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colofon cultuureducatie amstelland

cultuureducatie amstelland voorwoord

Voorwoord
Tegenwoordig is zo’n beetje iedereen die wij spreken doordrongen van het belang van
cultuureducatie. Kinderen varen er wel bij om in hun schoolloopbaan met verschillende
vormen van kunst en cultuur in aanraking te komen. Receptief en actief. Ze ontwikkelen
hun creativiteit en vaardigheden in verschillende disciplines, ze doen nieuwe ervaringen
op, begrijpen de wereld om hen heen beter, ontwikkelen hun zelfvertrouwen en zo
kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.
Wat voor de ene school belangrijk is, is dat niet per se voor de andere school. Dat kan te
maken hebben met de schoolvisie, thema’s, tradities die er zijn op het gebied van
cultuuronderwijs, de plek of wijk waar de school staat of de culturele omgeving.

Colofon
Eindredactie: Esmee Pappot
Redactie: Judit Leijtens, Esmee Pappot, Noëlle Slinger
Vormgeving: Hans van der Woerd
Druk: Grafiplaza
Oplage: 1000
Deze brochure is CO2-neutraal geproduceerd. Ter compensatie van het CO2-gebruik
worden bomen geplant via TreesForAll.

Het cultuuraanbod in de regio Amstelland is breed, zowel wat betreft discipline en
locatie, als doelgroep en inhoud. Er valt gelukkig vanuit verschillende motieven genoeg te
kiezen! Mocht u iets niet vinden, dan is maatwerk, in afstemming en samenwerking met
de culturele organisaties, vaak mogelijk.
Nieuw in de brochure zijn de schoolvoorstellingen. Speciaal voor de scholen in de regio
zijn er verschillende voorstellingen geselecteerd waar u met de groepen naar kunt kijken
in een van de theaters.
Wij wensen u veel leesplezier!

©2022 - Cultuureducatie Amstelland
De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van beeldmateriaal te
bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten,
kunnen zich tot de uitgever wenden.

Team Cultuureducatie Amstelland

cultuur
educatıe
amstelland
onderdeel van Platform c
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cultuureducatie amstelland lespakketten groep 1/2

Lespakketten groep 1/2

Lespakketten
Cultuureducatie
Amstelland
Bestellen
vóór
1 juni 2022

Cultuureducatie Amstelland biedt scholen multidisciplinaire lespakketten
voor groep 1 tot en met 8 die samen een doorgaande leerlijn vormen. Deze
lespakketten bestaan uit lessen die deels door de eigen groepsleerkracht
worden gegeven aan de hand van digitale lesbrieven en uit een activiteit bij
een culturele organisatie of erfgoedlocatie. De lespakketten en lesmaterialen
zijn voornamelijk digitaal beschikbaar via de website van Cultuureducatie
Amstelland. De kosten bedragen € 155,- per lespakket.

Meer informatie is te vinden op cultuureducatie-amstelland.nl.
Daar kunt u ook terecht om te bestellen (vóór 1 juni 2022).

1/2A Met muziek

uit de voeten
Voeten vormen de basis waarop bewegingen van het
lichaam worden uitgevoerd en zijn daarom heel belangrijk
binnen de dans. Lopen, rennen, stampen, hinkelen: muziek
helpt om die beweging te sturen. Volg het ritme en ontdek
wat je voeten allemaal kunnen. In de laatste les dansen de
leerlingen op het vrolijke stuk Carnaval der Dieren onder
leiding van een dansdocent in een balletzaal.
discipline: muziek, dans
thema: mijn lijf
lessen en locatie: 3 lessen, 3e les in Platform C, Amstelveen /
Parochiehuis, Aalsmeer

1/2B Een stad vol verhalen
De combinatie taal en beeldende kunst komt aan bod
door middel van prentenboeken over de stad. Op school
wordt het thema in de eerste les verkend middels een
aantal (zoek)opdrachten en een prentenboek. In de
tweede les in de bibliotheek luisteren de leerlingen naar
het klassieke verhaal van Babar het olifantje. Het
verhaal wordt visueel ondersteund met een vertelkastje.
In het tweede deel van de les krijgen de leerlingen een
speelse introductie op beeldende kunst. Ter afsluiting
volgt op school een verdiepingsles over verkeer in de
stad aan de hand van Het grote verkeersboek van Tuk.
discipline: literatuur, beeldende kunst
thema: bouwen, verkeer
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in één van de vestigingen van
De Bibliotheek Amstelland
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1/2C Als ik...
Als ik… is een eerste kennismaking met theater. Hoe kom je tot een voorstelling en wat
doet een theatermaker? In de eerste les, gegeven door de groepsleerkracht, wordt het
prentenboek Als ik… voorgelezen en verplaatsen de leerlingen zich in Boompje, het
belangrijkste karakter uit het boek. Vervolgens leren ze liedjes over Boompje en zijn
vriendjes en maken ze eenvoudige rekwisieten voor de derde les: dan komt er een
theatermaker naar school die samen met de leerlingen een verhaal tot leven brengt door
middel van beeld, muziek en beweging.
discipline: theater, literatuur
lessen en locatie: 3 lessen, 3e les door een theaterdocent op school

cultuureducatie amstelland lespakketten groep 3/4

Lespakketten groep 3/4

3/4A Meer dan

een rijtje woorden
Gedichten kunnen beelden, gevoelens en zelfs geluiden
oproepen. In het lesprogramma Meer dan een rijtje
woorden ontdekken de leerlingen hoe dat werkt en
gaan ze op zoek naar hun eigen beeldtaal. Ze maken
kennis met verschillende soorten gedichten en
verzinnen nieuwe woorden. In de les in de bibliotheek
wordt een prentenboek op rijm voorgelezen en gaat de
groep met elkaar een knotsknettergek dierengedicht
maken.
discipline: literatuur, beeldende kunst
thema: verhalen
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in één van de vestigingen van De Bibliotheek Amstelland

3/4B B-B-Bang

Illustratie: Vivienne van Leeuwen

Vernieuwd

Binnen het poppentheater worden allerlei soorten
poppen gebruikt om via tekst en beweging
verhalen te vertellen. Het gebruik van poppen is
eeuwenoud en ze worden vandaag de dag van
verschillende materialen gemaakt: karton, hout,
stof, van objecten of schaduwen. In de eerste les
maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden
die poppentheater biedt om verhalen te vertellen
en emoties uit te beelden. Vervolgens bezoekt de
klas de voorstelling B-B-Bang in het Amstelveens
Poppentheater, waarin de hoofdpersoon te maken
krijgt met verschillende typetjes en emoties. In de
laatste les maken de leerlingen zelf een korte
voorstelling.
discipline: theater, erfgoed
thema: emoties, verhalen, wie ben ik
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in het Amstelveens Poppentheater
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3/4C Mag ik deze dans van u
Bij de klanken van barokmuziek dwalen onze gedachten
meteen af naar het adellijke hof uit de 18e eeuw: de tijd
van pruiken en welgemanierd gedrag (hoffelijkheid). In
de eerste les wordt er gekeken naar de uiterlijke
kenmerken van deze tijd en wordt de muziek uit deze
periode beluisterd. Daarna volgt een bezoek aan een
balletzaal waar onder leiding van een dansdocent een
barokdans wordt ingestudeerd. Na afloop kan de
ingestudeerde dans op school worden herhaald met
zelfgemaakte maskers en pruiken.
discipline: muziek, dans, beeldende kunst
thema: geschiedenis, pruikentijd
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in Platform C, Amstelveen / Parochiehuis, Aalsmeer

cultuureducatie amstelland lespakketten groep 3/4

3/4E In beweging: raketten,

robots en achtbanen
In het lespakket In beweging vormen jeugdliteratuur en techniek een eenheid in een
serie van vier lessen. De eerste twee lessen gaan over raketten, waarbij het boek Roza
Rozeur, ingenieur wordt gelezen. Aan de hand van dit verhaal voeren de leerlingen net
als Roza allerlei experimenten uit. In de derde les komen de leerlingen van alles te
weten over robots en beweging in de Maakplaats van de bibliotheek. De laatste les
gaat over achtbanen. De leerlingen ontdekken bij ieder bewegend onderwerp hoe het
werkt, maar gaan ook zelf experimenteren en aan de slag.
discipline: literatuur, techniek
thema: uitvindingen
lessen en locatie: 4 lessen, 3e les in één van de vestigingen van De Bibliotheek Amstelland

3/4D Bouw eens een bos
Het Amsterdamse Bos, dat in de crisisjaren als werkverschaffingsproject werd aangelegd, kent een rijke
geschiedenis. Wandelend door het bos kom je dan ook
verschillende beelden en monumenten tegen die naar die
geschiedenis verwijzen. In Bouw eens een bos maken de
leerlingen op speelse wijze kennis met het bos en zijn
geheimen. In de eerste les ontdekken de leerlingen het
Amsterdamse Bos. Ze voeren onder andere opdrachten uit
die te maken hebben met het ontwerp en de aanleg van het
bos. De tweede les gaat over het bouwen van monumenten
en het bewaren van herinneringen. In de derde les gaan de
leerlingen zelf naar het bos om met het materiaal dat ze daar vinden een teken achter
te laten. Een avontuurlijk programma waar je vieze kleren van krijgt.
discipline: erfgoed, beeldende kunst
thema: bouwen, monumenten, natuur
lessen en locatie: 3 lessen, 3e les in het Amsterdamse Bos
periode: september, oktober en april-juli

10

cultuureducatie-amstelland.nl

cultuureducatie-amstelland.nl

11

lespakketten groep 5/6 cultuureducatie amstelland

cultuureducatie amstelland lespakketten groep 5/6

Lespakketten groep 5/6

5/6A In woord en beeld
In woord en beeld is een perfecte mix van literatuur, film en
theater. De basis van het lespakket wordt gevormd door
het boek Mees Kees op de planken. In de eerste lessen
wordt dit boek beluisterd of voorgelezen in de klas. Daarna
gaan de leerlingen naar het theater voor een acteerworkshop. Met een paar goede acteeroefeningen werken ze
aan een scène uit het boek/de film, maar dan op een
theatrale manier. In de laatste les wordt de film bekeken
met een bijbehorende opdracht over de verschillen tussen
boek en film. Zoek de verschillen!
discipline: literatuur, film, theater
lessen en locatie: 4 lessen, 3e les in Schouwburg Amstelveen

5/6C Kunst in beweging

Vernieuwd

Met Kunst in beweging verdiepen de leerlingen zich in
kunstenaars die bewegende beelden maken. In de
eerste les maken de leerlingen kennis met werken van
onder andere Jean Tinguely en Studio Drift en wordt
er een quiz gespeeld. In de tweede les krijgen de
leerlingen een rondleiding in Museum JAN langs de
‘windmobiles’ van Rob Brünnmayer, waarna ze zelf
een bewegend kunstwerk maken. In de laatste les
gaan de leerlingen aan de slag met een wonderschijf.
discipline: beeldende kunst, techniek
thema: uitvindingen
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in Museum JAN,
Amstelveen

5/6B Kijk eens hoe

mooi dat klinkt
Luisterend naar muziek vormen zich vaak beelden in
je hoofd. In de lessen van dit lespakket worden de
leerlingen uitgenodigd om zich door muziek te laten
leiden bij het tekenen. En andersom: door bestaande
schilderijen in muziek te verklanken. De derde les
vindt plaats in een echt atelier, waar de leerlingen
gaan werken met pastelkrijt en uitleg krijgen over de
verschillende technieken die daarbij komen kijken.
Aan de hand van een verhaal en inspirerende muziek
creëren ze vervolgens nieuwe planeten die samen
een ‘Melkweg’ vormen.
discipline: muziek, beeldende kunst
thema: sterren en planeten, zintuigen
lessen en locatie: 4 lessen, 3e les bij SAKB KunstLokaal,
Amstelveen / De Werkschuit, Aalsmeer / CREA, Uithoorn
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5/6D Moet je horen in die toren
De ruim tachtig jaar oude Watertoren van
Aalsmeer aan de Westeinderplas staat
centraal in dit lespakket. Geïnspireerd
door het adembenemende uitzicht op de
omgeving en de bijzondere akoestiek van
deze toren maken de leerlingen een eigen
klankencompositie. Op school wordt met
waterverf geschilderd en is de toren weer
aanwezig, nu in de opdracht er zelf een te
bouwen van ‘waardeloos’ materiaal.
discipline: erfgoed, muziek, beeldende kunst
thema: bouwen, water
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in de Watertoren van Aalsmeer
periode: september-december en juni, juli

cultuureducatie-amstelland.nl
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Lespakketten groep 7/8

7/8C Kijken en

7/8A Wilde kunst?

verwoorden

Cobra materie!

