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C  Creëren

O  Onderzoeken

R 	 Reflecteren

 Zelfregulering

 Kritisch denken

 Creatief denken

 Probleem oplossen

 Computional thinking

 Informatie vaardigheden

 ICT basisvaardigheden

 Media wijsheid

 Samenwerken

 Communiceren

 Sociale & culturele vaardigheden

Welkom

Beste lezer,

Wat leuk dat je onze brochure voor schooljaar 
2019-2020 hebt opengeslagen! Zoals je kunt zien, 
is onze huisstijl opgefrist. En dat geldt ook voor 
het aanbod. Je vindt in deze uitgave een aantal 
‘gouwe ouwe’ workshops, maar daarnaast hebben 
we ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. Of je nu 
op zoek bent naar voorstellingen, excursies of 
workshops, er is voor elke school wel iets moois 
te kiezen. Wij nemen je graag mee langs alle 
verschillende mogelijkheden.
 
Bij elke activiteit vind je een korte omschrijving  
van de inhoud en krijg je daarnaast gemakkelijk 
inzicht in de vaardigheden (vermogens) waaraan 
jouw leerlingen werken bij het volgen van 
een workshop of tijdens het bezoek aan een 
voorstelling. Want cultuuronderwijs is leuk,  
maar ook erg leerzaam. 

Wil je meer informatie over een workshop, 
excursie of voorstelling? Op onze geheel 
vernieuwde website kun je een uitgebreidere 
toelichting vinden. Ook zijn op onze website gratis 
activiteiten voor op school of in de buurt van 
de school te vinden. Maar je kunt voor vragen 
natuurlijk ook meteen contact met ons opnemen.

Ben je naast het vaste aanbod nog op zoek naar 
een andere activiteit voor jouw leerlingen of de hele 
school? Dan denken wij graag mee over projecten 
op maat. Een team van cultuuraanbieders staat 
klaar om je op maat te bedienen. 

Als wij jouw inschrijving ontvangen  
vóór 16 september 2019, dan kun je kiezen  
uit het gehele aanbod. Na deze datum kun je  
je uiteraard ook nog gewoon inschrijven,  
maar wees er snel bij want vol is vol!

Wij	zien	je	inschrijfformulier	graag	tegemoet! 

Team KCE Oosterschelderegio

Renske	Brandhoff
Jessy Geluk
Janneke Nonnekes
Priscilla Vrolijk
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Algemene informatie Inhoud
kunst- en cultuureducatie ����-����

Bibliotheek op school
KCE Oosterschelderegio werkt samen met Bibliotheek 
op School van Bibliotheek Oosterschelde. De lees-
consulent op jouw school ontvangt van ons een 
overzicht van de cultuureducatieve activiteiten van 
jullie keuze. Waar mogelijk laat de leesconsulent zijn 
of haar lessen hierbij aansluiten. Indien je hier geen 
toestemming voor geeft, kun je dit aangeven op 
het	inschrijfformulier.	Wij	gebruiken	deze	specifieke	
informatie uitsluitend voor bovenstaande doeleinden. 

Website en social media
Uitgebreidere informatie over activiteiten, maar ook 
beeldmateriaal, ervaringen van andere scholen, 
nieuws en achtergrondinformatie vind je op onze 
vernieuwde website www.centrumkce.nl, onze 
Facebookpagina en via Instagram. Enthousiast 
geworden? Gelijk online bestellen is ook mogelijk!

Inschrijven
Wil je er zeker van zijn dat je alle activiteiten van je 
keuze kunt volgen? Geef je inschrijving dan door 
vóór 16 september 2019. Na deze datum kun 
je uiteraard nog wel een aanvraag voor activiteiten 
doorgeven, maar is het mogelijk dat niet alle 
vakdocenten en cultuuraanbieders nog beschikbaar 
zijn en we je moeten teleurstellen. In dat geval 
denken we natuurlijk graag mee over een alternatief.

Tarieven
Bij bijna al onze workshops en voorstellingen staat 
een tarief per leerling vermeld. Onze tarieven zijn 
inclusief eventuele materiaalkosten, tenzij anders 
aangegeven. Als bij de activiteit van jouw keuze 
meerdere varianten genoemd staan, wil je dan bij  
je inschrijving aangeven voor welke optie je kiest? 
Na ontvangst van je inschrijving, ontvang je van ons 
een	offerte	met	het	totaalbedrag.	Wij	factureren	
de activiteiten maandelijks. Als er bij jou op school 
activiteiten hebben plaatsgevonden, ontvang je in 
diezelfde maand of de maand erna de factuur.

Aanbod op maat
In dialoog met jou of met jouw school denken 
we graag mee over diverse workshops op maat, 
maar je kunt ons ook inschakelen bij andere 
activiteiten, zoals de opening van het nieuwe 

schooljaar, afscheid van een collega of zelfs voor 
naschoolse activiteiten. Mis je een workshop, 
project of voorstelling? Dat kan kloppen! Wij 
werken ieder seizoen hard om nieuwe activiteiten 
te ontwikkelen voor jouw leerlingen. Activiteiten 
die niet (meer) in ons aanbod vermeld worden, 
kunnen in de meeste gevallen toch nog worden 
aangevraagd. Informeer daarom naar de 
mogelijkheden. Alle aanvullende informatie kun je 
terugvinden op www.centrumkce.nl. Daar kun 
je uitgebreid zoeken op bijvoorbeeld doelgroep, 
kunstdiscipline of thema. Ook als je tijdens het 
schooljaar nog op zoek bent naar een activiteit, 
kun je hier terugvinden of het project van jouw 
voorkeur nog beschikbaar is. Vind je niet precies 
wat je zoekt of wil je dat we met je meedenken? 
Neem dan contact met ons op. 

Speciaal basisonderwijs
Veel van de activiteiten van KCE Oosterschelderegio  
zijn ook geschikt voor diverse vormen van speciaal 
basisonderwijs. Neem contact op met KCE om je 
wensen te bespreken. 

Evaluatie
Uiteraard willen we de kwaliteit van ons aanbod 
behouden en zijn we geïnteresseerd in jouw  
ervaringen met de activiteiten van KCE 
Oosterschelderegio. Bij iedere activiteit op de website 
www.centrumkce.nl kun je een evaluatie invullen 
en ons op die manier laten weten wat we kunnen 
doen om nog beter aan te sluiten bij jouw wensen. 

Klankbordgroep
Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij 
de wensen van de scholen, zijn wij erg benieuwd 
naar jouw mening over de diensten van KCE 
Oosterschelderegio. Heb je ideeën, wensen, 
opmerkingen of denk je graag met ons mee over 
het verbeteren van ons aanbod?  
Meld je dan aan voor onze klankbordgroep via 
info@centrumkce.nl. Wij nodigen je dan één 
keer per schooljaar uit om met ons van gedachten 
te wisselen. 

