingen om te komen tot een
nieuwsgierige houding?
•
Wat is een betekenisvolle (onderzoeks-)vraag?
•
Hoe formuleer ik zelf en met mijn leerlingen meer
verdiepte en hanteerbare leervragen?
Voor (een deel van) schoolteam
Datum en tijd :
in overleg een hele dag of minimaal twee
		
dagdelen op maat
Locatie: 		
in overleg
Kosten: 		
aangeboden door provincie Fryslân en
		Ministerie OCW
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken
		
of via www.kultuerfilter.nl/cursus
Bijzonderheden:
Uitbreiding naar meer bijeenkomsten is mogelijk.

Van product naar proces, maar hoe
dan?

Eigenaarschap is een speerpunt van Akte2 en KEK en ook
van vele scholen. Wij leerden heel veel van Karin Kotte. Zij
is expert op het gebied van procesgerichte didactiek. Ze
leert je om meer evenwicht te vinden tussen sturing als
leerkracht en werken met de inbreng van de leerling. Zij
noemt dit procesgerichte didactiek.
Door vanuit een proces te werken probeer je andere
mogelijkheden, leer je autonoom denken, buiten het kader
durven gaan en keuzes te maken: de manier waarop een
kunstenaar of wetenschapper ook denkt.
Het doorlopen van een proces is geen doel op zich.
Het geeft betekenis aan de leerstof, betrokkenheid en
eigenaarschap van leren. En het biedt een kader waarin
ieders talenten op
natuurlijke wijze zichtbaar worden.
Kernvragen
•
Waar zit het evenwicht tussen sturing van de docent
en de inbreng van de leerling?
•
Wanneer heeft een (creatief) proces kwaliteit?
•
Hoe begeleid ik een creatief proces?
•
Hoe formuleer ik een goede procesgerichte opdracht?
•
Hoe begeleid ik het proces van de leerling met
aandacht voor zijn/haar talent?
Voor leerkrachten
Datum en tijd:
10 maart 2021, 13.30 tot 17.00 uur
Locatie: 		
Leeuwarden
Kosten: 		
€ 75 incl. BTW per deelnemer
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken
		
of via www.kultuerfilter.nl/cursus
Mede aangeboden door provincie Fryslân en Ministerie
OCW

bij dit thema hebben we de volgende
werksessies, cursussen en trainingen:
•

Talentgericht werken

•

Hoe stimuleer je een
nieuwsgierige houding bij
je leerlingen?

•

Van productgericht naar
procesgericht leren, hoe
dan?
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Vertellen: Wy Fertelle

THEMA 3
CO-TEACHING MET KUNSTVAKKEN
Aan de slag met dans, theater, beeldende
kunst, taal, nieuwe media en muziek

Voor het aanbod op blz. 82 en 83 geldt:
Elk Open Huis is gratis, omdat het ons wordt aangeboden
door provincie Fryslan en Ministerie van OCW.
De kosten van de co-teaching en teamtrainingen kunnen laag
worden gehouden door een bijdrage van provincie Fryslan en
Ministerie van OCW.

Meer kunst in je eigen les
Hoe kun je kunst verweven met de doelen die je in je
lessen wil behalen? Hoe kun je vakoverstijgend werken
met dans, theater, beeldende kunst, taal, nieuwe media
of muziek? Daarvoor hebben we co-teaching in de klas!
Ervaring met het geven van kunstvakken is niet nodig,
we werken laagdrempelig en ontspannen. KEK heeft met
lokale kunstaanbieders en het Fries Museum, Tryater, Fers,
Kunstkade en New Noardic Wave een groep enthousiaste
vakdocenten bij elkaar gebracht om jou en je team op weg
te helpen met meer kunst in de klas. Ze zijn gespecialiseerd
in bijvoorbeeld tekenen, theater of muziek, maar kunnen
ook disciplines combineren. Samen met de kunstdocent
onderzoek je hoe je kunst op zo’n manier in kan zetten,
dat het past bij jou als leerkracht en jullie school. Soms
vakoverstijgend, maar ook verdiepend in een bepaalde
kunstvorm.
Kunst om de kunst, of kunst inzetten voor het creatieve
denken! Samen met de kunstdocent maak je een plan om
de kunst ook op lange termijn in de klas te houden.
Kom kijken wat bij jou past!