Kijk eens goed en rustig naar de wereld om je heen.
Probeer anders te kijken. Met deze opdracht begint het
lesprogramma Kijken en verwoorden. Een bezoek aan de
Historische Tuin Aalsmeer start met een minicollege over
de tuin in de oude veilingzaal. Vervolgens trekken de
leerlingen de tuin in om vanuit spannende invalshoeken
foto’s te maken van de bijzondere planten, bloemen en
vruchten. En misschien kunnen ze zelfs wat plukken en proeven. In de afsluitende les op
school worden de foto’s voorzien van een abstract gedicht en aan elkaar gepresenteerd.

De Cobra-kunstenaars hebben de (kunst)wereld
opgeschud met nieuwe ideeën, idealen en spontaniteit.
Ze vonden een nieuwe vormtaal maar experimenteerden ook met de manier waarop een kunstwerk tot
stand komt: zo mengden ze bijvoorbeeld hun verf met
zand en werkten met gevonden en gebruikte spullen.
In drie lessen, waarvan de tweede plaatsvindt in het
Cobra Museum, onderzoeken de leerlingen het
materiaalgebruik van de Cobra-kunstenaars en
ontdekken ze hoe ze met gevonden en/of gebruikte
materialen iets nieuws kunnen maken.

discipline: fotografie, erfgoed, literatuur
thema: natuur
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in de Historische Tuin, Aalsmeer
periode: september, oktober en april-juli

discipline: beeldende kunst, erfgoed
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in het Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen

7/8B Anders dan Anders

Vernieuwd

Iedereen is gelijk, maar niemand is hetzelfde. Dit
vernieuwde lespakket gaat nog altijd over kinderen die
nėt even anders zijn, maar focust nu meer op gender.
In de eerste les kiezen de leerlingen een boek uit over
anders zijn en/of genderverschillen. Nadat ze het boek
uit hebben presenteren ze hun bevindingen aan elkaar.
De tweede les is een bezoek aan Cinema Amstelveen.
Hier wordt de klassieke jeugdfilm Billy Elliot gekeken,
over een jongen uit een arbeidersmilieu in Engeland die
vastbesloten is om ballerino te worden. In de derde les
worden aan de hand van reclames en Disney klassiekers de hardnekkige stereotypen van
jongens en meisjes verder onderzocht en wordt er in een klassengesprek stilgestaan bij
hoe de wereld in verandering is als het gaat om het herdefiniëren van genderidentiteiten.
discipline: literatuur, film
thema: omgaan met elkaar, wie ben ik
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in Cinema Amstelveen
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7/8D ’t Fort: een vesting vol

vroeger in het Uithoorn van nu
Wat gebeurde er op het Fort aan de Drecht?
Fantasie en werkelijkheid komen samen in een
presentatie waarin fotografie en voorstellingsvermogen een belangrijke rol spelen. Ter
voorbereiding ontvangen de leerlingen informatie
over de Stelling van Amsterdam en leren ze de
basisvaardigheden van fotografie. Bij het Fort
gaan de leerlingen met de fotocamera aan de slag
en leggen op eigen wijze het Fort en zijn omgeving
vast. Deze foto’s worden in de laatste les gebruikt
bij het presenteren van hun aanvalsplan.
discipline: fotografie, erfgoed
thema: geschiedenis, oorlog
lessen en locatie: 3 lessen, 2e les in het Fort aan de Drecht,
Uithoorn
periode: september, oktober en april-juli

cultuureducatie-amstelland.nl
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Lespakketten
voor het
SBO
Bestellen
vóór
1 juni 2022

SBO1 Alle remmen los
In vijf lessen gaan de leerlingen aan de slag met de kunstdisciplines muziek en dans. Met liedjes, bewegingsactiviteiten
en dans maken de leerlingen in de eerste vier lessen kennis met
hun eigen lichaam. In de laatste les studeren de leerlingen
samen met een vakleerkracht een dans in.
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: muziek, dans
thema: mijn lijf
lessen en locatie: 5 lessen, 5e les op school door een vakleerkracht dans

SBO2 Platvoetje
Voor de SBO-scholen in de regio Amstelland zijn er drie lespakketten
ontwikkeld. Hierin staat de kunstdiscipline muziek centraal, steeds in
combinatie met ten minste één andere kunstdiscipline. De lespakketten

In vijf lessen gaan de leerlingen aan de slag met het prentenboek
Platvoetje van Ingrid Schubert. Door middel van speelse
activiteiten en liedjes worden de leerlingen meegenomen in de
avonturen van de gelijknamige hoofdpersoon.

bestaan uit een aantal lessen die door de groepsleerkracht zelf kunnen
worden gegeven plus een les van een vakleerkracht die daarvoor naar de
school komt. De lesbrieven en andere lesmaterialen zijn voornamelijk digitaal
beschikbaar via de website van Cultuureducatie Amstelland. De kosten

leeftijdscategorie: groep 3-4
discipline: muziek, literatuur
thema: omgaan met elkaar
lessen en locatie: 5 lessen, 5e les op school door een vakleerkracht muziek

bedragen € 155,- per lespakket.

Meer informatie is te vinden op cultuureducatie-amstelland.nl.
Daar kunt u ook terecht om te bestellen (vóór 1 juni 2022).

SBO3 Kijken met je oren
In vier lessen komen de leerlingen op een speelse manier in
aanraking met beeldende kunst. De leerlingen leren muziek en
beeldende kunst te koppelen en muziek te maken bij bepaalde
schilderijen. Uiteindelijk maken ze ook zelf een schilderij,
gekoppeld aan verschillende muziekstijlen.
leeftijdscategorie: groep 5-6
discipline: muziek, beeldende kunst
thema: zintuigen
lessen en locatie: 4 lessen, 4e les op school door een vakleerkracht
beeldende vorming

16
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Leerlijnen
Muziek, Beeldende vorming,
Erfgoed en Historisch Besef
Amstelveen
Cultuureducatie Amstelland biedt scholen een viertal digitale leerlijnen:
Muziek, Beeldende vorming, Erfgoed en Historisch Besef Amstelveen. De
leerlijnen bevatten een beredeneerde opbouw van competenties, vaardigheden
en technieken. De leerlijnen bieden lessen aan voor de groepen 1 tot en met 8.
De leerlijnen zijn door scholen en culturele organisaties uit de regio zelf
ontwikkeld. Het leerplankader Kunstzinnige vorming van het SLO, Cultuur in de
Spiegel en het creatieve proces liggen hieraan ten grondslag.
Het is, in overleg, mogelijk om losse modules uit verschillende leerlijnen op
thema te combineren.

Meer informatie is te vinden op cultuureducatie-amstelland.nl.
Daar kunt u ook terecht om te bestellen (vóór 1 juni 2022).

Leerlijn Muziek

Muziek heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen en motoriek,
het stimuleert het empathisch vermogen en kinderen gaan er zelfs beter door presteren.
Naar muziek luisteren, muziek maken en begrijpen is niet alleen belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind, het is ook gewoon hartstikke leuk!
Cultuureducatie Amstelland ontwikkelde
samen met het onderwijs de digitale
Leerlijn Muziek: een leerlijn met uitdagende
muzieklessen voor leerlingen uit groep 1
tot en met 8. De Leerlijn Muziek zorgt
ervoor dat leerlingen zich ontwikkelen op
het gebied van zang, ritmiek, luistervaardigheid, presentatie, beweging en
muzieknotatie. Binnen de Leerlijn Muziek
ontwikkelen kinderen hun creërend
vermogen. Zij experimenteren met klanken,
sferen en emoties, waarbij hun beleving
wordt aangesproken. Door hun vaardigheden met stem en instrumenten te
ontwikkelen, kunnen kinderen bestaande
muziek reproduceren en hun eigen
muzikale ideeën vormgeven.
Aanvullend op de Leerlijn Muziek zijn er
teamtrainingen, waarin de groepsleerkrachten worden gecoacht zodat zij vol
vertrouwen muzieklessen kunnen verzorgen. De teamtrainingen geven handvatten voor de organisatie van de muziekles, het gebruik van het schoolinstrumentarium, zingen, dirigentgebaren en
grafische instructies.
Een abonnement op de leerlijn omvat:
- 18 lessen per groep per jaar, waarvan 2
gegeven door een vakleerkracht
muziek/dans
- Toegang tot alle lessen via de website
van de leerlijn d.m.v. een inlogcode

18
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Vernieuwd

leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
kosten: € 350,- per school per jaar plus € 125,per groep per jaar voor de lessen van de
vakleerkracht.
Met name startende scholen adviseert Cultuureducatie Amstelland de ondersteunende teamtrainingen voor de groepsleerkrachten te volgen.
De kosten hiervan bedragen € 275,- voor 2
trainingen van 1,5 uur. De teamtrainingen worden
aangepast aan de vraag en behoefte van het team.

cultuureducatie-amstelland.nl
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Leerlijn Beeldende vorming
Amstelland
De Leerlijn Beeldende vorming Amstelland is ontwikkeld in samenwerking met de
online beeldende methode Laat maar Zien. De leerlijn is één van de voorbeeldleerlijnen uit deze methode. Het stimuleren van creativiteit bij kinderen staat hierbij
centraal.
Laat maar Zien bevat meer dan 500
digitale lessen voor de groepen 1 tot en met
8. Er is een grote variatie in activiteiten:
vlakke en ruimtelijke werkvormen, traditioneel (tekenen, handvaardigheid, textiel)
en minder traditioneel (fotografie en
animatie), naar de voorstelling, toegepast,
naar de waarneming en beschouwende
activiteiten.
De ruime keuze aan lesactiviteiten maakt
het mogelijk om voor de eigen klas of eigen
school een passend programma samen te
stellen. Met ‘Mijn Leerlijn’ gaat dat heel
eenvoudig. Vanuit de Leerlijn Beeldende
vorming Amstelland kun je je favoriete
lessen naar de leerlijn slepen en het programma afstemmen op de eigen wensen
en de visie van de school. Ook buitenschools
aanbod en eigen lessen kunnen daarin
worden opgenomen.
Binnen de Leerlijn Beeldende vorming
Amstelland zijn excursies en gastlessen
van het Cobra Museum, Museum JAN en
SAKB KunstLokaal beschikbaar als
verbinding met de directe omgeving.
Met name startende scholen adviseert
Cultuureducatie Amstelland de ondersteunende teamtrainingen voor de groepsleerkrachten te volgen. De teamtrainingen
worden aangepast aan de vraag en behoefte van het team. De teamtrainingen
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Leerlijn Erfgoed
Erfgoededucatie versterkt het cultureel en historisch besef van leerlingen aan de
hand van materiële en immateriële sporen om hen heen. Binnen de digitale Leerlijn
Erfgoed leren ze erfgoed in relatie tot zichzelf, heden en toekomst te zien en kunnen
ze erfgoed uit hun eigen omgeving in een cultuurhistorische context plaatsen.

bevatten handvatten voor zowel het samenstellen van de juiste leerlijn als voor het
werken met alle technieken en materialen.

maar ook door uitbeelding in collages, 3Dwerken, foto’s, toneel, dans en muziek.
Onderwerpen die in de Leerlijn Erfgoed aan
bod komen zijn onder andere: Hoe werkt
een molen, De buitenhuizen langs de
Amstel, turfsteken, de Stelling van
Amsterdam, oude plattegronden van de
eigen woonwijk, de stoomtrein, familie,
monumenten in het oude dorp, tradities en
verzamelen.