4 Algemene informatie

5 Inhoud

6 Tips

7 Cultuureducatie met Kwaliteit

8 Muziek

14 Dans

18 Media

22 Drama

26 Beeldende vorming

30 Erfgoed

34 Voorstellingen

38 Inschrijfformulier

De informatie in deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het 
voorkomen dat je foutieve informatie aantreft. Alle informatie in deze brochure is dan ook onder voorbehoud van  
druk- en zetfouten. KCE Oosterschelderegio  is onderdeel van de Zeeuwse Muziekschool.
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Tips Cultuureducatie 
met Kwaliteit

Als je deze brochure hebt opengeslagen, is de kans groot dat je ieder schooljaar weer een mooi 
cultuureducatief programma voor je leerlingen uitkiest. Maar misschien wil je dit jaar eens iets anders 
proberen? Wij geven je vijf tips voor het kiezen van een verrassend programma op school:

KCE Oosterschelderegio is uitvoerend partner 
van Cultuurkwadraat, het Zeeuws kennisplatform 
voor cultuureducatie. Cultuurkwadraat creëert 
provinciebreed voorwaarden voor verbetering 
van cultuureducatie en biedt een platform 
voor kennisdeling en samenwerking. Vanuit 
Cultuurkwadraat voeren wij, samen met de 
adviseurs van Kunsteducatie Walcheren, de 
landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en 
provinciale regeling Busvervoer cultuurbezoek uit.

Behalve dat de scholen in de Oosterschelderegio 
bij ons terecht kunnen voor programma’s met 
kwalitatief hoogwaardige culturele en artistieke 
producten is er dus meer mogelijk. De scholen  
die meer willen doen met cultuureducatie en  
daarvoor tijd en energie over hebben, kunnen bij  
ons terecht voor advies (onder meer over de  
stimuleringsregelingen van Cultuurkwadraat),  
coaching (bijvoorbeeld bij het programma  
De Cultuur Loper) en de scholing (zoals team- 
trainingen, de basistraining icc of gratis 
verdiepingsbijeenkomsten).  
Wij gaan graag met je in gesprek over de aanpak 
die bij de visie en ambities van jouw school past. 

Informeer naar de mogelijkheden via  
info@centrumkce.nl of kijk voor meer 
informatie op www.cultuurkwadraat.nl.

�  Wat spreekt jou het meest aan in  
kunst- en cultuur? Kies dan júist eens  
voor iets heel anders. 

�  Laat je leerlingen of leerlingenraad  
eens kiezen.

�  Maak verbinding met de andere 
schoolvakken.

�  Ga er op uit! Naast alles wat je in en  
om de school kunt vinden, vergroot je  
met een theater- of museumbezoek  
letterlijk de wereld van je leerlingen. 

�  Goed voorbeeld doet goed volgen.  
Als jij begint, zien je collega’s wat er  
allemaal kan! 

‘In je fantasie kan alles… 

In werkelijkheid kan er 

meer dan je denkt!’



Kaboem! 
Doelgroep Groep 1 t/m 8
Duur 1 dag  
 (bij een grote school 2 dagen)
Bijzonderheden Minimaal 4 groepen
Tarief  € 162,50 voor 4 groepen
 € 40,00 per extra groep
Vakdocent  Zeeuwse Muziekschool
 

C   
Met Kaboem! stappen jullie leerlingen een hele dag in de 
wereld van percussie. Van groep 1 tot en met 8; iedereen 
doet mee! De onderbouw maakt op een speelse manier 
kennis met ritmiek, bewegen, zang en muziek maken.  
Bij de bovenbouw leggen we de lat wat hoger en gaan de 
leerlingen de uitdaging aan om samen een ritme op te 
bouwen en vooral lekker muziek te maken.

IJsbeer in de tropen 
Doelgroep Groep 1 en 2
Groepsgrootte Max. 28 leerlingen
Duur 2 x 60 minuten
Extra infomatie Bij voorkeur in een speellokaal
Tarief per leerling € 4,15
Vakdocent  Hetty Mens

O  C    
In een ijsberenvel zit een groot prentenboek: IJsbeer in de 
tropen. Lars de ijsbeer neemt jullie mee op avontuur.  
We duiken onder water, komen midden op zee in een 
zware storm, maken muziek met de dieren van de zee, 
praten honderd uit met Hippo het nijlpaard, verkleuren als 
een kameleon en nog meer. Dat wordt één grote muzikale 
ontdekkingsreis	die	gelukkig	goed	afloopt.	

Vier muziek
Doelgroep Groep 1 en 2
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 4 x 45 minuten per module
Tarief per leerling 1 module € 6,15
 2 modules € 12,29
 3 modules € 18,44
 4 modules € 24,58 
Vakdocent Zeeuwse Muziekschool

C  
Vier muziek draait niet alleen om muziek, maar ook werken 
je leerlingen aan hun spraak- en taalontwikkeling, motoriek 
en trainen ze hun geheugen en concentratie. Op een 
speelse manier komen ze in aanraking met melodie,  
maat en ritme. Ze maken kennis met de basisbegrippen 
van muziek en diverse muziekinstrumenten. De modules 
zijn ook elk afzonderlijk te boeken. 

Dierenfeest! 
Doelgroep Groep 1 en 2
Groepsgrootte Max. 28 leerlingen
Duur 2 x 60 minuten
Extra informatie Bij voorkeur in een speellokaal 
Tarief per leerling € 4,97
Vakdocent  Hetty Mens
 

O  C  R    
Binnenkort is het dierenfeest. Femm wil heel graag naar dit 
feest maar weet nog niet als welk dier. Ze gaat op onderzoek 
uit. Vliegen als libel, stampen als een olifant, praten als een 
koolmees, zwemmen als een octopus, kwaken als een kikker 
en nog meer. Zo ontdekt zij dat elk dier zo zijn voordelen 
heeft,	maar	ook	zo	zijn	nadelen...	hoe	zal	dat	aflopen?	

Voor de 
hele school!

Vernieuwde
versie!

Wegens succes  
terug in het  
aanbod!
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Muziek
Als je in ons aanbod niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden 
te bespreken. We denken graag met je mee over workshops op maat of andere activiteiten, zoals een 
opening van het schooljaar, een jubileum of bij naschoolse activiteiten. 