Beeldend: De Tekenskoalle
Maak kennis met nieuwe technieken en ideeën om
je leerlingen uit te dagen en te inspireren. Met de
bouwstenen van het tekenonderwijs onderzoeken we
hoe jij in jouw klas steeds weer nieuwe en verrassende
tekenlessen kunt geven. Je leert ook hoe je het creatieve
proces bij de leerlingen stimuleert en volgt.
Bij De Tekenskoalle werk je samen met een specialist
van het Fries Museum of een andere geschikte
vakprofessional.
1.
2.
3.

Open Huis Tekenskoalle 28 oktober 2020 en
3 maart 2021, 16.00 tot 20.00 uur
Co-teaching in de klas: € 55 per uur
Teamtraining: € 100 per training

Aanmelden:
via je meimakker, via
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus
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Digitale media: Wy Hacke

Het verhaal is voor ons brein de meest interessante
en logische manier om kennis te verwerken. Door naar
verhalen te luisteren en ze te vertellen, verbind je je met de
ander en leer je hoe het leven werkt. De verbindingen die
je legt in je jeugd bepalen de wording van je brein. In deze
training leer je hoe je zelf en met de kinderen van je klas tot
verdiepte verhalen komt.
Bij Wy Fertelle werk je samen met een
geschiktevertelspecialist.

Cursus 3.1

GRATIS

1.

Theater: 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, zodat je na afloop van de training kunt
zeggen: ‘dit ga ik volgende week meteen met mijn klas
uitproberen!’
Er is veel aandacht voor onderzoeken, experimenteren
en spelen met verschillende theatervormen. Bij Wy Spylje
werk je samen met een specialist van Tryater of een andere
geschikte vakprofessional.
1.
2.
3.

Open Huis Wy Spylje: 10 september 2020,
16.00 tot 20.00 uur
Co-teaching in de klas: € 55 per uur
Teamtraining: € 100 per training

GRATIS

Hoe verleid en inspireer je je leerlingen om de
veelzijdigheid van taal te onderzoeken en te gebruiken als
een persoonlijk instrument? Dit traject is niet gericht op
spelling of technisch leesonderwijs, maar op de toepassing
van taal als kunstvorm waaraan je plezier beleeft!
Bij Taaltoveraars werk je samen met een specialist van Fers
of een andere geschikte vakprofessional.

2.
3.

Open Huis Taaltoveraars 16 september 2020,
16.00 tot 20.00 uur
Co-teaching in de klas: € 55 per uur
Teamtraining: € 100 per training

Aanmelden:
via je meimakker, via
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

GRATIS

Muziek: Wy Sjonge
Of je nu zingt, danst, speelt of luistert: muziek raakt ons
allemaal. Maar hoe zorg je ervoor dat je dat benut in de
klas? Met de coaches van Wy Sjonge verken je wat jij kunt,
hoe je dit op de kinderen overbrengt en hoe je verbinding
maakt tussen muziek en andere disciplines.

1.

Taalplezier: Taaltoveraars

GRATIS

Open Huis Wy Sjonge 7 oktober 2020,
GRATIS
16.00 tot 20.00 uur
2. Co-teaching in de klas: € 55 per uur
3. Teamtraining: € 100 per training
Aanmelden:
via je meimakker, via
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

Dans: Wy Dûnsje

Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van
kinderen. Het is niet zo gek dat kinderen vaak niet lang
kunnen stilzitten en willen bewegen! Bij Wy Dûnsje leer je
hoe je van beweging tot dans kunt komen. 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!
Bij Wy Dûnsje werk je samen met een specialist van
Kunstkade of een andere geschikte vakprofessional.
1.

We leven in een maatschappij die bol staat van technologie
en die steeds sneller digitaliseert. Bij Wy Hacke besteden
we aandacht aan (nieuwe) mediakunst, oftewel het creëren
en scheppen met nieuwe (media)technieken. Dit doen we
door op een creatieve manier te verdwalen.
Bij Wy Hacke werk je samen met een specialist van Fers of
een andere geschikte vakprofessional.
GRATIS

1.

Bij Wy Sjonge werk je samen met een specialist van
Keunstwurk of een andere geschikte vakprofessional.

Aanmelden:
via je meimakker, via
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

1.