Een abonnement op de leerlijn omvat:
- Toegang voor alle groepsleerkrachten
van de school
- Toegang tot alle lessen van groep 1 t/m 8
- 1 hoofdaccount en max. 55 sub-accounts
Mijn Leerlijn
- 10% korting op standaard abonnementsprijs van Laat maar Zien

leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
kosten: vanaf € 160,- tot € 304,-, afhankelijk van
het aantal leerlingen

Met de inhoud van de lessen over het cultureel erfgoed in de regio Amstelland wordt
er automatisch gewerkt aan de kerndoelen
en het leerplankader Kunstzinnige vorming
van het SLO. De erfgoedlessen kunnen
worden ingezet ter aanvulling op geschiedenis en aardrijkskunde of binnen lessen of
projectweken cultuureducatie.
Binnen de Leerlijn Erfgoed maken de leerlingen kennis met cultureel erfgoed door
ernaar te kijken, ernaar te luisteren en door
er zelf mee bezig te zijn in de klas, maar
ook in de eigen leefomgeving. Het creërend
vermogen van de leerlingen wordt ontwikkeld door erfgoed te reconstrueren en
verslag te doen van al het cultureel erfgoed
waarmee de leerling in aanraking is gekomen. Bijvoorbeeld door de leerlingen erover
te laten vertellen (presentatie) of schrijven,

Een abonnement op de leerlijn omvat:
- Toegang tot alle digitale lessen via de
website van de leerlijn d.m.v. een
inlogcode
- Lessen rondom 4 thema’s per groep per
jaar
- In de verwerkingslessen is er aandacht
voor muziek, dans, literatuur, beeldend,
drama, fotografie en video
- Tips om de lessen uit te breiden met een
bezoek aan een lokale erfgoedinstelling
of erfgoedlocatie in de directe omgeving
- Leskisten met materialen bij
verschillende lessen

leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
kosten: € 75,- per school per jaar. Leskisten zijn
gratis te lenen bij Cultuureducatie Amstelland.
Met bijbetaling van de koerierskosten kunnen ze
op school bezorgd en opgehaald worden.

cultuureducatie-amstelland.nl
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leerlijnen cultuureducatie amstelland

Leerlijn Historisch Besef
Amstelveen

Nieuw

Met de leerlijn Historisch Besef Amstelveen wordt aan de hand van historische
bronnen de gemeente Amstelveen verkend. Vanuit de onderwerpen cultuur, natuur
en infrastructuur wordt de opbouw en geschiedenis van de stad voor de leerlingen
herkenbaar.
Onderwerpen die worden behandeld zijn
bijvoorbeeld herdenken, WO II, Archeologie, Het Amsterdamse Bos, de Heemparken, het ontstaan van Amstelveen en
het Amstelporselein. De lessen in de
leerlijn zijn ontwikkeld in samenwerking
met het onderwijs en diverse historische
organisaties en stichtingen in Amstelveen.

Leerlingen leren over de geschiedenis van
Amstelveen aan de hand van tastbare
overblijfselen in de stad. Ze leren historische bronnen te bestuderen en daar conclusies uit te trekken. Met de leerlijn
Historisch Besef Amstelveen ontwikkelen
de leerlingen het historisch bewustzijn
van hun woonplaats en ontdekken ze dat
de geschiedenis ervan overal in hun
omgeving te vinden en te herkennen is.
De leerlingen maken in de lessen de
verbinding tussen verleden, heden en
toekomst.
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Een abonnement op de leerlijn omvat:
- Toegang tot alle digitale lessen via de
website van de leerlijn d.m.v. een
inlogcode
- Lessen rondom de thema’s cultuur,
natuur en infrastructuur per groep per
jaar
- In de verwerkingslessen is er aandacht
voor muziek, dans, literatuur, beeldend,
drama, fotografie en video
- Leskisten met materialen bij
verschillende lessen

leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
kosten: Toegang tot de lessen is gratis. De kosten
voor gastdocenten, gastsprekers en gidsen
worden in rekening gebracht bij de scholen.
Leskisten zijn gratis te lenen bij Cultuureducatie
Amstelland. Met bijbetaling van de koerierskosten
kunnen ze op school bezorgd en opgehaald worden.

De Cultuurbus

Amstelveen & Aalsmeer
De Cultuurbus maakt een bezoek aan
een culturele organisatie of erfgoedlocatie mogelijk!
Voor Amstelveense en Aalsmeerse scholen is er de mogelijkheid om vanaf
april 2022 gebruik te maken van de Cultuurbus.
De Cultuurbus is een project van Cultuureducatie Amstelland, vanuit de
NPO-middelen gesubsidieerd door de Gemeente Amstelveen en Gemeente
Aalsmeer.

Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden op
cultuureducatie-amstelland.nl.
Daar kunt u ook terecht om de Cultuurbus te reserveren.
De bus is te boeken tot juli 2023.

cultuureducatie-amstelland.nl
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Reismuis (4+)
Nieuw

School–
voorstellingen

leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: muziek, dans
thema: reizen
datum: 3 oktober 2022
locatie: Amstelveens
Poppentheater

Wat is er nu leuker dan in een echt theater een voorstelling zien en beleven.

Een avontuurlijke zoektocht van Muis Dingeman. Muis Dingeman reist met vrouw Souris en kinderen de wereld rond, in
hun gezellige nestje achter het nummerbord van een
toeristenbus. Ze zijn heel gelukkig. Tot hij, door stom toeval,
in Dover de boot mist en zijn familie in de mist ziet wegvaren.
Hij roept nog: 'Kom terug!' en 'Ik hou van jullie!' Maar de boot
is al te ver…
Gelukkig krijgt hij hulp van papegaaiduiker Alky, van de
Antilliaanse Jan-van-gent Wesley, van Fátima, een kameel uit
Marokko, van de Turkse ezel Gelan en van nog vele andere
bijzondere en vaak onverstaanbare dieren. Reismuis gaat
over vreemde talen, andere culturen en grappige gewoontes.

Nieuw in het aanbod zijn de schoolvoorstellingen voor groep 1 tot en met 8. Drie

Van Hamelen (7+)

theaters (Schouwburg Amstelveen, Amstelveens Poppentheater en het
Amsterdamse Bostheater) hebben voorstellingen in hun aanbod opgenomen

Een muzikaal sprookje met een staartje

waar je met je klas onder schooltijd naartoe kan gaan. Schrijf je op tijd in! De
kosten bedragen € 5,- per leerling.
Voor Aalsmeerse en Amstelveense scholen is het mogelijk met de Cultuurbus
naar de voorstelling te gaan.

Meer informatie is te vinden op cultuureducatie-amstelland.nl.

leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: theater, muziek
thema: omgaan met elkaar
datum: 15 november 2022
locatie: Schouwburg
Amstelveen

Daar kunt u ook terecht om te bestellen (vóór 1 juni 2022).

Van Hamelen is popidool en de grootste rockster ooit. Zijn
achtergrondkoor van ratten volgt hem overal. Op elk gek
podium, met elk raar pakje aan dat hun idool voor ze uitkiest.
Met het verstrijken van de tijd worden de liedjes steeds
raarder, de pakjes idioter. Iedereen gaat erin mee. Tot een
dove rat-roadie het team komt versterken. Hij snapt niet
waarom iedereen zo gek is op die Van Hamelen. Is het wel oké
wat hij van iedereen vraagt?
Een ratten-komedie vol muziek, over opkijken naar iemand en
diegene blind volgen. Ook naar plekken waarvan je niet weet
of je er eigenlijk wel wilt zijn.

De Kleine Prins (6+)

leeftijdscategorie: groep 3 t/m 6
discipline: theater, muziek
thema: omgaan met elkaar
datum: 13 maart 2023
locatie: Schouwburg
Amstelveen
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Een vliegtuigje stort neer in de woestijn en de piloot, amper
bekomen van de val, kijkt recht in de ogen van de Kleine Prins,
die hem vraagt: 'Toe, teken een schaap voor me?'
Zo start een reis met de Kleine Prins door zijn wondere
wereld vol onbegrijpelijke volwassenen, een Slang en een Vos
en natuurlijk: Zijn geliefde Roos, die hij achterliet, maar die hij
nu terug moet vinden. We leren over de ware betekenis van
vriendschap en dat je de werkelijkheid alleen goed kan zien als
je durft te kijken met je hart. Met live muziek.

cultuureducatie-amstelland.nl
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Plons (4+)

leeftijdscategorie: groep 1 t/m 4
discipline: theater, muziek
thema: dieren
datum: 17 april 2023
locatie: Amstelveens
Poppentheater

Kikker Kiki wordt geboren als klein kikkervisje. Langzaam
ontdekt Kiki de wereld om haar heen en raakt verwonderd
door de schoonheid van de vijver, de wondere wereld boven
en onder water. Een verhaal over kikkervisje, rups, libelle,
kikker en ooievaar, als poppen. In een dynamisch decor vol
vindingrijke verrassingen.

Hou eens op met
zingen (8+)
Een musical maar dan anders
leeftijdscategorie: groep 5-6
discipline: theater, muziek, dans
thema: emoties
datum: 19 juli 2023
locatie: Amsterdamse
Bostheater

Is het makkelijker om te zingen wat je voelt in plaats van
het te zeggen? Als je heel boos bent kun je het dan
wegdansen of is het beter om erover te praten? En wat als
jij geleerd hebt om alles wat moeilijk is weg te zingen en er
komt iemand langs die dat niet weet, kent of nog niet
begrijpt? Een muziektheatervoorstelling over een dorp in
een bos dat denkt dat het leven een musical is, en twee
bezoekers die daar een beetje van schrikken. Een voorstelling vol met muziek, dans, hiphop, grote gebaren en
veel begrip voor iedereen die daar een hekel aan heeft.
Een musical maar dan anders.

cultuureducatie amstelland leerlijnen

Aanbod van
regionale
culturele
organisaties
en erfgoedlocaties
Naast het gezamenlijk ontwikkelde aanbod beschikken de meeste culturele
organisaties en erfgoedlocaties in de regio Amstelland over eigen aanbod.
Op de volgende pagina’s zijn al deze lesmodules, workshops, voorstellingen en
rondleidingen voor u gebundeld, ingedeeld op discipline en daarbinnen
oplopend geordend van groep 1 tot en met 8.

Al dit aanbod kunt u bestellen via het bestelformulier op de website van
Cultuureducatie Amstelland. (vóór 1 juni 2022)
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regionale culturele organisaties muziek, dans, musical

Jeugd Theater School Uithoorn (JTSU)

Zanglessen

Nieuw

Van zingen word je blij en vergeet je even alles van
thuis en school. Er is geen instrument zo persoonlijk
als je stem. Bij zangles hoef je geen instrument mee
te nemen, je bent je eigen instrument! Tijdens de
zanglessen ontdekken de leerlingen alle mogelijkheden van hun stem. Pop, klassiek of musical: in deze
lessenreeks ontdekken ze wat zij leuk vinden en laten
ze hun stem stralen.
leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
discipline: muziek
lessen en locatie: op maat / op school
prijs: op aanvraag / max. 1 groep tegelijk

Musical, Nieuw
acteren &
choreograﬁe
Tijdens deze op maat te maken lessenreeks
wordt samen met de leerlingen de eindmusical
verder uitgediept door middel van spelverdieping, improvisatie en tekstbehandeling.
Maar ook danschoreografieën en acteerlessen
komen aan bod. De leerlingen leren verschillende vormen van theater kennen en worden
geprikkeld alles uit zichzelf te halen.
leeftijdscategorie: groep 8
discipline: muziek, dans, theater
lessen en locatie: op maat / op school
prijs: op aanvraag
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Muziekschool Ouder-Amstel

Toontje Hoger
zoekt een vriend
Toontje Hoger is zo alleen. Hij zou graag een
vriendje hebben. Daarom gaat hij op zoek in
liedjesland. In vier lessen gaan de leerlingen
zingen, spelen en bewegen op muziek. Op speelse
wijze maken zij samen met een vakleerkracht
kennis met de muzikale basisbegrippen.
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: muziek
thema: wie ben ik, omgaan met elkaar
lessen en locatie: 4 lessen van 30 min. / op school, bij voorkeur in een speellokaal / max. 1 groep tegelijk
prijs: € 240,- per groep, € 180,- voor scholen in de gemeente Ouder-Amstel

regionale culturele organisaties muziek, dans, musical

Vogel, viool en ﬂuit
In drie lessen gaan de leerlingen aan de slag met
de muzikale basisbegrippen tempo, ritme en
toonhoogte. Onder leiding van vakleerkrachten
leren ze deze begrippen kennen en toepassen
aan de hand van de beeldende muziek van De
Vier Jaargetijden van Vivaldi.
leeftijdscategorie: groep 3-4-5
discipline: muziek
thema: seizoenen
lessen en locatie: 3 lessen van 45 min. / op school, bij
voorkeur in een speellokaal / max. 1 groep
prijs: € 240,- per groep, € 180,- voor scholen in de
gemeente Ouder-Amstel