Alles maakt muziek  
Doelgroep Groep 4 t/m 6  
Groepsgrootte Max. 28 leerlingen
Duur 2 x 60 minuten
Extra informatie Bij voorkeur in een speellokaal
Tarief per leerling € 4,41
Vakdocent Hetty Mens
 
 

C  O   
Pvc-pijpen, tuinslangen, ballonnen, spijkers, kleerhangers, 
blikjes,	emmers,	petflessen,	niets	is	raar	in	onze	zoektocht	
naar muzikale mogelijkheden. De kinderen ontdekken 
blaas-, snaar-, slag- en schudinstrumenten en gaan op zoek 
naar hoog/laag, hard/zacht, lang/kort en klankkleuren.
Vervolgens gaat iedereen als componist aan de slag en 
ontwerpen we ons eigen muziekstuk. Nog even oefenen en 
dan…

Uke-LOVE-it!  
Doelgroep Groep 4 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 6 x 45 minuten
Tarief per leerling € 12,71
Vakdocent Zeeuwse Muziekschool

C  
De klanken van de ukelele zorgen voor een vrolijk geluid. 
Deze kleine ‘gitaren’ met vier snaren bieden heel veel 
mogelijkheden en zijn door hun formaat voor alle kinderen 
gemakkelijk te bespelen. Tijdens deze korte, creatieve 
lessenreeks maken je leerlingen kennis met dit instrument 
en aan het eind van de periode blijft er een ukelele achter 
op school!  

Slagvaardig met de klas  
Doelgroep Groep 3 t/m 8 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 6 x 45 minuten
Waar  Op school in een groot  

speellokaal op de begane grond
Tarief per leerling € 9,49
Vakdocent Zeeuwse Muziekschool 

C   
Percussie is communiceren zonder woorden; wordt 
er naar elkaar geluisterd, dan maak je muziek. Wordt 
er niet geluisterd, dan maak je herrie. Samen ga je de 
uitdaging aan een ritme op te bouwen. Er wordt met 
verschillende percussie instrumenten gewerkt zoals djembé, 
boomwhackers en body clapping. 

NIEUW

NIEUW
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Ik trommel op  
alles wat ik zie  
Doelgroep Groep 1 t/m 4 
Groepsgrootte Max. 25 leerlingen
Duur 45 – 60 minuten
Tarief per leerling  € 2,72
Vakdocent  Jeroen Vrolijk
 

C  O   
Op een speelse manier gaan jouw leerlingen op zoek naar 
ritme, maat en tempo. Want wat is dat eigenlijk? En heb 
je daar wel échte instrumenten voor nodig of vind je de 
instrumenten overal om je heen? Samen met drumdocent 
Jeroen trommelen de leerlingen op alles wat ze zien en 
leren hierdoor spelenderwijs wat slagwerk nou eigenlijk is. 

Keyboard in de klas  
Doelgroep Groep 4 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 6 x 45 minuten
Tarief per leerling € 10,77
Vakdocent Zeeuwse Muziekschool

C  
Als je een paar akkoorden kent, kun je al een heleboel 
liedjes spelen! En als je die akkoorden op een keyboard 
kunt spelen, kun je helemaal alle kanten op. In deze 
lessenreeks leren de leerlingen hun weg in de verschillende 
mogelijkheden van het instrument en op eenvoudige wijze 
vier akkoorden spelen. Ze maken kennis met verschillende 
stijlen en speelmanieren. Tijdens de keyboardlessen spelen 
de	leerlingen	in	duo’s.	Na	afloop	van	de	cursus	kunnen	ze	
een aantal liedjes begeleiden en/of spelen.

        Nederland 
Doelgroep Groep 1 t/m 5
Groepsgrootte Max. 28 leerlingen
Duur 2 x 60 minuten
Tarief per leerling € 4,58
Vakdocent   Hetty Mens

Een muzikale workshop n.a.v. het boek Nederland  
van Charlotte Dematons.

O  C    
Groep 1 t/m 2: Het campertje van Charlotte
Met het campertje van Charlotte vol laatjes gevuld met 
vakantieschatten rijden we vanuit Zeeland door heel 
Nederland! Elke vakantieschat brengt ons een muzikaal 
verhaal. We vieren Koningsdag met de fanfare; maken muziek 
met klompjes; een muzikale wandeling door de Zeeuwse 
natuur; ontdekken oud-Hollandse liedjes en nog veel meer.
Groep 3 t/m 5: Het museumkastje van Koen
Koen verzamelt spullen van lang geleden. Zijn 
allermooiste spullen bewaart hij in een speciaal kastje: 
zijn ‘museumschattenkastje’. Elke schat brengt ons een 
muzikaal verhaal uit de Zeeuwse geschiedenis.

Muziek uit de keuken 
Doelgroep Groep 3 en 4  
Groepsgrootte Max. 28 leerlingen
Duur 2 x 60 minuten
Tarief per leerling € 4,41
Vakdocent Hetty Mens 

O  C    
Stap samen met je leerlingen in een muzikaal verhaal 
over de kok en zijn keukenprinsessen, de kat en de muis, 
de zon en de regen. Improvisatie en creativiteit staan 
centraal. De lessen bieden veel ruimte voor het maken van 
klankbeelden, het spelen met maat en ritme, en muziek te 
verbeelden in beweging. 

NIEUW

DJ’en & scratchen
Doelgroep Groep 7 en 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 45 minuten
Tarief per leerling € 1,98
Vakdocent Chris Smith

C  O   
Met draaitafels kun je meer dan alleen muziek draaien. 
Toen de hiphopcultuur opkwam, was de DJ met zijn 
draaitafel meteen een essentieel onderdeel naast rap, 
breakdance	en	graffiti.	Je	kunt	er	dus	muziek	mee	maken	
– en dat is wat kinderen leren tijdens de deze workshop. 
Om mee te doen hoef je geen noten te kunnen lezen. 
Muziek maken is ook vooral luisteren en durven. We gaan 
improviserend aan de slag met timing, controle, en groove.

NIEUW
Past bij thema 
Kinderkunstweek 
2020
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Keet in de Kerk  
Doelgroep Groep 5 en 6 
Groepsgrootte Max. 60 leerlingen
Duur 4 x 45 minuten
Locatie Nieuwe kerk, Zierikzee
Tarief per leerling € 15,00 excl. busvervoer
 € 17,47 incl. busvervoer
Vakdocent  Keet in de Kerk 

 

O   
Leerlingen uit de gemeente Schouwen–Duiveland weten 
het al lang: in groep 5&6 mag je naar Keet in de Kerk! 
Vier spannende muziekprogramma’s, verdeeld over het 
schooljaar. Voor meer informatie over het programma en 
de data, ga naar: www.keetindekerk.nl 

Maak je eigen lied  
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 3 x 45 minuten
Tarief per leerling € 6,25
Vakdocent Zeeuwse Muziekschool

C   
Welke ingrediënten heb je nodig om zelf een lied te maken? 
Melodie, tekst, ritme, akkoorden… De leerlingen maken 
tijdens deze workshop kennis met alle facetten van het 
schrijven van een lied. In de laatste les worden alle elementen 
samengebracht en wordt het zelf gemaakte klassenlied 
opgenomen. 