Open Huis Wy Fertelle 16 september 2020,
16.00 tot 20.00 uur
2. Co-teaching in de klas: € 55 per uur
3. Teamtraining: € 100 per training
Aanmelden:
via je meimakker, via
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus
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Open Huis Wy Dûnsje 2 september 2020, GRATIS
16.00 tot 20.00 uur
2. Co-teaching in de klas: € 55 per uur
3. Teamtraining: € 100 per training
Aanmelden:
via je meimakker, via
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

Open Huis Wy Hacke 14 oktober 2020,
16.00 tot 20.00 uur
2. Co-teaching in de klas: € 55 per uur
3. Teamtraining: € 100 per training
Aanmelden:
via je meimakker, via
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

Nieuwe media: Wy Flogge

Verhalen vertellen kan op veel verschillende digitale
manieren, bijvoorbeeld door te vloggen. Hoe maak je
een vlog, hoe film je? Hoe bouw je een verhaal op en
hoe monteer je dat? En hoe deel je dit veilig online? Maar
bovenal, wiens verhaal kies je om te vertellen en welke
invalshoek gebruik je? Hoe maak je het betekenisvol?
Bij Wy Flogge werk je samen met een specialist van New
Noardic Wave of een andere geschikte vakprofessional.
1.

• Meer kunst in

Open Huis Wy Flogge 14 januari 2021,
je20.00
eigen
GRATIS
16.00 tot
uur les
2. Co-teaching in de klas: € 55 per uur
• Meer€muziek
in de klas
3. Teamtraining:
100 per training
Aanmelden:
via je meimakker, via
13
		
www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

		

Open Huizen GRATIS:
2 september 		
10 september 		
16 september 		
7 oktober 		
14 oktober 		
28 oktober 		
14 januari 		
3 maart

GRATIS

Wy Dûnsje
Wy Spylje
Taaltoveraars en Wy fertelle
Wy Sjonge
Wy Hacke
Tekenskoalle
Wy Flogge
Tekenskoalle
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leerkrachten en schoolleiders
Cursus 3.2
Meer muziek in je eigen klas
Wist je dat spelen met muziek nauw verwant is aan het
spelen met taal, omdat je bij beide grotendeels dezelfde
hersengebieden gebruikt? Hoe jonger je begint en hoe
vaker je met muziek speelt, hoe beter.Meer muziek in
elke klas, op elke school, elke week en bereikbaar voor
alle kinderen in Friesland, dat is waar we met heel veel
samenwerkende partners voor gaan. Voorop staat dat we
muziek maken vanuit jouw eigen talenten en vaardigheden.
Het werken aan vertrouwen is essentieel en krijgt altijd
aandacht. Akte2 en KEK hebben we een gevarieerd aanbod
aan deskundigheidsbevordering voor het hele team:
inspiratiesessies, workshops, co-teaching en verkorte
opleidingen waarmee leerkrachten vanuit speelplezier en
eigen talent werken.

Muziekmethodeproeverij
(inspiratiesessie voor startende teams)
De bekendste en meest gebruikte methodes worden
toegelicht en vergeleken qua opbouw, werkwijze, leerlijnen,
we proeven van een aantal lessen, liedjes en energizers en
we stemmen het liefst meteen vervolgacties af.
Voor (delen van) schoolteams
Tijd: 		
1,5 uur
Kosten: 		
€ 100
Locatie: 		
op school
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken of
		via www.kultuerfilter.nl/cursus

Meer zingen in de klas
Tijdens deze trainingen leer je hoe je met jouw groep aan
de slag kunt gaan en krijg je veel tips over het instuderen
van liedjes, werken aan meerstemmigheid en dit vanuit
diverse muziekstijlen, met warming-up oefeningen, gebruik
van digitale methodes, YouTube en veel praktische tips
over het trainen van de stem.
Voor (delen van) schoolteams
Tijd: 		
1,5 uur
Kosten: 		
€ 100
Locatie: 		
op school
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken of
		via www.kultuerfilter.nl/cursus
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Samen versterken de trainingen een doorgaande leerlijn
muziek: zingen, muziek maken met allerlei muziekinstrumenten, een diversiteit aan methodes, lesmaterialen
en werkvormen. Ook het combineren van muziek met
andere vakken komt aan bod. Iedereen stapt in op zijn of
haar niveau en samen zetten we stappen die passen bij het
onderwijs van je school en ieders persoonlijke motivatie,
voorkeuren en talenten.
De Muziekimpulsregeling heeft bewezen dat je in een aantal
jaren een leerlijn kunt implementeren en borgen door het
maken van een plan en het zetten van kleine stappen in een
meerjarige periode. Door te beginnen vanuit de vragen en
wensen van de school bouwen we samen een passend
aanbod.