Zingen
vol energie!
De Verﬀabriek
In De Verffabriek maken de leerlingen onder
leiding van een vakleerkracht zelf kleurrijke
muziek en bewegen ze op de muziek in
verschillende stijlen. Maat en ritme horen,
spelen en bewegen zijn de hoofdingrediënten.
De leerlingen maken zelf muziek met
ritmestokjes, trommels en boomwhackers.
leeftijdscategorie: groep 3-4
discipline: muziek
lessen en locatie: 4 lessen van 45 min. / op school, bij voorkeur in een speellokaal / max. 1 groep tegelijk
prijs: € 240,- per groep, € 180,- voor scholen in de gemeente Ouder-Amstel

30

cultuureducatie-amstelland.nl

Zingen ontspant en maakt blij. Op een speelse wijze
gaan we lijf en stem opwarmen, gevolgd door
ritmische oefeningen bij het lied of nummer. Plezier
staat voorop. Groep 3 en 4 gaan aan de slag met leuke
kinderliedjes, groep 5 tot en met 8 met popmuziek.
Wie weet maken we wel een eigen rap?
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: muziek
lessen en locatie: 4 lessen van 45 min. / op school, bij voorkeur
in een speellokaal / max. 1 groep tegelijk
prijs: € 240,- per groep, € 180,- voor scholen in de gemeente
Ouder-Amstel

cultuureducatie-amstelland.nl
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Met de muziek mee

regionale culturele organisaties muziek, dans, musical

Platform C

Ga je mee op reis? De leerlingen maken een muzikale reis
langs verschillende culturen. Door middel van spelen op
boomwhackers, zingen, bewegen en het beluisteren van
muziek kom je even in een andere wereld.
leeftijdscategorie: groep 5-6-7
discipline: muziek
thema: de wereld
lessen en locatie: 4 lessen van 45 min. / op school, bij voorkeur in
een speellokaal / max. 1 groep tegelijk
prijs: € 240,- per groep, € 180,- voor scholen in de gemeente
Ouder-Amstel

Project op maat

Tuba Tom
voorleesconcert
André Vulperhorst vertelt het verhaal van tubaleerling Tom, gebaseerd op het prentenboek van T.C.
Barlett, en speelt de speciaal gecomponeerde muziek
op… een tuba. De leerlingen zingen mee en beleven zo
de avonturen van Tom.
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: muziek, literatuur
lessen en locatie: 1 concert van 30 min. / op school / max. 1 groep tegelijk
prijs: € 125,- per concert / € 95,- voor 2e of 3e concert (zelfde dagdeel) / prijs incl. digibordpresentatie
en audiobestand

Wilt u voor uw groep een speciaal muziekproject naar aanleiding van een thema? Muziekschool Ouder-Amstel kan in overleg een project van 4 lessen verzorgen voor alle groepen.
leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
discipline: muziek
lessen en locatie: 4 lessen van 45 min. / op school, bij voorkeur in een speellokaal / max. 1 groep tegelijk
prijs: € 300,- per groep, € 240,- voor scholen in de gemeente Ouder-Amstel

Het land van
Maareentonie
vertelconcert
In dit vertelconcert speelt en vertelt muzikant
Pieter Slijkoord het verhaal van Simon Sax en het
land van Maareentonie. Aan de hand van de
saxofoon, klarinet en fluit beluisteren en beleven
de leerlingen een verhaal over de zoektocht naar
verbinding, timbre en harmonie in muziek. De
voorstelling is interactief, dus er wordt volop
meegedaan, geklapt en gezongen.
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: muziek, storytelling
lessen en locatie: 1 concert van 30 min. / op school / max. 1 groep tegelijk
prijs: € 125,- per concert / € 95,- voor 2e of 3e concert (zelfde dagdeel) / prijs incl. liedteksten en
audiobestanden
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Muziektheater
met kleuters
In twee lessen wordt er gewerkt met zang, dans en
theater rondom een lied of verhaal dat past bij één van
de vier seizoenen. Er is keuze uit Vertel eens vlinder
(lente), Met opa en oma naar zee (zomer), De paraplu
(herfst) en Ga je mee kleine beer (winter). De klassen
presenteren het resultaat aan elkaar, aan de hele
school of aan hun ouders.
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: muziek, dans, theater
thema: seizoenen
lessen en locatie: 2 lessen van 30 min. plus generale en uitvoering / op school
prijs: € 225,- per groep / min. afname 2 groepen per school

Alles heeft een ritme!
In deze workshop gaan de leerlingen op
zoek naar ritmes in de klas. Alles heeft een
ritme en alles maakt muziek. Met emmers,
stokken, tafels, boeken en bestek maken ze
een echte beat. In de workshop speelt de
klas een swingende begeleiding bij een rap
en een lied.
leeftijdscategorie: groep 3-4
discipline: muziek
lessen en locatie: 1 workshop van 45 min. / op school
prijs: € 145,- per groep / € 115,- voor 2e of 3e
workshop (zelfde dagdeel) / max. 1 groep tegelijk

regionale culturele organisaties muziek, dans, musical

Boze heks

voorleesconcert
In het bos woont de boze heks. Zo heet ze omdat ze meestal een
verschrikkelijk humeur heeft en razend en tierend door het bos rent
en dieren omtovert die ze onderweg tegenkomt. Daar verzinnen de
dieren een list op. Dat wordt dus heerlijk griezelen als het boek
wordt voorgelezen, terwijl een ensemble van musici er passende
muziek bij maakt. De leerlingen gooien er nog een schepje bovenop
met het heksenlied, waar ze hun eigen inbreng in kwijt kunnen.
leeftijdscategorie: groep 3-4-5
discipline: muziek, literatuur
thema: emoties
lessen en locatie: 1 concert van 45 min. / in de theaterzaal van Platform C
prijs: € 475,- per concert / max. 4 groepen tegelijk

Zing ‘es:
een Nepﬂix original serie
Zingen bevordert de ontwikkeling van sociaal gedrag,
zelfvertrouwen, creativiteit en expressie. Daarnaast is
zingen gewoon leuk en verhoogt het de sfeer in de klas,
zelfs in de gehele school. De groepen 3-5-7 spelen ieder
een aflevering van een nieuwe serie van Nepflix. Een
vakleerkracht leert liedjes met bijbehorende bewegingen.
In een extra les wordt met 3 klassen tegelijk het gehele
stuk geoefend, inclusief een aantal korte toneelscènes.
Ouders kunnen dit muzikale spektakel komen
‘bingewatchen’ in de theaterzaal van Platform C. De
leerlingen worden daarbij begeleid door een band.
leeftijdscategorie: groep 3-5-7
discipline: muziek, theater
lessen en locatie: 3 lessen per klas van 30 min. en 1 les van 60 min. voor drie groepen samen / op
school, de uitvoering is in de theaterzaal van Platform C
prijs: € 320,- per groep
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Dancerous

Nieuw

De leerlingen worden in deze workshop geïnspireerd om met
hun eigen creativiteit en muzikaliteit gevoelens en boodschappen via verschillende dansstijlen te uiten. Van tango
tot streetdance, van bewegingstheater tot werelddans. De
leerlingen werken samen, leven zich in en leren van tempo te
wisselen: dit is Dancerous, magisch toch?
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: dans
lessen en locatie: 1 workshop van 55 min. / op school of in de danszaal
van Platform C
prijs: € 100,- per groep / max. 1 groep tegelijk

regionale culturele organisaties muziek, dans, musical

Hiphop

Nieuw

Op de straten van New York ontstond hiphop ooit als een andere manier om elkaar aan te
spreken: speels en dansend vanuit je eigen gevoel en fantasie. In deze workshop ontdekken
de leerlingen samen de groove en energie en middels basispassen gaan zij op zoek naar de
juiste moves. Denk aan groove steps, shuffle, kris-kros en nog meer technieken die de
leerlingen zich eigen zullen maken.
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: dans
lessen en locatie: 1 workshop van 55 min. / op school of in de danszaal van Platform C
prijs: € 100,- per groep / max. 1 groep tegelijk

Nieuw

Sport en dans
Op zoek gaan naar de dansbare kant van sport
en de spelmatige kant van dans: dat is wat er
gebeurt in deze workshop. Sport en dans
hebben meer met elkaar gemeen dan je zult
denken. Waar ontmoeten ze elkaar? Op
aanstekelijke muziek worden de leerlingen
spelenderwijs verleid om zelfstandig te creëren
en creatief om te gaan met beweging, zodat er
(nieuwe) dans ontstaat.
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: dans
thema: sport
lessen en locatie: 1 workshop van 55 min. / op school of in de danszaal van Platform C
prijs: € 100,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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Workshop
Sax & Ukelele
In iets meer dan een uur alle leerlingen een liedje
op een kleine saxofoon en ukelele laten spelen, dat
is het doel van deze workshop. De workshop wordt
gegeven door twee docenten op school. Wanneer
de ene helft van de klas de saxofoon leert kennen,
leert de andere helft de ukelele te bespelen.
Vervolgens wisselen zij om. De workshop wordt
afgesloten met een gezamenlijk optreden.
leeftijdscategorie: groep 6-7
discipline: muziek
lessen en locatie: 1 workshop van 75 min. / op school
prijs: € 300,- per groep / max. 1 groep tegelijk

regionale culturele organisaties muziek, dans, musical

Een wereld aan muziek
Aan de hand van instrumenten uit verschillende werelddelen ontdekken de leerlingen een
wereld aan muziek. In Zuid-Amerika wordt de muziek van het Carnaval in Rio de Janeiro
gespeeld, in Australië wordt de didgeridoo uitgeprobeerd en ten slotte maken de
leerlingen zich de typische slagtechniek van de Arabische darbuka en riq eigen.
NB: Deze workshop is op maat aan te passen. Zo kunnen de groepen kiezen of ze
kennismaken met één instrument of met allemaal en kan er worden toegewerkt naar een
presentatie. Informeer naar de mogelijkheden.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: muziek
thema: de wereld
lessen en locatie: 3 lessen van 60 min. per groep / op school
prijs: € 400,- per groep incl. gebruik van het instrumentarium / min. afname 2 groepen per school

Blazersklas
Bij de blazersklas leren leerlingen klassikaal een
blaasinstrument bespelen. Zij kunnen kiezen uit de
dwarsfluit, klarinet, altsaxofoon, trompet, trombone
en euphonium (tenortuba). Vanaf het eerste begin is
het samenspel belangrijk. De leerlingen spelen
afwisselend in kleine groepjes en in het hele 'orkest',
de blazersklas. Het is mogelijk ieder jaar in te
stromen. Het lesmateriaal is speciaal ontwikkeld voor
heterogene blazersgroepen. Gedurende het schooljaar
worden er diverse optredens georganiseerd. Op de
deelnemende school zelf, in de Zonnesteinzaal van
Platform C en het grote slotconcert in de Paaskerk
met Harmonie Orkest Amstelveen.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: muziek
lessen en locatie: 35 lessen van 60 min. / op school (zowel onderschools als naschools mogelijk)
prijs: € 375,- per leerling (onderschools) of € 395,- per leerling (buitenschools) / max. 30 leerlingen
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MoveArt

regionale culturele organisaties muziek, dans, musical

Nieuw

Hoe zouden de personages van Rembrandts Nachtwacht dansen en bewegen anno 2022? Welke geluiden
passen bij het schilderij: gekletter van lansen, een
blaffende hond? Hoe kunnen die geluiden worden
omgezet in bewegingen? De leerlingen creëren samen
een eigen, uniek dansend kunstwerk, gebaseerd op
hun ideeën en/of kunstwerken die ze kennen uit hun
eigen buurt.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: dans
lessen en locatie: 1 workshop van 55 min. / op school of in de
danszaal van Platform C
prijs: € 100,- per groep / max. 1 groep tegelijk

Workshop Rap & Gitaar
In 90 minuten een rap en een lied met gitaarbegeleiding klaar hebben, opgenomen en wel.
Het is mogelijk in deze workshop. Onder leiding
van twee vakleerkrachten gaan de leerlingen
aan de slag met compositie, gitaarbegeleiding,
het schrijven van een raptekst en het maken
van een rapbegeleiding door middel van
computersamples.
leeftijdscategorie: groep 6-7-8
discipline: muziek
lessen en locatie: 1 workshop van 90 min. / op school
prijs: € 325,- per groep / max. 1 groep tegelijk