Muziek door de  
jaren heen 
Doelgroep Groep 5 t/m 8 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten per workshop
Extra informatie  In deze lessenreeks zijn  

4 workshops ontwikkeld: 
Van Bach tot Satie,   
Jazz, swingen en grooven,  
Pop in een notendop en 
Wereldmuziek.  
De workshops zijn ook  
elk afzonderlijk te boeken.

Tarief per leerling € 7,00 per workshop
Vakdocent Zeeuwse Muziekschool  
 

C  O  
Van Bach tot Satie: De hele geschiedenis van de klassieke 
muziek komt aan bod. Een interactieve workshop met 
verhalen over componisten, verschillende muzieksoorten 
en instrumenten.
Jazz: swingen en grooven: Jazz swingt, is vol energie, 
groovy en funky. Naast het leren over de geschiedenis van 
de jazz, bewegen je leerlingen ook op de muziek. Dat wordt 
swingen!  
Pop in een notendop: In deze workshop komt de hele 
geschiedenis van de popmuziek aan bod. Van de Beatles, 
via Michael Jackson naar Lady Gaga. Stilstaan is onmogelijk!
Wereldmuziek: De geschiedenis van de wereldmuziek 
komt in deze workshop aan bod. Welke functie heeft 
muziek in verschillende culturen en hoe klinkt dat dan? Ga 
mee op wereldreis en ontdek de volksmuziek!
De workshops zijn ook elk afzonderlijk te boeken. Vermeld dit 
dan bij je inschrijving. 

NIEUW

Een reis door de tijd
Doelgroep Groep 5 en 6
Groepsgrootte Max. 28 leerlingen
Duur 2 x 60 minuten
Tarief per leerling € 4,41
Vakdocent   Hetty Mens

O  C    
Midden in de klas staat een kist. Volgens de 
museumdirecteur kan je met deze kist wegdromen naar 
tijden van lang geleden. We maken een muzikale zoektocht 
door de eeuwen heen…van takkenmuziek tot de muzikale 
machine.

Darbuka Düm 
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten
Tarief per leerling € 2,72
Vakdocent   Jeroen Vrolijk

C   
Darbuka Düm is een percussieworkshop waarin zwoele 
ritmes en Arabische melodieën zullen klinken. De darbuka 
is een lichte vaastrommel die populair is in Turkije. 
In de workshop maken de leerlingen behalve met de 
trommel en enkele ritmes ook kennis met de Turkse taal 
en muziek. Zo leren ze het lied Darbuka Düm en zullen er 
enkele Turkse muziekinstrumenten worden meegenomen.

Samba Olanda
Doelgroep Groep 6 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten
Tarief per leerling € 2,72
Vakdocent Jeroen Vrolijk

C   
Braziliaanse muziek is enorm populair. Veel van deze 
unieke stijl vind je tegenwoordig terug in de moderne  
pop- en dance muziek en reist zo de hele wereld over. 
Tijdens deze workshop gaan je leerlingen aan de slag met 
Braziliaanse percussie-instrumenten. Met behulp van 
deze instrumenten wordt gewerkt aan ritmes, breaks en 
uiteraard samenspel.

12

NIEUW



Reis mee!  
Doelgroep  Groep 1 t/m 3
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 45 minuten 
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 5,33
Vakdocent Little Doll Dance Company 

C  O    
Een	bibliotheekjuf	komt	langs	in	je	klas	met	een	koffer	
vol boeken. Ze begint voor te lezen en al snel neemt ze je 
leerlingen dansend mee op reis. Zo ontdekken ze samen 
dat een boek een minireis op zich kan zijn! 

Licht uit, spot aan! 
Doelgroep  Groep 3 t/m 6 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 2,19
Vakdocent dansZEducatief

O  C    
Jouw leerlingen gaan zoals in een musical zingen, dansen 
en acteren! Hoe kunnen ze hun stem gebruiken?  
Hoe kunnen ze de drie dingen tegelijk doen? Hoe leven ze 
zich in in een ander? Licht uit, spot aan! biedt dit allemaal! 
Er wordt toegewerkt naar een korte presentatie met 
musicalnummers die de kinderen zullen aanspreken,  
zoals Kruimeltje en The Lion King. 

Plastic soep  
Doelgroep  Groep 1 t/m 5 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 2,19
Vakdocent dansZEducatief

O  R    
Wat doet plastic met de natuur, wat kunnen we doen  
met plastic en hoe kunnen wij de plastic soep oplossen?  
Je leerlingen leren in deze workshop niet alleen meer over 
plastic, maar gaan ook vooral in dansvorm met plastic 
materiaal aan de slag om ze op deze manier bewuster te 
maken van plastic en ander vuil. 

Zie ze vliegen  
Doelgroep Groep 1 t/m 3
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 45 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 6,98
Vakdocent Little Doll Dance Company

C  O    
Een voorstelling en workshop in één! Een verdwaalde 
vlinder is op zoek naar familie, maar kan nergens andere 
vlinders vinden. Wat nu? In Zie ze vliegen dansen jouw 
leerlingen door alle levensfasen van de vlinder en gaan al 
reizend op zoek. Van rups tot prachtige vlinder. Familie ben 
en maak je samen!

Past bij thema 
Kinderboeken- 
week 2019

Past bij thema 
Kinderboeken- 
week 2019
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Dans
Als je in ons aanbod niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden 
te bespreken. We denken graag met je mee over workshops op maat of andere activiteiten, zoals een 
opening van het schooljaar, een jubileum of bij naschoolse activiteiten. 
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De Choreograaf
Doelgroep  Groep 4 t/m 6 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 4,62
Vakdocent Little Doll Dance Company

O  C    
Een dansworkshop waarbij je leerlingen niet alleen  
dansen, maar ervaren hoe het is om zelf choreograaf te 
zijn. Van opstelling tot muziek, er moeten keuzes gemaakt 
worden! Iedereen is danser, publiek en choreograaf.  
De samenwerking tussen deze rollen is van groot belang. 
Het resultaat wordt aan het eind van de dansworkshop 
gepresenteerd. 

Escaperoom   
Doelgroep  Groep 6 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 2,19
Vakdocent dansZEducatief

O  R    
Door verschillende dansopdrachten goed uit te voeren, 
komen je leerlingen tot een eindresultaat dat ervoor zal 
zorgen dat ze uit het danslokaal kunnen ontsnappen.  
Lukt het hen om samen een stukje dans te laten ontstaan? 
Dansen jouw leerlingen de code bij elkaar? Of raden ze 
welke bewegingen bij welke dansstijl horen? Kortom;  
hoe snel dansen jouw leerlingen zich vrij?  