Spelen met Boomwhackers
Je krijgt allerlei tips en oefeningen om de Boomwhackers
te gebruiken in de klas, als muziekinstrument en als middel
voor allerlei vormen van spelend en onderzoekend
leren. Van spelvormen en creatieve toepassingen voor
de onderbouw, melodietjes en akkoorden maken voor
de middenbouw tot samenspeloefeningen voor de
bovenbouw of zelfs een heel orkest of samenspelen met
de muziekvereniging in de buurt.
Voor (delen van) schoolteams
Tijd: 		
1,5 uur
Kosten: 		
€ 100
Locatie: 		
op school
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken of
		via www.kultuerfilter.nl/cursus

Spelen met schoolinstrumenten
en bodypercussie
We zien op veel scholen mooie muziekinstrumenten
ongebruikt in de kast staan. Ook zijn er de afgelopen jaren
allerlei nieuwe schoolinstrumenten op de markt gekomen
naast de boomwhackers. En wat kun je zoal met materialen
in de klas of gewoon met je lijf? Hoe rap je bijvoorbeeld op
een beat door je mond (beatbox) en hoe maak je die zelf?
Meer zingen in de klas, Spelen met Boomwhackers en
Spelen met schoolinstrumenten en bodypercussie bieden
we aan op drie niveaus: 1. start, 2. verdieping en 3. borging.
Voor (delen van) schoolteams
Tijd: 		
1,5 uur
Kosten: 		
€ 100
Locatie: 		
op school
Aanmelden:
via je meimakker, via
		www.akte2.nl/netwerken of
		via www.kultuerfilter.nl/cursus

Een klas of groep muzikaal leiden

Opleiding tot kartrekker 1-2-3-zing

Hoe leid of ‘dirigeer’ je een groep/klas? Welke
vaardigheden van een ‘maestro’ zijn handig voor in de
klas of voor een muziekgroep, koor of orkest? Je leert
praktische manieren en gebaren, verbale en non-verbale
communicatie, waarmee je “staat” voor een muziekgroep of
hele klas. Bij de verdiepende cursussen leer je ook diverse
dirigeertechnieken.
Ook gaan we in op organisatie, repertoire en lesmateriaal.

In samenwerking met 1-2-3-zing bieden we deze
tweedaagse training voor leerkrachten die als kartrekkers
in het muziekonderwijs werken of willen gaan werken met
1-2-3 zing.
Je leert alle facetten van de methode inclusief de
doorlopende leerlijn en kunt dit overdragen aan je
collega’s en je eigen klas. Je ontdekt je eigen muzikaliteit
en talenten. Je krijgt met energieke werkvormen en
opdrachten praktische tools om meer te doen met een lied
of les. De opgedane vaardigheden en inspiratie verwerk je
in een beknopt stappenplan.

Keuzemogelijkheden:
1. basis voor in de klas (verplicht voor 2 en 3),
2. schoolorkest/muziekgroepen en
3. schoolkoor
Voor (delen van) schoolteams

Tijd: 		
2 dagen
Kosten: 		
€ 250
Locatie: 		
volgt
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

Tijd: 		
1,5 uur
Kosten: 		
€ 100
Locatie: 		
op school
Aanmelden:
via je meimakker,
		
via www.akte2.nl/netwerken of via
		www.kultuerfilter.nl/cursus

THEMA 4
ONTMOETINGEN EN EVENEMENTEN

GRATIS

Cultuureducatiefestival

Symposium Méér met mijn muziek

Hét jaarlijkse festival voor cultuureducatie-minnend Fryslân,
met heel veel inspiratie en workshops voor leerkrachten,
aanbieders, cultuurcoördinatoren van scholen en culturele
instellingen.

Samen met NHL Stenden Hogeschool organiseren we ieder
jaar een muzieksymposium. De locatie rouleert: in Friesland,
Groningen of Drenthe. We onthalen jullie muzikaal en
wisselen ervaringen uit over hoe we in ons muziekonderwijs
nog meer kunnen aansluiten bij hoe muziek een rol speelt
in het leven van (jonge) kinderen.