Workshop I-Blues:
muziek maken met iPads
In deze workshop maken de leerlingen
kennis met de mogelijkheden van de
iPad voor het componeren van
muziek. Op basis van een herkenbare,
muzikale vorm - het bluesschema creëren ze een eigen beat, een eigen
sound en een eigen tekst. Resultaat is
een zelfgemaakte compositie plus
muzikale kennis en vaardigheden om
zelf mee aan de slag te gaan, op
school of thuis.
leeftijdscategorie: groep 7-8
discipline: muziek
lessen en locatie: workshop van 90 min. / op school
prijs: € 355,- per groep incl. gebruik iPads / max. 1 groep tegelijk

Musicallessen
Een professionele musicaldocent bereidt de
leerlingen van groep 8 voor op de grote klapper:
de eindmusical. Zang, dans en theater worden
aangepakt. Songs uit de musical worden
ingestudeerd, op één ervan wordt een choreografie
gemaakt en ook de presentatie krijgt ruimschoots
aandacht.
NB: de musicallessen zijn op maat uit te breiden als er
behoefte is aan extra ondersteuning van de leerlingen of
coaching van de groepsleerkracht bij de voorbereiding van
de eindmusical.
leeftijdscategorie: groep 8
discipline: muziek, dans, theater
lessen en locatie: 3 lessen van 60 min. / op school
prijs: € 395,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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Amstelveens Poppentheater

Voorstellingen en projecten
op maat
Het Amstelveens Poppentheater brengt elk theaterseizoen een programma met diverse voorstellingen
uit. Hierbij ligt de nadruk op poppen- en objecttheater
voor alle leeftijden. Het theater leent zich ook
uitstekend voor activiteiten van basisscholen. Een
voorstelling bezoeken, zelf optreden, workshops
volgen of zelf met een eigen project/verzoek komen:
alle groepen van het basisonderwijs kunnen worden
bediend voor een bijzondere doe- of kijkervaring.
leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
discipline: theater
lessen en locatie: op maat / in het Amstelveens Poppentheater
prijs: op aanvraag / max. 120 leerlingen tegelijk

Schouwburg Amstelveen

De Theater Challenge

Nieuw

Maak in vier lessen kennis met de kracht van theater.
In theatrale opdrachten met zang, dans en spel gaan
de leerlingen op zoek naar sleutels voor de oplossing
van de Theater Challenge. Tijdens de vierde les
belanden de leerlingen in een ware escaperoom. Door
creatief denken, samenwerken en communiceren
kunnen ze de Theater Challenge tot een goed einde
brengen. Deze workshop wordt aangeboden in
samenwerking met Musical4daagse.
leeftijdscategorie: groep 4 t/m 8
discipline: muziek, dans, theater
lessen en locatie: 4 lessen van 60 min. / op school
prijs: € 395,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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Ontdek het theater

Raar maar waar

rondleiding

Raar maar waar is een interactief filmprogramma.
De leerlingen ontdekken dat, net als in een boek, ook
in een film een nieuwe wereld wordt gecreëerd. Die
wereld kan dicht bij de werkelijkheid blijven, maar kan
ook heel gek en anders zijn. Het programma sluit aan bij
de thema's avontuur, kunst en cultuur, fantasie en
verhalen. De films in het programma zijn zeer divers qua
vorm. Er is een live action film, een tekenfilm die met de
hand is getekend, maar ook een computer-animatie en
zelfs een film die met braillestipjes is gemaakt.

Laat uw leerlingen kennismaken met de
wereld voor én achter de schermen van de
schouwburg. Hoe is het om op het grote
toneel te staan? Wat is een trekkenwand?
Hoe groot zijn de kleedkamers eigenlijk? Deze
en veel meer vragen worden beantwoord
tijdens een rondleiding in de schouwburg. En
misschien laten de technici op het toneel wel
een aantal leuke trucjes zien.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: theater, techniek
lessen en locatie: 1 rondleiding van 45 min. / in Schouwburg Amstelveen
prijs: op aanvraag

leeftijdscategorie: groep 3-4-5
discipline: film
thema: verhalen
lessen en locatie: 2 lessen plus bioscoopbezoek / op school en in Cinema Amstelveen
prijs: € 150,- per groep / max. 3 groepen tegelijk

Cinema Amstelveen

Filmavonturen

Nieuw

Filmavonturiers opgelet! Ogen open en oren gespitst?
We gaan op ontdekkingstocht in de wereld van film.
De leerlingen kijken verschillende korte films, oud en
nieuw, waarbij ze kennismaken met het filmtheater of
bioscoop, de diversiteit van film en de kracht van
beeldtaal. Zo leren ze welke zintuigen je als
filmavonturier gebruikt. Ga je mee op reis?
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: film
thema: emoties, zintuigen
lessen en locatie: 1 voorbereidende les en 1 verwerkingsles plus bioscoopbezoek / op school en in
Cinema Amstelveen
prijs: € 150,- per groep / max. 3 groepen tegelijk
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IDFA Docschool

Nieuw

In samenwerking met het International
Documentary Filmfestival Amsterdam
(IDFA) is een selectie gemaakt van vier
korte documentaires onder de noemer van
IDFA Docschool. Tijdens een bezoek aan
Cinema Amstelveen kijken de leerlingen
naar deze documentaires. Ze gaan over
verschillende onderwerpen, zoals voeding,
familie en jeugd. Een gevarieerd aanbod van
de beste documentaires inclusief
begeleidend lesmateriaal.
leeftijdscategorie: groep 6-7-8
discipline: film
thema: voeding, familie
lessen en locatie: 1 bioscoopbezoek / in Cinema Amstelveen
prijs: € 150,- per groep / max. 3 groepen tegelijk / prijs incl. lesmateriaal
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De Bibliotheek Amstelland

De Bibliotheek Amstelland
Structureel samenwerken met De Bibliotheek op school
Taalontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid, geborgd in het onderwijsprogramma.
Daar werkt de Bibliotheek Amstelland aan met het landelijke, bewezen effectieve
programma De Bibliotheek op school. Deskundige leesmediaconsulenten werken aan de
(door)ontwikkeling van het eigen lees- en mediaplan van de school, met activiteiten die
passen bij de schooldoelen. Deskundigheidsbevordering van docenten staat daarbij
voorop. Daarnaast zorgen de leesmediaconsulenten voor een goed ingerichte
leesomgeving op school, met een aantrekkelijke collectie en een professioneel
uitleensysteem. Zo komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school en stimuleren
zij kinderen om meer te lezen, in de klas en thuis. Het effect van dit beleid en de
activiteiten worden zichtbaar in de daarvoor ontwikkelde rapportagetool van De
Bibliotheek op school.
Losse lessen uit de leerlijn leesplezier of de leerlijn digitale geletterdheid
Ook als uw school niet samenwerkt met De Bibliotheek op school, kunt u gebruik maken
van het lesaanbod van de Bibliotheek Amstelland. Met onze doorlopende leerlijnen
zetten we in op het vergroten van leesplezier en digitale geletterdheid, met lessen voor
alle basisschoolgroepen. Ook voor ouders en professionals heeft de Bibliotheek een
uitgebreid aanbod en organiseren we diverse inspiratiesessies.
De Maakplaats: wat maak jij vandaag?
Aan het Stadsplein heeft de Bibliotheek elke woensdag een Maakplaats. Die gaat op
zaterdagen on tour gaat naar andere vestigingen, en ook naar scholen en BSO’s. Ieder
kind is een maker in de Maakplaats. Spelenderwijs ontdekt de leerling nieuwe
technieken en leert hoe je daarmee nieuwe dingen maakt. Ontdekkend leren met
bijvoorbeeld LEGO Education, het maken van digitale verhalen of programmeren en
coderen.
Ga voor meer informatie over De Bibliotheek op school en het lesaanbod naar
debibliotheekamstelland.nl/onderwijs
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Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

Platform C

OBA: voor de scholen in de
gemeente Ouder-Amstel

Vloggen
Enzo Knol, wie kent hem niet? Hij is een
van de bekendste vloggers van dit
moment en neemt je met zijn camera
iedere dag mee in zijn leven. Maar
vloggen is nog niet zo simpel als je
denkt. In deze workshop leert een echte
vlogger de leerlingen te filmen vanuit
verschillende standpunten, zoals het
kikker- en vogelperspectief. Daarna

Leesplezier op school
Kinderen enthousiast maken voor het lezen van boeken is belangrijk. Hiervoor biedt de
OBA diverse programma’s, zoals bijvoorbeeld Speeddate met kinderboeken. De OBA
leesconsulent komt op school en laat de leerlingen (èn de leerkracht) op een prikkelende
manier kennismaken met vijf prachtige boeken; splinternieuwe titels of juist verborgen
gebleven schatten. De boeken blijven een maand te leen en te lees in de klas.
Daarnaast heeft de OBA voor alle groepen leskisten ontwikkeld waarmee leerkrachten
zelf aan de slag kunnen. Ook zijn er themacollecties over allerlei onderwerpen met
leesboeken en informatieve boeken. Alle collecties worden op school afgeleverd en weer
opgehaald.
Naar de OBA
Met de hele klas naar de bibliotheek! De
OBA biedt verschillende programma’s voor
de groepen 1 tot en met 8. Voor kleuters een
programma over prentenboeken. Groep 3
viert het ‘Leesfeest’ waarin alles wordt
verteld over materialen voor beginnende
lezers. Voor de groepen 4 tot en met 8 is er
het programma Schatgraven: drie lessen vol
boekpromotie en het uitzoeken van een boek
om op school te lezen.
Meer met OBA School
OBA School biedt ook persoonlijk advies voor
o.a. schoolbibliotheken of leesomgeving,
OBA schoolpassen voor leerkrachten, de
cursus ‘Open Boek’ en nieuwsbrieven.
Ga voor meer informatie over het aanbod van de OBA en de tarieven, bestelwijze en spelregels
naar oba.nl/po
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gaan ze in groepjes aan de slag om een
boeiende vlog te maken.
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: film, media, storytelling
lessen en locatie: 1 workshop van 60 min. / op school
prijs: € 175,- per groep / max. 1 groep tegelijk / min. afname 2 groepen per school

Stop-motion Superheld
Stilstand én beweging: stop-motion is het allebei en staat daarmee tussen foto en film
in. In deze workshop gaan de leerlingen na een korte introductie over het ontstaan van
stop-motion zelf aan de slag. In kleine groepjes maken ze stop-motionfilmpjes aan de
hand van een zelf bedachte superheld. Hoe werk je daarbij samen, verdeel je de taken
en vertaal je een verhaal naar beeld?
Met hun fantasie en creativiteit laten
de leerlingen het verhaal van hun
superheld tot leven komen met behulp
van alledaagse voorwerpen.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: film, fotografie, storytelling
thema: verhalen
lessen en locatie: 1 workshop van 90 min. /
op school
prijs: € 275,- per groep incl. gebruik iPads /
max. 1 groep tegelijk
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Beeldeneiland

Kunstproject op maat
Wilt u voor uw groep of school begeleiding bij een kunstproject, bijvoorbeeld naar
aanleiding van een speciaal thema? Of wilt u een inspiratiebijeenkomst voor het
docententeam? Beeldeneiland kan een project op maat verzorgen, bijvoorbeeld
kunstkijklessen volgens de Visual Thinking Strategies
methode of een kunstproject aansluitend bij een
schoolmethode. Beeldeneiland beschikt over een enorm
arsenaal aan boeiende mensen: kunstschilders,
dansers, muzikanten en wetenschappers. Voor hen is
materiaal een middel. De creativiteit van het kind staat
voorop, het proces is leidend. Een project kan schoolbreed worden afgenomen.
leeftijdscategorie: groep 1 t/m 8
discipline: beeldende kunst, nieuwe media
lessen en locatie: op school of bij Beeldeneiland
prijs: op aanvraag