Hip Hop   
Doelgroep  Groep 6 t/m 8 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 60 minuten 
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 3,68
Vakdocent Little Doll Dance Company 

C  
Danswedstrijden op televisie zijn al een aantal jaar een 
grote hit. Er zijn vast leerlingen in jouw groep die hierdoor 
het energieke en dynamische Hip Hop kennen. Hip Hop is 
een verzamelnaam voor breakdance, popping & locking.  
De culturele beweging is ontstaan in de jaren ’80 en is vooral 
bekend als muziekstijl. Onder leiding van een professionele 
dansdocent gaan jouw leerlingen Hip Hop zelf ervaren. 

Body Slapping & Rythm 
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 28 leerlingen
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speellokaal  
 of gymzaal 
Tarief per leerling € 2,33
Vakdocent dansZEducatief

O  C   
Tijdens deze bruisende workshop gaan jouw leerlingen 
bewegen en geluid maken. Op een energieke manier 
ontdekken ze ritme, beats, geluiden en hoe je met je 
lichaam muziek maakt. Stampen, slapping en patting (slaan 
en tikken) op je armen en benen, vingers knippen, handen 
klappen, klikken met de tong, het komt allemaal aan bod. 
Zo ontdekken ze wat er allemaal mogelijk is door met en  
op hun eigen lichaam beats te maken!

NIEUW

You can’t use 
up creativity. 

The more you use, 
the more you have.

- Maya Angelou -



Reis rond de wereld  
Doelgroep  Groep 1 t/m 8  
Groepsgrootte Max. 25 leerlingen 
Duur Groep 1 en 2 - 45 minuten 
 Groep 3 t/m 8 - 60 minuten
Locatie Speellokaal
Bijzonderheden  Minimaal twee groepen per school 
Tarief per leerling  Groep 1 en 2  € 9,35
 Groep 3 t/m 8  € 11,77
Vakdocent Beam it up!

C   
Bezoek de hele wereld via de green-screen. Je leerlingen 
bedenken en maken hun wereld zelf. Als de klas tijdens  
de gastles met attributen en decorstukken voor het  
green-screen staat, vervangt de computer het scherm  
door de gemaakte afbeeldingen, en kan de reis beginnen. 
Aan te passen aan een thema naar keuze!

Kritisch kijken en 
creatief fotograferen   
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten
Locatie In en om de school
Tarief per leerling € 3,07
Vakdocent Karin den Boer

C  O    
Tijdens deze workshop leren kinderen bewuster kijken 
naar de beelden en foto’s die ze dagelijks tegenkomen 
en brengen dit meteen in de praktijk. Ze leren begrijpend 
kijken naar beeld. Hoe bepalend is het standpunt van de 
fotograaf? Hoe kun je invloed uitoefenen op je boodschap? 
Hoe zie je het verschil tussen een journalistieke foto 
of een reclamefoto? Wat is een stockfoto? Met heldere 
voorbeelden worden bovenstaande vragen uitgelegd.  
De bijbehorende foto-opdrachten zijn een mix van  
kritisch nadenken en creativiteit. 

Met de fotograaf op stap  
Doelgroep Groep 3 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten
Locatie In en om de school
Tarief per leerling € 3,03
Vakdocent Karin den Boer

C  O    
Fotograferen doen we tegenwoordig allemaal. Met een 
mobieltje is een foto zo gemaakt. Vaak voor de lol, maar 
soms kunnen foto’s ook een mooie aanvulling zijn op een 
les of een onderwerp waarmee je op school aan de slag 
gaat. Fotografe Karin den Boer leert jouw leerlingen hoe ze 
mooie foto’s kunnen maken, maar wil ook met je in overleg 
hoe ze kan aansluiten bij een thema op school of hoe je 
een fotowedstrijd kunt voorbereiden. 
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Media
Als je in ons aanbod niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden 
te bespreken. We denken graag met je mee over workshops op maat of andere activiteiten, zoals een 
opening van het schooljaar, een jubileum of bij naschoolse activiteiten. 
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Vloggen 
Doelgroep Groep 7 en 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 2x 90 minuten 
Tarief per leerling  € 6,12 
Vakdocent  Christian Godschalk

C    
Vraag je leerlingen om de naam van een vlogger te 
noemen en er volgt vast een hele lijst met namen waar je 
als leerkracht nog nooit van gehoord hebt! Maar wist je 
dat	vloggen	veel	meer	is	dan	een	leuk	filmpje	op	Youtube	
plaatsen? Het vraagt om verschillende vaardigheden en 
technieken. Leerlingen ontdekken in deze workshop wat er 
allemaal komt kijken bij het maken van een goede vlog en 
brengen het meteen in de praktijk. Ook leren ze hoe je op 
een verantwoorde manier met je vlog om kunt gaan.  
Maak je leerlingen weer wat meer ‘mediawijs’  
met deze workshop!  

        Het �D-portaal  
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 1 of 2 x 60 minuten
Tarief per leerling  Les 1 & 2  € 10,54
 Alleen les 2  € 6,25
Vakdocent  3D-portal en Kris van der Werve

C  O   
3D-printers bestaan nog niet zo lang, maar hebben een 
steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Ontwerpers, 
architecten en kunstenaars gebruiken de printers elk 
op hun eigen manier. Tijdens deze workshop gaan de 
leerlingen, onder begeleiding van Kris van der Werve, 
brainstormen en op basis daarvan aan de slag met het 
ontwerpen van een 3D-object. Tijdens de tweede les komt 
Paul Wagemaekers van 3D-portal met zijn 3D-printer in 
de klas en ontdekken de leerlingen waar deze printer voor 
gebruikt kan worden. Bovendien printen ze hun ontwerp 
echt uit!  De tweede les is ook los te boeken. Geef dit dan aan 
bij je inschrijving. 

Deze workshop 
is vernieuwd!

Creativity requires 
the courage 

to let go 
of certainty.

- Erich Fromm -



Tijd voor theater! 
Doelgroep  Groep 1 t/m 8  
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 2 x 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling € 4,75
Vakdocent Martijn Hendrickx

R  C    
Samen spelen en improviseren staat centraal in  
Tijd voor theater!. Zo ontwikkelen je leerlingen 
samenwerkingsvaardigheden, creërend-improviserend 
en fantaserend vermogen. Op speelse wijze werken ze 
vanuit spelsituaties en met rekwisieten. Misschien ken je 
dramadocent	Martijn	wel	uit	de	film	De Scheepsjongens  
van Bontekoe of een Eftelingvoorstelling. 

De poppen 
aan het dansen 
Doelgroep  Groep 1 t/m 4  
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling € 2,22
Vakdocent Martijn Hendrickx

O  C    
Naast acteur en theaterdocent is Martijn ook poppenspeler. 
Tijdens deze workshop neemt hij jouw leerlingen mee in 
de verbeeldingswereld van poppentheater. Je leerlingen 
gaan zelf allerlei poppen bespelen en met verschillende 
handpoppen aan de slag. Hun creativiteit wordt geprikkeld 
en samen plezier maken staat voorop!