Tijd: 		
18 november 2020, 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: 		
Stadskas Explore the North, Leeuwarden
Kosten: 		
aangeboden door provincie Fryslân en
		Ministerie OCW
Aanmelden:
www.kultuerfilter.nl

Tijd: 		
voorjaar 2021, datum volgt
Kosten: 		
aangeboden door provincie Fryslân en
		Ministerie OCW
Aanmelden:
meermuziekindeklas@keunstwurk.nl

Dag KEK2, hallo KEK3

Meispelen

Het hoogste punt!

Een jaarlijks fenomeen waar we elkaar laten zien wat cultuur
op school betekent! Muziek maken, acteren, schilderen of
tekenen, dansen, zingen, maken of filmen: kinderen kunnen
aan elkaar, ouders, leerkrachten en het dorp of de wijk
laten zien welke talenten ze hebben. Ontstaan vanuit het
landelijke initiatief Meer Muziek in de Klas.

Er is in Fryslân de afgelopen vier jaar gestaag gebouwd
aan een prachtig netwerk cultuuronderwijs. Om deze
bouwfase af te sluiten, het hoogste punt te vieren en de
nieuwe bouwstenen voor KEK3 te delen organiseren we
een bouwbijeenkomst. Vier mee!
Tijd: 		
21 januari 2021, 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: 		
volgt
Kosten: 		
aangeboden door provincie Fryslân en
		Ministerie OCW
Aanmelden:
www.kultuerfilter.nl

Tijd: 		
21 mei 2021 de hele dag
Locatie: 		
op je eigen school en mogelijk 		
		
aansluitend bij activiteiten in de regio en
		provincie
Kosten: 		
aangeboden door provincie Fryslân en
		Ministerie OCW
Aanmelden:
www.kultuerfilter.nl

WOW Meartalich
WOW Meartalich is in konferinsje mei nijsgjirrige lêzingen
en workshops oer meartalich ûnderwiis. KEK en WOW
Meartalich fine inoar hieltyd mear yn it jaan fan foarm oan
ynspiraasje yn meartalich ûnderwiis. Kom ek en ûnderfyn
hokker ynspirearjende taal-stappen asto sette kinst mei
dyn klas.

Tijd: 		
Locatie: 		
Kosten: 		
Aanmelden:

26 maaie 2021
Adverium Drachten
aangeboden door provincie Fryslân
www.kultuerfilter.nl
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Competenties

Kerndoelen
Kunst & cultuur
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.

Kunst & cultuur
57

58

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.
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 lesstof vervangend kan zijn
1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk,
gestructureerd weer te geven.
2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van
verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussie en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is
en leren met argumenten te reageren.
9
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve 		
teksten. Taalbeschouwing, waaronder strategieën.
10
De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond daarvan en van
reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten.
11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk
gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen: regels voor het spellen van werkwoorden;
regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden; regels voor het gebruik van leestekens.
12
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende 		
woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken 		
en te spreken.
13
De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.
17
De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.
18
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die informatie geven, plezier 		
verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende onderwerpen.
19
De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks leven waarin zij 		
informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.
20
De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende teksttypen (zoals artikelen
in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).
21
De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met het doel met 		
anderen over die onderwerpen te communiceren.
22
De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën voor het begrijpen
van voor hen onbekende woorden.
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.
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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 lesstof
vervangend 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.
•
Je kunt groepen van je school inschrijven door in te loggen. Inloggegevens ontvang je over de mail van Akte2.
•
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 20 juni 2020 binnenkomen voor de zomervakantie te laten weten.
•
Inschrijven na 20 juni blijft altijd mogelijk afhankelijk van de beschikbaarheid
•
Veranderingen van omstandigheden graag melden. Alle veranderingen gaan via Akte2: info@akte2.nl.
•
Voor scholen buiten de gemeente Súdwest-Fryslân gelden aparte tarieven. Vraag een offerte via info@akte2.nl.
•
Je kunt te allen tijde je inschrijvingsgeschiedenis bekijken.
•
Inloggegevens zijn te allen tijde op te vragen door te mailen naar 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 administratieve
kosten in rekening zullen worden gebracht.
•
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.
•
Wanneer een activiteit komt te vervallen door sluiting van de school zal in overleg met de contactpersoon van de school
een alternatief worden gezocht. In overleg wordt bekeken of hiervoor administratieve kosten in rekening zullen worden
gebracht.
•
Als er geen alternatief mogelijk is worden de verschuldigde kosten 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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