Cobra Museum voor Moderne Kunst

Het Wonderdiertje
Ga samen met het Wonderdiertje op ontdekkingsreis
door de Cobra-collectie. Het Wonderdiertje heeft veel
vriendjes en vriendinnetjes, die allemaal verstopt
zitten in de schilderijen. Helpen jullie mee met het
zoeken naar alle Cobra-vriendjes? Na de zoektocht ga
je zelf een nieuw vriendje voor het Wonderdiertje
tekenen in Atelier CoBrA.
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: beeldende kunst, erfgoed
lessen en locatie: 1 bezoek van 60 min. / in het Cobra Museum
voor Moderne Kunst
prijs: € 150,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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De magische verfkwast
Bij deze rondleiding gaan de leerlingen verhalen
bedenken bij kunstwerken van Karel Appel. Karel had
een magische verfkwast en hield ook van verhalen. Na
het bekijken van de kunstwerken gaan de leerlingen
met hun eigen fantasie aan de slag: in Atelier CoBrA
verwerken zij hun eigen verhaal in een kunstwerk.
leeftijdscategorie: groep 3-4
discipline: beeldende kunst, storytelling, erfgoed
lessen en locatie: 1 bezoek van 60 min. / in het Cobra Museum
voor Moderne Kunst
prijs: € 150,- per groep / max. 1 groep tegelijk

regionale culturele organisaties beeldende kunst

Nieuw

Leren door middel van
kunst, over jezelf en de wereld
om je heen!
In het Cobra Museum ontdekken de leerlingen, via wisselende tentoonstellingen,
interessante kunstenaars die hun kijk op de maatschappij tonen door middel van hun
kunst. Bij deze tentoonstellingen zijn passend lesmateriaal, actieve rondleidingen en
workshops ontwikkeld, met alle een actueel, maatschappelijk thema.
leeftijdscategorie: groep 6-7-8
discipline: beeldende kunst, erfgoed
lessen en locatie: 1 rondleiding van 60 min. of 1 rondleiding plus 1 workshop van 90 min. / in het Cobra
Museum voor Moderne Kunst
prijs: op aanvraag / 2 groepen tegelijk mogelijk (max. 15 leerlingen per groep)

Nieuw

Upcycle Art:
van afval tot kunst
Wat is het verschil tussen afval en kunst?
Waarom willen kunstenaars juist van afval
kunst maken? In dit lespakket gaan de
leerlingen met deze vragen aan de slag en
maken ze kennis met het concept upcycling.
Tijdens het museumbezoek bekijken de
leerlingen kunstwerken van Cobrakunstenaars. Van welke gebruikte materialen
en voorwerpen zijn ze gemaakt en zijn er
overeenkomsten met het werk van
hedendaagse upcycle kunstenaars? Tijdens de maakopdracht gaan de leerlingen per
groepje een object maken van zelf verzameld afval.
leeftijdscategorie: groep 5-6-7
discipline: beeldende kunst, erfgoed
thema: milieu, kringloop
lessen en locatie: 1 les van 75 min. en 1 les van 120 min. plus een bezoek van 60 min. / op school en in
het Cobra Museum voor Moderne Kunst
prijs: € 150,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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Museum JAN

Maak je eigen
Blibogaroets
wenteldier
Zou het niet geweldig zijn als er eens een heel nieuw
beest voorbijkwam? Eentje dat je nog nooit eerder
gezien hebt? Jij kunt zo’n beest zelf gaan maken, twee
zelfs! De leerlingen gaan hun eigen fantasie gebruiken.
De groep wordt in tweeën gedeeld en onder
begeleiding van professionele docenten maken ze van
klei in een echt keramiekatelier een zelfbedacht dier.
Daarna gaan ze op papier met pastelkrijt aan de slag.
Terug op school maken de leerlingen nog een gedicht
over hun eigen fantasiedier.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: beeldende kunst, literatuur
thema: dieren
lessen en locatie: 1 workshop van 120 min. en 1 les van 45 min. / in de ateliers van CREA Uithoorn en op school
prijs: € 290,- per groep / max. 1 groep tegelijk

Selﬁes maken
Je gaat een selfie maken. Maar dan met potlood op
papier! Hoe leuk zou het zijn om jezelf te kunnen
natekenen en dat het ook echt lijkt?! De leerlingen
krijgen te zien hoe andere kunstenaars zichzelf in
het verleden hebben geportretteerd en gaan aan de
slag met een foto van zichzelf. Ook leren zij een
aantal trucjes van een echte kunstenaar, bijvoorbeeld hoe je een gezicht mooi kunt natekenen, en
maken zij ook echt een zelfportret op papier.

Er was eens…
Er was eens… is een theatrale sprookjesvertelling in
Museum JAN. Met een vertelkastje komt het
kunstwerk van Tomoko Doi tot leven. Een museumdocent vertelt meer over de bewoners van Tomoko’s
kasteel. De leerlingen beleven een interactief sprookje
over de prins en prinses die in de torenkamer van het
glazen kasteel wonen.
leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: beeldende kunst, literatuur, theater, erfgoed
thema: verhalen, kastelen
lessen en locatie: 1 bezoek van 60 min. / in Museum JAN
prijs: € 100,- per groep / max. 30 leerlingen tegelijk

Mijn museumhuis
Medeoprichter Jan Verschoor woont in
Museum JAN. Wat als jij zelf in een
museum zou wonen? Na een korte rondleiding in het museum bouwen de leerlingen
hun eigen museum in een kijkdoos. Hoe
richt je de ruimte in, welke kleur geef je de
muren, wie wonen er en wat zou jij graag
boven de bank hangen? Door een antwoord
te geven op deze vragen creëert elke
leerling een eigen miniatuurmuseum dat
hij/zij mee naar huis mag nemen.
leeftijdscategorie: groep 3-4
discipline: beeldende kunst, erfgoed
thema: bouwen, wonen
lessen en locatie: 1 bezoek van 90 min. / in Museum JAN
prijs: € 100,- per groep / max. 30 leerlingen tegelijk

leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: beeldende kunst
lessen en locatie: 2 lessen van 60 min. / in de ateliers van CREA Uithoorn en op school
prijs: € 150,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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Van petﬂes
tot glaskunst

regionale culturele organisaties beeldende kunst

Kunstwerk in de klas

Museum JAN heeft een uitgebreide collectie glaskunst van grote (inter)nationale kunstenaars. Het
programma begint met een rondleiding en speurtocht
met aansluitend een workshop. Tijdens deze
workshop maken de leerlingen hun eigen kunstwerk
met verf en edelstenen. Geïnspireerd op het werk van
glaskunstenaar Bernard Heesen transformeren zij
een plastic petfles tot een kleurrijk glaskunstwerk!
leeftijdscategorie: groep 7-8
discipline: beeldende kunst, erfgoed
lessen en locatie: 1 bezoek van 90 min. / in Museum JAN
prijs: € 150,- per groep / max. 30 leerlingen tegelijk

Platform C

Kunstenaar in de klas
Hoe ziet een kunstenaar eruit? Wat maakt een
kunstenaar eigenlijk? Welke verschillende
soorten kunst bestaan er? Tijdens de les
Kunstenaar in de klas komt een echte kunstenaar
naar school om iets over zijn/haar beroep te
vertellen. Natuurlijk mogen de leerlingen de
kunstenaar het hemd van het lijf vragen.

Wil je je klas dagelijks in aanraking laten komen
met hedendaagse beeldende kunst? Leen dan
een kunstwerk uit de collectie van de kunstuitleen. Iedereen heeft een ander idee of gevoel
bij een kunstwerk: word je er blij van? Of juist
somber? Vind je het mooi en waarom? Of zou je
het misschien zelf anders willen tekenen of
schilderen? Door middel van een gesprek over de
kunstwerken maken de leerlingen samen een
keuze. In de klas volgt een groepsgesprek over het gekozen werk.
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: beeldende kunst
lessen en locatie: 1 bezoek van 45 min. / in Platform C
prijs: € 50,- per bezoek plus huur van het kunstwerk (vanaf € 7,- per maand) / 6-8 leerlingen per keer

Natuureducatie
en tekenen

Nieuw

Natuur en milieu zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Deze bewustwording
wordt tijdens de workshop bij de leerlingen gecreëerd door middel van zien, waarnemen
en herkennen van planten en bomen, bijvoorbeeld op het schoolplein. Het ervaren,
benoemen en opschrijven van de kenmerkende en onderscheidende eigenschappen ervan
is de eerste stap. Vervolgens gaan de leerlingen in een zelfgemaakt tekenboekje aan de
slag om hun waarnemingen te visualiseren door ze te tekenen. Aan het eind van de les
worden de kunstwerken in de klas besproken.
NB: de les is op maat uit te breiden als er behoefte is

leeftijdscategorie: groep 1-2
discipline: beeldende kunst
lessen en locatie: 1 les van 60 min. / op school
prijs: € 75,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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aan verdieping of extra ondersteuning en kan
gekoppeld worden aan (één van) de vier seizoenen.
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: beeldende kunst
thema: natuur, seizoenen
lessen en locatie: 1 les van 2,5 u. / op school
prijs: € 325,- per groep / max. 1 groep tegelijk

cultuureducatie-amstelland.nl
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Werken als een kunstenaar

Kunstgeschiedenis

Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een
kunstwerk? Welke verschillende soorten kunst
bestaan er? Waar halen kunstenaars hun inspiratie
vandaan? Werken als een kunstenaar heeft als doel
de nieuwsgierigheid en verbeelding van leerlingen
over dit onderwerp te prikkelen. In de eerste les
komt er een kunstenaar naar school om iets over
zijn/haar beroep te vertellen. In de tweede les
bezoeken de leerlingen een echt atelier en gaan
onder begeleiding van de kunstenaar aan de slag
met het maken van een eigen kunstwerk.

Met welke materialen werkten Leonardo da Vinci en Rembrandt van Rijn? Welke invloed
had het pointillisme op Henri Matisse? En wat heeft Max Ernst onder zijn tekenpapier
gelegd en waarom? Spelenderwijs, en zowel in groepsverband als individueel, maken de
leerlingen aan de hand van verhalen en beelden kennis met kunstgeschiedenis door de
eeuwen heen en gaan zij zelf aan de slag met verschillende technieken. Licht en donker
toepassen, de beginselen van perspectief, abstract tekenen, maar ook collage. En dat,
misschien wel met uit houten stokjes gemaakte pennen en zelfgemaakte inkt!

leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: beeldende kunst
lessen en locatie: 1 voorbereidende les van 60 min. op school + 1 atelierbezoek van 120 min. per groep /
in Ateliers 2005
prijs: € 300,- per groep / max. 1 groep tegelijk

Jan Ligthart Expeditie
Ateliers 2005, aan de Van Weerden
Poelmanlaan in Amstelveen, is een
voormalig schoolgebouw en gemeentelijk
monument. Het gebouw is ontworpen om de
filosofie van Jan Ligthart uit te dragen. In
dit project gaan de leerlingen op expeditie in
het gebouw en daarbij op zoek naar het
belang van cultureel erfgoed. Naast de
centrale vraag wat cultureel erfgoed is,
ervaren de leerlingen de verschillen tussen
de media fotografie en schilderkunst.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: beeldende kunst, fotografie, erfgoed
thema: bouwen
lessen en locatie: 1 bezoek van 120 min. / in Ateliers 2005
prijs: € 365,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs incl. materialen
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Nieuw

NB: de les is op maat uit te breiden.

Lesmogelijkheden:
1. Leonardo da Vinci: zelfgemaakte tekenutensiliën
2. Rembrandt van Rijn: zelfgemaakte inkt
3. Henri Matisse: met papier ‘schilderen’
4. Max Ernst: Frottage-techniek (afdruk)
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: beeldende kunst, erfgoed
lessen en locatie: 3 lessen van 60 min. / op school of in het
atelier van SAKB KunstLokaal
prijs: € 325,- per groep / max. 1 groep tegelijk

SAKB KunstLokaal

Geel en blauw is… groen?
In deze les maken de leerlingen kennis met
de kleurenleer. Op een speelse manier
ontdekken ze hoe je bijvoorbeeld groen, roze
of turkoois zelf kunt maken door
verschillende kleuren verf te mengen.
leeftijdscategorie: groep 2-3-4
discipline: beeldende kunst
lessen en locatie: 1 les van 60 min. / op school of in
het atelier van SAKB KunstLokaal
prijs: € 175,- per groep / max. 1 groep tegelijk

cultuureducatie-amstelland.nl
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De Reizigers
We kunnen reizen van Afrika tot Amerika en van de
sneeuw naar de zon. Maar we kunnen ook in Nederland
reizen, van stad naar stad of naar een Waddeneiland. De
leerlingen worden meegenomen in de wondere wereld van
reizen en uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn en op
avontuurlijke wijze te denken. Het project bestaat uit drie
delen: beweging/ dans, verhalen vertellen en schilderen,
gegeven door twee professionele kunstenaars in een echt
atelier. De leerlingen worden geprikkeld hun eigen
invulling aan het aspect 'reizen' te geven. Het project wordt afgesloten met een
groepsbespreking en presentatie aan elkaar.
NB: De les kan voor groep 1-2 in overleg een uur ingekort worden. De prijs zal dan worden aangepast.
leeftijdscategorie: groep 1 t/m 6
discipline: beeldende kunst, storytelling
thema: de wereld, reizen
lessen en locatie: 1 bezoek van 120 min. / in het atelier van SAKB KunstLokaal
prijs: € 390,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs incl. materialen