Op avontuur 
Doelgroep  Groep 1 en 2 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 2 x 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling € 3,85
Vakdocent Elleke Cremers
 

O  C    
Neem je klas mee op avontuur en ontdek wat toneelspelen 
is. Verander in een dier, verander de omgeving om je 
heen en zo reizen je leerlingen in een uurtje veel verder 
dan ze ooit hadden kunnen denken. De fantasie wordt 
geprikkeld en verschillende locaties worden opgeroepen en 
uitgespeeld. In een veilige sfeer neemt Elleke de kinderen 
mee op avontuur.

Alle tijd voor theater! 
Doelgroep  Groep 1 t/m 8  
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 2 x 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling € 4,09
Vakdocent Martijn Hendrickx

O  C    
Hebben jouw leerlingen, na het volgen van  
Tijd voor theater!, nog lang niet genoeg van acteren?  
Zouden ze nog uren door willen gaan met de oefeningen 
van Martijn? Maak dan ruimte voor Alle tijd voor theater!  
Tijdens deze workshop wordt voortgeborduurd op de basis 
die tijdens Tijd voor theater! is gelegd. In overleg met jou 
bepaalt theaterdocent Martijn Hendrickx de inhoud van 
de workshop. Zo is ook deze workshop laagdrempelig en 
geschikt voor alle leerlingen!

Past bij thema 
Kinderboeken- 
week 2019
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Drama
Als je in ons aanbod niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden 
te bespreken. We denken graag met je mee over workshops op maat of andere activiteiten, zoals een 
opening van het schooljaar, een jubileum of bij naschoolse activiteiten. 



Slapstick 
Doelgroep  Groep 4 t/m 7
Groepsgrootte Max.30 leerlingen  
Duur 120 minuten
Extra informatie Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling € 4,62
Vakdocent Lappie Lapstok 

O  C    
In deze workshop leren je leerlingen hoe ze de koning van 
het kattenkwaad kunnen worden en hoe ze alledaagse 
zaken kunnen laten misgaan. Mislukken kun je leren!  
Met clowneske theaterspelletjes leren de leerlingen hoe ze 
een situatie groots uitspelen, welke gebaren erbij horen, 
wat wel en niet grappig is en hoe ze kunnen reageren als  
ze geslaagd over die bananenschil zijn uitgegleden.  
Met de klas maak je vervolgens een eigen slapstickmovie! 
Deze krijg je vervolgens opgestuurd om daarna samen te 
genieten van alle klungelkunsten

Beeld in beweging  
Doelgroep  Groep 7 en 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 2 x 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
  of gymzaal, de school zorgt voor 

fotocamera’s of tablets en/of 
telefoons met camerafunctie

Tarief per leerling  € 3,85
Vakdocenten Elleke Cremers

R  C    
Wat kan het verhaal achter een beeld zijn? In Beeld in 
beweging zetten de leerlingen hun fantasie aan het werk. 
Wat laat een foto zien en wat zou er aan de hand kunnen 
zijn? Spelenderwijs maakt en speelt je groep verschillende 
scènes. Tijdens de tweede les gaan ze aan de slag met het 
spelen en ontwerpen van een eigen stripverhaal of fotostrip 
onder begeleiding van de vakdocent. 

Theatersport 
Doelgroep  Groep 5 t/m 8  
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 2 x 60 minuten
Extra informatie Bij voorkeur in een speel- 
 of gymzaal
Tarief per leerling € 3,95
Vakdocent Martijn Hendrickx

C  R    
Toneelspelen is leuk maar ook leerzaam! Tijdens de les gaan 
je leerlingen aan de slag met verschillende theaterspelletjes, 
waarbij twee teams het tegen elkaar opnemen. De focus 
wordt daarbij gelegd op samenspel en improvisatie.  
De leerlingen worden fysiek ook uitgedaagd. Deze workshop 
haalt de fanatiekeling in je leerlingen naar boven, maar 
meedoen is natuurlijk belangrijker dan winnen!
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Ben jij de 
nieuwe Chaplin? 
Doelgroep  Groep 1 t/m 4  
Groepsgrootte Max. 25 leerlingen 
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling  € 4,02
Vakdocent Lars Senders

O  C    
Of je nu jong bent of wat ouder; Charlie Chaplin spreekt 
tot	de	verbeelding.	Ook	jij	hebt	vast	wel	eens	filmpjes	met	
deze komiek in de hoofdrol gezien. ‘Filmregisseur’ Lars 
helpt jouw leerlingen om net als Charlie Chaplin hun eigen 
‘stomme	film’	te	maken.	Na	afloop	kunnen	jullie	samen	de	
eerste ‘Chaplinstappen’ op het witte doek bewonderen.  
De kinderen maken via nieuwe media op speelse wijze 
kennis	met	de	stomme	film	en	de	tijdloze	Charlie	Chaplin.

        Wim Hofman  
Doelgroep  Groep 3 en 4 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 2 x 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling  € 3,85
Vakdocenten Elleke Cremers

O  C    
Dramadocente Elleke heeft zich voor deze workshop laten 
inspireren door het werk van Wim Hofman, bekroond 
kinderboekenschrijver en kunstenaar uit Zeeland. Met een 
uitgebreide leskist met het werk van Wim Hofman komt 
ze jouw klas binnen. Deze leskist vormt het uitgangspunt 
voor de workshop. In de eerste les brengen je leerlingen 
gebruiksvoorwerpen tot leven, waarna ze in de tweede les 
een collage gaan maken. 

        Raar is leuk  
Doelgroep  Groep 3 en 4 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen 
Duur 2 x 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling € 4,34
Vakdocent Elleke Cremers

C    
Naast werk voor volwassenen, produceerde Klein Orkest, 
bestaande uit Harry Jekkers en Koos Meinderts,  ook een 
bekroonde cd met kinderliedjes: Roltrap naar de maan.  
Eén liedje van deze cd wordt als uitgangspunt genomen 
voor deze workshop, waarin jouw groep toewerkt naar  
een echte minimusical. 

Sprookjesboos 
Doelgroep  Groep 1 t/m 4
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur Groep 1-2: 2 x 45 minuten
 Groep 3-4: 2 x 60 minuten
Bijzonderheden Bij voorkeur in een speel-  
 of gymzaal
Tarief per leerling Groep 1-2  € 4,53
 Groep 3-4  € 5,69
Vakdocent Lappie Lapstok

C    
Lappie Lapstok neemt je leerlingen mee op avontuur in het 
sprookjesbos:	er	komen	laffe	prinsen,	tuttige	prinsessen,	
kabouters met heimwee, slaperige draken en luie reuzen 
voorbij. Je leerlingen brengen samen het sprookje tot een 
lang en gelukkig einde terwijl ze de verschillende rollen in 
het verhaal vertolken.

Terug van 
weggeweest

Terug van 
weggeweest
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Beeldende
vorming
Als je in ons aanbod niet kunt vinden wat je zoekt, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden 
te bespreken. We denken graag met je mee over workshops op maat of andere activiteiten, zoals een 
opening van het schooljaar, een jubileum of bij naschoolse activiteiten. 

Van snavel tot staart   
Doelgroep Groep 1 t/m 3
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 45 minuten 
Tarief per leerling  € 3,16
Vakdocent Atelier Deluxe 

C  
Veel kinderen zijn dol op kleien. Bovendien stimuleert 
kleien de motoriek die nodig is om te leren schrijven. 
Tijdens deze workshop maken je leerlingen kennis met 
klei en de bijbehorende, eerste basistechnieken. Na een 
introductie in de kring, gaat elke leerling individueel en 
stapsgewijs aan de slag met het boetseren van een vogel. 
We maken de vogel van snavel tot staart. 

(Kunst) kijken  
kun je leren
Doelgroep Groep 3 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 120 minuten
Tarief per leerling  € 4,19
Vakdocent Ollo Feenstra 

O  R    
Als je kijkt naar en praat over kunst, kun je nieuwe 
werelden ontdekken, onderzoeken en nadenken over 
persoonlijke, betekenisvolle ervaringen. In deze workshop 
komen leerlingen spelenderwijs in aanraking met 
kunstgeschiedenis, waarna ze zelf aan de slag gaan.  
Deze workshop wordt gegeven aan de hand van 
de handleiding Kijken kun je leren, een handleiding 
kunstbeschouwing voor leerkrachten. 

De complete handleiding Kijken kun je leren kan worden 
aangeschaft via www.cultuurkwadraat.nl. 

Bewegend in balans    
Doelgroep Groep 1 t/m 4 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten
Tarief per leerling  € 2,92
Vakdocent Willemien van Dijke 

C    
Doe onderzoek naar balans en stabiliteit door een 
ruimtelijk kunstwerk te maken. Je werkt naar het voorbeeld 
van Alexander Calder, meester van de beeldhouwkunst. 
Het object wordt opgebouwd uit verschillende materialen 
die elkaar in evenwicht houden. Spelenderwijs leren 
de leerlingen de betekenis van begrippen als gewicht, 
zwaartekracht, vorm en volume. Aan het eind van de 
workshop heeft elk kind zelf een eigen wiebelkunstwerk  
à la Calder gemaakt!

Kunst met Kandinsky   
Doelgroep Groep 1 t/m 4 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten
Bijzonderheden Voor deze workshop is een  
 leeg vloeroppervlak nodig
Tarief per leerling  € 4,27
Vakdocent Atelier Deluxe 

C  O    
Wassily Kandinsky was een kunstenaar uit Rusland die zich 
liet inspireren door vormen, muziek en kleur. Door met 
deze onderwerpen te spelen creëerde hij abstracte kunst. 
Je gaat op unieke wijze een gezamenlijk kunstwerk maken 
waarbij muziek en cirkels een belangrijke rol spelen.
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Hoogdruk  
Doelgroep Groep 6 t/m 8 
Groepsgrootte Max. 25 leerlingen
Duur 120 minuten 
Tarief per leerling  € 12,40
Vakdocent  Ton Lamper 
 

C    
Deze workshop is heel anders dan een tekenles. Je gaat 
werken met de hoogdruktechniek. Daarmee kun je  een 
werkstuk	zo	vaak	afdrukken	als	je	wilt.	Graficus	Ton	
Lamper zorgt dat je leerlingen alles te weten komen over 
de geschiedenis van de hoogdruktechniek en neemt zijn 
eigen werk mee. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de 
leerlingen ook zelf lekker aan de slag gaan met hoogdruk. 

Orde en chaos in  
De Bewaerschole  
Doelgroep Groep 7 en 8 
Groepsgrootte Max. 15 leerlingen
Duur Les 1: 60 minuten op locatie
 Les 2: 120 minuten in de klas 
Tarief per leerling  Les 1 € 6,46  exclusief bus
  € 13,47  inclusief bus
 Les 1 en 2 € 12,83  exclusief bus
  € 26,30  inclusief bus 
Vakdocent  Femke Gerestein

O  R   
De Zeeuwse kunstenaar Maartje Korstanje exposeert 
haar reusachtige installaties in De Bewaerschole in Burgh-
Haamstede (28-09-2019 t/m 27-10-2019). Haar kunstwerken 
zijn niet zomaar af, maar groeien langzaam tot een vorm. 
Onder leiding van kunstenaar en vakdocent Femke Gerestein 
krijgen de leerlingen de tijd om te experimenteren, om 
verrassingen toe te laten, om grenzen op te zoeken en om 
net als de kunstenaars groot(s) te denken. Met papier maken 
de leerlingen geen tekeningen, maar ze vervormen het tot 
steeds grotere ruimtelijke objecten. 

De activiteit bestaat uit twee onderdelen; een rondleiding in 
De Bewaerschole en een les op school. De rondleiding is ook 
los van de les te boeken. Als je hiervoor kiest, geef dit dan aan 
bij inschrijving. 

Portret boetseren
Doelgroep Groep 7 en 8 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling  € 6,10
Vakdocent  Atelier DeLuxe

C    
Onder begeleiding van Alexandra gaan leerlingen 
stapsgewijs aan de slag met het boetseren van een portret. 
Vakkundig een kop boetseren klinkt niet makkelijk maar 
met onze tips komen de leerlingen zeker weten een  
heel eind. Dit is een technische, gestructureerde  
workshop waarbij gelet wordt op structuur, proportie 
en ruimtelijk inzicht.

Cobra-kunst van hout 
Doelgroep Groep 7 en 8 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling  € 3,54
Vakdocent  Atelier DeLuxe

 

O  C    
De Cobra-kunstenaars haalden veel inspiratie uit 
kindertekeningen. Vandaag werken wij met de klas 
andersom. Bij deze workshop wordt er beroep gedaan 
op de individuele creativiteit van de leerling. Aan de slag 
met hout, hamers en spijkers! Het kleurrijke werk van de 
Cobra-kunstenaars is terug te zien in de uiteenlopende 
kunstwerken die de leerlingen maken. 
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Mondriaans gezicht  
Doelgroep Groep 3 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten 
Tarief per leerling  € 5,36
Vakdocent Atelier Deluxe 
 

C  O   
Na een kort verhaal over Sam, die voor het eerst van zijn 
leven de schilderijen van Mondriaan in het museum ziet, 
gaan de leerlingen aan het werk met vormen en primaire 
kleuren. Er wordt met verschillende technieken gewerkt 
aan een abstract gezicht.  