Marakoesje
Er was eens... een wilde peer in Nederland. Hij ging op
reis met zijn vrienden ananas, appel en mandarijn per
luchtballon. Waar zal de wind hen naartoe blazen?
Op het strand in Brazilië lag een zoete vrucht, een
maracuja...’ Dit is het begin van het verhaal dat de
bewegingsles en de schilderles inspireert. Via meerdere
kunstdisciplines laten de leerlingen hun gevoelens en
gedachten over verschillende culturen tot uiting komen.

regionale culturele organisaties beeldende kunst

Mozaïek
Met glassteentjes vertalen de leerlingen een dier
naar een mozaïek. Ze spelen met vorm en kleur.
De leerlingen leren verschillende legvormen te
maken. Er wordt aandacht besteed aan ritme,
patronen, kleur en symmetrie. In de eerste les
maken de leerlingen het ontwerp. In de tweede les
worden de mozaïeksteentjes gelijmd. In de laatste
les wordt het mozaïek gevoegd en
schoongemaakt.
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: beeldende kunst
lessen en locatie: 3 lessen van 60 min. / op school
prijs: € 290,- per groep / max. 1 groep tegelijk

Tekenmachinisten in de klas
Met een tekenmachine, potlood en papier tekent een tekenmachinist door te bewegen.
Iedere beweging tekent anders. Tijdens deze les maken de leerlingen een tekening met
hun eigen beweging. Wat gebeurt er als je
een tekenmachine vastmaakt aan een
stoel? Als je ermee gaat lopen? Of
touwtje springt? Tekenen zal nooit meer
hetzelfde zijn!
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: beeldende kunst, techniek
thema: uitvindingen
lessen en locatie: 1 les van 90 min. / op school
prijs: € 250,- per groep / max. 1 groep tegelijk

NB: De les kan voor groep 1-2 in overleg een uur ingekort worden. De prijs zal dan worden aangepast.
leeftijdscategorie: groep 1 t/m 6
discipline: beeldende kunst, dans
thema: verhalen, omgaan met elkaar, reizen
lessen en locatie: 1 bezoek van 120 min. / in het atelier van SAKB KunstLokaal
prijs: € 390,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs incl. materialen
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Alter Ego

Hoe zit een klok in elkaar, hoe werkt een föhn? In
deze lessen bestuderen we uitvindingen. Door te
spelen met bestaande afbeeldingen, machineonderdelen en abstracte vormen maken de
leerlingen zelf een nieuwe uitvinding. In deze
lessen maken de leerlingen kennis met ‘collage’ en
leren ze tekenen naar de waarneming.

In de Alter Ego lessenreeks ga je beeldend aan de
slag met je eigen innerlijke superheld.
De leerlingen beginnen de reis in de eerste les
met een schrijfopdracht over de herkomst van
het alter ego en de persoonlijke superkrachten.
Vervolgens geven zij dit in de tweede les fysiek
vorm door het maken van een masker met onder
andere karton, aluminiumfolie en gekleurde tape.
De cirkel is rond in de derde les waarin het alter
ego tot leven wordt gebracht tijdens improvisatietheater.

Licht en donker
in vier seizoenen

leeftijdscategorie: groep 7-8
discipline: beeldende kunst, theater
thema: identiteit
lessen en locatie: 3 lessen van 60 min. / op school of in het atelier van SAKB KunstLokaal
prijs: € 290,- per groep / max. 1 groep tegelijk / incl. lesmateriaal

Nieuw

In deze workshop wordt, in overleg met de
school, gewerkt met het thema licht en
donker op het ritme van de vier seizoenen.
Een portret van jouw engel of liefelijke
lentebloemen, een stilleven van sterren in de
midzomernacht of kleuren van het
herfstlandschap in graffiti-art: dit zijn enkele
voorbeelden van de thema's en beeldende
invalshoeken die door het jaar heen worden
aangeboden.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: beeldende kunst
thema: natuur, seizoenen
lessen en locatie: 1 les van 120 min. / op school of in het atelier van SAKB KunstLokaal
prijs: € 390,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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Nieuw

Uitvindingen

leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: beeldende kunst, techniek
thema: uitvindingen
lessen en locatie: 2 lessen van 60 min. / op school of in het
atelier van SAKB KunstLokaal
prijs: € 175,- per groep / max. 1 groep tegelijk
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Stichting De Werkschuit Aalsmeer

Maskers beschilderen
In deze workshop leren de leerlingen de techniek
van het masker beschilderen. Ze kiezen een basisvorm van papier-maché; dat kan een dierfiguur of
een mens zijn. Ze leren het aanbrengen van
kleurrijke versieringen en bekijken oude maskers
uit Venetië. Ook thema’s uit de natuur kunnen zij
gebruiken in de expressie van het gezicht. De
workshop kan worden verlengd tot vier uur.
leeftijdscategorie: groep 3 t/m 8
discipline: beeldende kunst
lessen en locatie: 1 workshop van 120 min. / op school of in
De Werkschuit
prijs: € 175,- per groep / max. 15 leerlingen tegelijk
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erfgoedlocaties erfgoed

Fort Kudelstaart

Rondleiding Fort Kudelstaart
Fort Kudelstaart, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, werd gebouwd tussen 1880 en 1915 om de vijand in
tijden van oorlog van de hoofdstad af te houden. De
Stelling van Amsterdam is opgenomen in de lijst van
Werelderfgoed van Unesco. De rondleiding is ook een
aanvulling op de les De stelling van Amsterdam als
onderdeel van de Leerlijn Erfgoed.
leeftijdscategorie: groep 7-8
discipline: erfgoed
thema: geschiedenis, oorlog
lessen en locatie: 1 rondleiding van 60 min. / in Fort Kudelstaart
prijs: € 50,- per groep / max. 1 groep tegelijk

Historische Tuin Aalsmeer

Spelenderwijs de Aalsmeerse
geschiedenis ontdekken
De tuinbouwgeschiedenis van Aalsmeer is niet los te
zien van de algemene geschiedenis van dit dorp. In dit
programma komen daarom ook de lokale, culturele en
industriële geschiedenis en de natuurhistorie van
Aalsmeer aan bod. Het eerste deel vindt plaats in de
tuin en richt zich aan de hand van opdrachten op de
geschiedenis van de omgeving. Het tweede deel van het
programma is een rondvaart op de Westeinderplassen
en behandelt de invloed van de mensen op het gebied in
de huidige tijd.
leeftijdscategorie: groep 7-8
discipline: erfgoed
thema: geschiedenis, natuur
lessen en locatie: 1 bezoek van 3 uur incl. rondvaart / in de Historische Tuin en op de Westeinderplassen
prijs: € 4,50 per leerling / max. 22 leerlingen tegelijk
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Museum Amstelland

De Schatkamer
In deze les leren de leerlingen dat bij ieder
voorwerp (duur/waardeloos, oud/nieuw) een
verhaal hoort en waarom bepaalde voorwerpen
in een museum tentoongesteld staan.
Vervolgens maken ze hun eigen schat, een
tableau van cement en afvalmateriaal, onder
leiding van een beeldend kunstenares. Ook een
excursie naar het museum is mogelijk.
leeftijdscategorie: groep 4-5-6
discipline: erfgoed, beeldende kunst
lessen en locatie: 1 voorbereidende les van 30 min. plus
1 workshop van 90 min. / op school
prijs: € 130,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs
excl. materialen

Het boerenleven vroeger
In regio Amstelland staan veel boerderijen. Sommige al eeuwenoud. Hoe was het leven
op zo’n boerderij? Wat hoort er allemaal bij een boerderij? Een informatief kunstproject
met klei over erfgoedboerderijen, onder leiding van een beeldend kunstenares. In de
lessenserie wordt het boetseerwerk afgewerkt met verf. Beschikbaar als enkele
workshop of als lessenserie van 3 lessen.
leeftijdscategorie: groep 4 t/m 7
discipline: erfgoed, beeldende kunst
thema: geschiedenis, natuur
lessen en locatie: 1 workshop van 90 min. of 3
lessen van 60 min. / op school
prijs: € 135,- voor 1 workshop of € 205,- voor 3
lessen / max. 1 groep tegelijk / prijs excl. materialen
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Gemeentewapens
Hoe ziet het wapen van jouw gemeente eruit? Wat is
eigenlijk een familie- en gemeentewapen en waarvoor
wordt het gebruikt? De leerlingen starten met een korte
informatieve les over wapens. Vervolgens maken ze op
een houten schild hun eigen wapen onder leiding van een
kunstenares.
leeftijdscategorie: groep 4 t/m 8
discipline: erfgoed, beeldende kunst
thema: geschiedenis, familie
lessen en locatie: 1 workshop van 90 min. / op school
prijs: € 130,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs excl.
materialen

Weidevogels
van de Ronde Hoep
Tussen Ouderkerk en Uithoorn ligt polder De Ronde
Hoep met middenin een natuurgebied dat speciaal is
ingericht voor het behoud van weidevogels. Hier leven
onder andere grutto's, veldleeuweriken, tureluurs,
slobeenden, kuifeenden, krakeenden en graspiepers. In
deze les krijgen de leerlingen informatie over dit gebied
en boetseren ze onder leiding van een kunstenares een
weidevogel.
leeftijdscategorie: groep 4 t/m 8
discipline: erfgoed, beeldende kunst
thema: natuur
lessen en locatie: 1 workshop van 90 min. / op school
prijs: € 135,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs excl. materialen
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Het kasteel van de
Heeren van Aemstel
Gijsbrecht van Aemstel zelf vertelt op film kort
over het ontstaan van en zijn bewind over
Amstelland. Aansluitend wordt onder leiding van
een beeldend kunstenares het kasteel van de
Heeren van Aemstel in klei gereconstrueerd. Een
informatief kunstproject. Beschikbaar als enkele
workshop of lessenserie van 3 lessen. In de
lessenserie wordt het boetseerwerk afgewerkt
met verf.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: erfgoed, beeldende kunst
thema: geschiedenis, kastelen
lessen en locatie: 1 workshop van 90 min. of 3 lessen van 60 min. / op school
prijs: € 135,- voor 1 workshop of € 205,- voor 3 lessen / max. 1 groep tegelijk / prijs excl. materialen

Beleef het
Amstelland
Met de op maat gemaakte rondleiding/
speurtocht door Museum Amstelland en
omgeving komt regio Amstelland tot leven.
Met o.a. turfgereedschappen en een echte
bedstee kunnen de leerlingen het vroegere
leven in de regio ervaren. Een bezoek aan de
Amstelkerk, Sint Urbanuskerk en joodse
begraafplaats Beth Haim is mogelijk.
leeftijdscategorie: groep 5 t/m 8
discipline: erfgoed
thema: geschiedenis, natuur, wonen
lessen en locatie: op maat / in Ouderkerk aan de Amstel
prijs: n.t.b.
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Droge voeten
In Amstelland zie je veel polders met rechte
slootjes, dijken en dammen. Polder de Ronde
Hoep is onveranderd sinds de middeleeuwen en
functioneert ook als waterberging. Wat zijn
polders? Hoe houden we onze voeten droog,
zo’n vier meter onder het niveau van de
Amstel? Een informatieve les over ontginning
en inpoldering.
leeftijdscategorie: groep 6-7-8
discipline: erfgoed
thema: water
lessen en locatie: 1 les van 45 min. / op school /
excursie naar Museum Amstelland is mogelijk
prijs: € 50,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs
excl. excursie

Droge voeten –
creatieve verwerking
In deze les is de informatie hetzelfde als bij Droge voeten,
maar beknopter verteld, zodat er ook tijd is voor een
creatieve verwerking. Na een korte informatieve les over
inpoldering en de droogmaling maken de leerlingen een
striplaars van een oude kaplaars onder leiding van een
kunstenares. Met verf schilderen ze hun eigen strip in het
thema ‘droge voeten’. In plaats van het maken van de
striplaars kan er ook gewerkt worden met papier-maché.
Dit alternatief bestaat uit twee lessen van maximaal 60
minuten.
leeftijdscategorie: groep 6-7-8
discipline: erfgoed, beeldende kunst
thema: water
lessen en locatie: 1 workshop 90 min. / op school / excursie naar Museum Amstelland is mogelijk
prijs: € 130,- per groep / max. 1 groep tegelijk / prijs excl. materialen en excursie
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Cultuureducatie met
Kwaliteit
Platform C penvoerder Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 met het programma
CMK in kwalitatief hoogstaand en duurzaam cultuuronderwijs. De regeling een vervolg op twee eerdere vierjarige periodes - is onderdeel van het
gelijknamige landelijke programma dat het ministerie van OCW samen met
het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst) uitvoert.
Leerlingen ontwikkelen via cultuureducatie vaardigheden die ze breed kunnen
inzetten, binnen en buiten de school. CMK zet in op het versterken van die
vaardigheden, op ruimte voor creativiteit, op het verhaal van de eigen
omgeving. Cultuureducatie Amstelland wil met CMK alle leerlingen een gelijke
kans geven, omdat cultuureducatie de eigen identiteit versterkt en

cultuureducatie amstelland cultuureducatie met kwaliteit

CMK Amstelland 2021-2024
Cultuureducatie Amstelland richt zich in het project CMK Amstelland 2021-2024 op
een duurzame kwaliteitsverbetering van cultuureducatie door de samenwerking tussen
het onderwijs en de culturele sector te bevorderen. Ook professionalisering van alle
betrokkenen (denk aan training en coaching), het ontwikkelen van geïntegreerde
cultuureducatie, kansengelijkheid en het verbinden van binnen- en buitenschools
cultuuraanbod staan op de agenda.

CMK in de praktijk
Met de 16 scholen die aan de regeling deelnemen wordt op basis van de wensen van de
school een programma opgesteld. Dit kan zijn het verbeteren van het atelieronderwijs,
het implementeren van een muziekmethode, het uitwerken van de visie op cultuuronderwijs, ambities formuleren met het team, het laten aansluiten van thema’s uit de
schoolmethodes op de culturele activiteiten, het koppelen van drama aan sociaalemotionele ontwikkeling en nog veel meer. Er wordt verkend hoe de binnenschoolse
activiteiten en het buitenschoolse aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden,
of hoe scholen en hun culturele omgeving op een andere manier kunnen samenwerken
om zo kinderen de kansen te bieden die ze verdienen.
In schooljaar 2022-2023 is er ruimte voor enkele nieuwe startende scholen.

Ook meedoen
Hebt u een wens of een plan om de cultuureducatie op school te professionaliseren? Of
hebt u die ambitie, maar weet u nog niet precies welke kant het op zal gaan? Wij helpen
u graag verder.

betekenisvol onderwijs biedt. Het programma zorgt ervoor dat
cultuureducatie in de regio Amstelland op niveau kan blijven en verder kan
worden uitgebouwd. Het Fonds Cultuurparticipatie verstrekt de subsidie op
voorwaarde dat de deelnemende gemeentes eenzelfde bedrag bijleggen.
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Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Noëlle Slinger,
projectleider CMK, via nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl of Judit Leijtens,
adviseur CMK, via jleijtens@cultuureducatie-amstelland.nl.
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Kennis,
inspiratie of
uitwisseling?
Cultuuronderwijs biedt leerlingen de kans om hun creativiteit te ontwikkelen,
de wereld en hun eigen plek daarin beter te begrijpen en hun passie of talent
te ontdekken. Ze leren vaardigheden in de verschillende disciplines, maar ook
skills als samenwerken, het oplossen van problemen of presenteren. Kunst en
cultuur spelen een steeds grotere rol in het onderwijs, als zelfstandig

Deskundigheidsbevordering
Speciaal voor teams en individuele leerkrachten biedt Cultuureducatie Amstelland
trainingen, cursussen, studiedagen en co-teaching om hun deskundigheid op het gebied
van cultuureducatie te bevorderen.
Mogelijke onderwerpen:
- Vakintegratie
- Van visie naar samenhang
- Cultuureducatie koppelen aan methodes
- Werken met culturele competenties
- Drama in relatie tot sociale veiligheid
- Zingen in de klas
- Werken met (school)instrumenten
- Begeleiden op gitaar of keyboard
- Implementatie van een muziek-, beeldende of erfgoedleerlijn
- Creativiteitsontwikkeling bij leerling en leerkracht
- Reflecteren met de klas
- Visual Thinking Strategies (VTS)

onderdeel van het curriculum, maar ook in relatie tot de andere vakken.
Cultuureducatie Amstelland wil eraan bijdragen die rol verder te verstevigen
en de kwaliteit van cultuuronderwijs verhogen.
Cultuureducatie Amstelland is het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in
de regio Amstelland. U kunt hier terecht voor advies op het gebied van
cultuureducatie. Ook biedt Cultuureducatie Amstelland diverse mogelijkheden
voor deskundigheidsbevordering en ondersteuning van scholen en
cultuuraanbieders. Daarnaast worden er netwerkbijeenkomsten
georganiseerd waarin uitwisseling, kennis en inspiratie op de agenda staan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Noëlle Slinger via
nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl.
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Uitleenpunt
Cultuureducatie Amstelland beschikt over een uitleenpunt waar de scholen uit de regio
gebruik van kunnen maken. Apparatuur, gereedschappen, technieken en instrumenten
waar je als leerkracht graag een keer gebruik van wilt maken in de les, maar die niet
standaard op school beschikbaar zijn, kunnen via het uitleenpunt geleend worden. Te
denken valt aan iPads, fotocamera’s, naaimachines en muziekinstrumenten.
Suggesties voor lessen worden meegeleverd.
Het uitleenpunt beschikt over verschillende mogelijkheden en het aanbod wordt steeds
verder uitgebreid. Vraag gerust naar de mogelijkheden. De uitleen is voor alle scholen
uit de regio beschikbaar en is kosteloos. De materialen kunnen door de school worden
opgehaald en teruggebracht of met bijbetaling van de koerierskosten op school
bezorgd en opgehaald worden. Meer informatie is te vinden op de website van
Cultuureducatie Amstelland.

cultuureducatie-amstelland.nl
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Advies en ondersteuning
Cultuureducatie Amstelland adviseert scholen bij het formuleren van cultuurbeleid en
bij het organiseren en verankeren van cultuuronderwijs in het curriculum. U kunt bij ons
terecht voor vragen over bijvoorbeeld aanbod passend bij thema’s en projecten,
vakintegratie, de aanschaf van materialen, doorgaande leerlijnen, subsidieaanvragen,
samenwerking met culturele organisaties of het trainen en begeleiden van ICC-ers.
Daarnaast adviseert en ondersteunt Cultuureducatie Amstelland de culturele
organisaties in de samenwerking met het onderwijs.

Netwerkbijeenkomsten
Cultuureducatie Amstelland organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten
voor het PO en VO en voor culturele organisaties. Deze staan in het teken van
uitwisseling, sparren met elkaar, inspiratie en nieuwe ontwikkelingen. De thema’s en
locaties wisselen en worden vooraf bekend gemaakt.

Nieuwsbrief
Meerdere keren per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief. Deze bevat informatie over
activiteiten van Cultuureducatie Amstelland, het laatste nieuws over regionale en
landelijke regelingen, programma’s en bijeenkomsten op het gebied van
cultuureducatie.
Wilt u de netwerkbijeenkomsten bijwonen en/of de nieuwsbrief ontvangen en zijn uw
gegevens nog niet bij Cultuureducatie Amstelland bekend, meldt u zich dan aan bij
Esmee Pappot via administratie@cultuureducatie-amstelland.nl.
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Scholen aan
het woord
Door middel van evaluatieformulieren die Cultuureducatie Amstelland na afloop van een
lespakket verstuurt, via accountgesprekken, netwerkbijeenkomsten en door het
versturen van enquêtes over diverse onderwerpen worden met regelmaat
inventarisaties gedaan en wensen en behoeften van de scholen in kaart gebracht.
Hierdoor blijft Cultuureducatie Amstelland continu in ontwikkeling. Zo heeft zij in de
afgelopen jaren de leerlijnen aangepast, thema’s aan projecten en activiteiten
gekoppeld en zijn de Cultuurbus en schoolvoorstellingen opgenomen in het aanbod.
Cultuureducatie Amstelland toont u graag een aantal leuke quotes van het afgelopen
schooljaar:

Over de lespakketten
‘De kinderen waren zeer betrokken en enthousiast. Leuke lessen en
afsluiting met vakdocent was erg goed.’
leerkracht groep 1/2 over het lespakket ‘Als ik…’

-

‘Hele leuke dansles, die goed aansluit bij de leeftijd. Leuke afwisseling van
klassieke muziek en muziek van nu. De leerlingen waren erg enthousiast!’
leerkracht groep 3 over het lespakket ‘Mag ik deze dans van u’

-

‘Gebruik dit lespakket al een paar jaar. Het blijft een topper!’
leerkracht groep 4 over het lespakket ‘Bouw eens een bos’

‘Paste mooi bij de Kinderboekenweek door gebruik van het boek. Verschil van
tekst uit boek met filmscenario’s zorgde voor een heel stuk woordenschat.’
leerkracht groep 6 over het lespakket ‘In woord en beeld’

‘De les op locatie was heel erg leuk. Ook de verwerking achteraf vonden de
kinderen leuk om te doen en hier zijn ook mooie dingen uitgekomen.’
leerkracht groep 7 over het lespakket ‘Kijken en verwoorden’

-

‘Wij bestellen elk jaar hetzelfde, want het bevalt heel goed en die blije
koppies van de kinderen - daar doen we het voor.’
ICC-er over het algehele aanbod

Over de netwerkbijeenkomsten
‘Goed om de culturele instellingen te ontmoeten.’

-

‘Deze bijeenkomst was heel leuk, lekker praktisch ook. Ik kon er meteen mee
aan de slag in de klas.’
‘Het was fijn om voorbeelden te krijgen van hoe je met drama kan werken
aan een betere sfeer in de klas. En het was ook leuk om de opdrachten zelf
te doen.’

-

‘Heel interessant verhaal over kansengelijkheid. Zo had ik er nog niet naar
gekeken. Nu zou ik graag op zoek gaan naar wat het verhaal in de praktijk
kan betekenen.’

Over de teamtrainingen en CMK
‘Mooie voorbeelden gekregen en we hebben ook erg gelachen. Dat is ook
belangrijk.’

-

‘Ik heb de workshop kroontjespen zelf herhaald in de klas. De kinderen waren
muisstil aan het werk.’
‘Naar aanleiding van de Evi 2.0 nulmeting zijn we eigenlijk heel trots op wat
er al staat op school.’
‘Het is heel duidelijk wat er nu moet gebeuren, we gaan de visie uitwerken.’
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Contact

Met dank aan

Hebt u ergens vragen over of wilt u een afspraak met ons maken?
Neem dan contact met ons op:

Deze brochure, met daarin het aanbod in de regio Amstelland, is tot stand gekomen in
samenwerking met onderstaande partners uit de regio.

Cultuureducatie Amstelland
Stadsplein 99
1181 ZM Amstelveen
020 647 1457

Amstelveens Poppentheater

Jeugd Theater School Uithoorn

www.amstelveenspoppentheater.nl

www.jtsu.nl

Ateliers 2005

Museum Amstelland

www.ateliers2005.nl

www.historischamstelland.nl

Beeldeneiland

Museum JAN

www.beeldeneiland.nl

www.museumjan.nl

Cinema Amstelveen

Muziekschool Ouder-Amstel

www.schouwburgamstelveen.nl/home-cinema

www.muziekschoolouder-amstel.nl

Cobra Museum voor Moderne Kunst

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

www.cobra-museum.nl

www.oba.nl

CREA Uithoorn

Platform C

www.crea-uithoorn.com

www.platform-c.nu

De Bibliotheek Amstelland

SAKB KunstLokaal

www.debibliotheekamstelland.nl

www.sakb.nl

De Werkschuit Aalsmeer

www.miniartmasterclass.com

www.werkschuit-aalsmeer.nl

Schouwburg Amstelveen

Fort Kudelstaart

www.schouwburgamstelveen.nl

www.fortkudelstaart.com

Watertoren Aalsmeer

Historische Tuin Aalsmeer

www.aalsmeerwatertoren.nl

Esmee Pappot
administratie@cultuureducatie-amstelland.nl
Noëlle Slinger
nslinger@cultuureducatie-amstelland.nl
Judit Leijtens
jleijtens@cultuureducatie-amstelland.nl

www.historischetuinaalsmeer.nl

Cultuureducatie Amstelland wordt mede mogelijk gemaakt door:
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muziek
dans
musical
theater
storytelling
film
fotografie
beeldende kunst
literatuur
media
techniek
erfgoed
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