Cartoon tekenen   
Doelgroep Groep 5 t/m 8 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling  € 3,50
Vakdocent  Boris Peeters

C  R    
Vakdocent Boris is striptekenaar en cartoonist. Aan de 
hand van actuele onderwerpen begeleidt hij de leerlingen 
naar het tekenen van een cartoon. Wat is het verschil met 
een stripverhaal? Hoe zorg je ervoor dat het beeld spreekt? 
Wat kun je nog toevoegen met tekst? Op een ongedwongen 
en positieve manier zorgt hij ervoor dat iedere leerling aan 
het eind van de les zijn of haar eigen cartoon aan de groep 
kan presenteren. 

        Gipsfiguren   
Doelgroep Groep 5 t/m 8 
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling € 6,59
Vakdocent  Atelier Deluxe 

C   
Kunstenaar Alberto Giacometti was beroemd om zijn beelden 
van	slanke,	lange	mensenfiguren.	Soms	waren	de	beeldjes	
piepklein, maar hij maakte ook heel grote beelden. In deze 
workshop	kom	je	van	alles	te	weten	over	zijn	gipsfiguren	en…	
maak je er zelf ook eentje! 

De tekenmachines 
van Tinguely  
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten
Tarief per leerling  € 3,85
Vakdocent Willemien van Dijke  

C  O    
Binnen de workshop De tekenmachines van Tinguely 
experimenteren je leerlingen met het bouwen van een 
beweegbare tekenmachine, naar het voorbeeld van de 
Zwitserse kunstenaar Tinguely. Deze kunstenaar maakte 
spectaculaire machines. De leerlingen maken een 
‘machinetje’ die, doordat er op een bepaalde manier  
iets in beweging kan worden gebracht, zelf een vrije,  
abstracte tekening kan maken. Zodra de uitvinders klaar 
zijn met bouwen, maken de machines op een groot 
vel papier samen tot slot een bijzonder en kleurrijk 
groepskunstwerk voor in de klas!

Terug van 
weggeweest

NIEUW

NIEUW



De tijdreis:  
met de klas naar ����
Doelgroep Groep 1 t/m 8
Groepsgrootte Max. 25 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling  € 2,00 exclusief busvervoer
 € 6,61 inclusief busvervoer
Locatie   Museum Burghse Schoole – 

Burgh-Haamstede

O    
Weet jij eigenlijk hoe het er op school aan toe ging toen 
de moeder van je oma op school zat? Wat gebruikten de 
kinderen toen op school? Werd er op een andere manier 
lesgegeven dan nu? Waarom wordt dit nu anders gedaan? 
Door de les zelf te ondergaan, ervaren de leerlingen zelf  
dat vroeger dingen anders waren dan nu.

Het veld in!
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten 
Tarief per leerling  € 1,88 exclusief busvervoer
 € 5,29 inclusief busvervoer 
Uitvoerder Erfgoed Zeeland
Locatie  Buiten, in overleg 

O   
Je klas gaat met een archeoloog op locatie archeologisch 
onderzoek verrichten. Welke geheimen vind je in de 
grond? De archeoloog legt op locatie uit hoe je daar meer 
informatie over kunt krijgen. Zo verrichten de leerlingen 
boringen met een grondboor en speuren ze naar andere 
sporen uit het verleden. In overleg met Erfgoed Zeeland 
wordt de locatie bepaald. 

Van vlasdraad  
tot springtouw
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 120 minuten 
Tarief per leerling  € 2,00 exclusief busvervoer
 € 5,96 inclusief busvervoer 
Locatie   Museum Goemanszorg – 

Dreischor 

C  O   
De leerlingen verkennen samen met jou het museum en 
zien daarbij hoe het boerenleven er vroeger aan toe ging.  
Tijdens de uitleg van een medewerker van het museum 
leren de kinderen, ook meer over vlas. Wist je dat vlas zo  
sterk is dat je het niet kunt breken? Er worden bijvoorbeeld 
springtouwen van gemaakt, maar het wordt zelfs tegenwoordig  
voor de vliegtuigindustrie gebruikt! Als verwerking gaan de 
leerlingen zelf een stukje weven met vlasdraad. Dit gewoven 
stukje vlas verwerken ze daarna in een zelfgemaakt 
papieren vlasschuurtje.

Minimuseum
Doelgroep Groep 1 en 2
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 2 x 45 minuten 
Tarief per leerling  € 3,48
Vakdocent Atelier Deluxe 
Locatie Op school

C  O    
In een schoenendoos maakt iedere leerling een museumpje.  
Wat zie je in een museum? Zijn het kunstwerken of oude 
spullen? Wat heb jij in huis om een museum mee te 
vullen? Wanneer bewaar je iets en wanneer ben je een 
verzamelaar? Na het beantwoorden van dit soort vragen, 
vullen de kinderen hun eigen museum. Tot slot worden alle 
minimusea op elkaar gestapeld tot een reuzenmuseum!  
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Erfgoed NIEUW

Met je klas naar het museum of samen op pad om archeologische vondsten te bekijken: erfgoed is 
meer dan leren uit een boekje. Met erfgoededucatie zet je al je zintuigen in werking. Zo ontstaat een 
mooi educatief moment waar je leerlingen later met plezier aan terugdenken. Zeker als het aansluit op 
het lesprogramma op school en het voor de leerlingen betekenis krijgt. 

Vind je hier niet precies wat je zoekt of passen onderstaande activiteiten niet helemaal bij jouw 
lesprogramma? Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden of kunnen contact leggen met 
andere musea of culturele instellingen. Neem hierover gerust contact met ons op. 



Het water komt  
Doelgroep Groep 6 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling  € 2,19 exclusief busvervoer
 € 5,89 inclusief busvervoer
Locatie   Watersnoodmuseum –  

Ouwerkerk  
 

O  R    
Koos is vijf jaar en Mina twaalf jaar als het water komt 
tijdens de rampnacht in 1953. In een speciale jeugdroute 
volgen je leerlingen het verhaal van Koos of Mina.  
Ze leren deze - op basis van echte personen gebaseerde 
personages - beter kennen. Ze ontdekken, aan de hand  
van opdrachten, hoe de ramp hun levens veranderde.  
De verschillende routes leiden de leerlingen door het 
museum. Ze experimenteren, leren, doen en denken na 
over de vraag: wat doe jij als het water komt?

Ontsnapping uit  
het museum
Doelgroep Groep 7 en 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling  € 2,00 exclusief busvervoer
 € 5,96 inclusief busvervoer 
Bijzonderheden  Voor scholen uit de gemeente 

Schouwen-Duiveland is deze 
activiteit gratis. 

Locatie  Stadhuismuseum – Zierikzee 

O    
Neptunus is boos! De deur van het museum zit dicht!  
Vanaf nu zijn jouw leerlingen opgesloten in het 
Stadhuismuseum. De leerlingen worden uitgedaagd  
om allerlei opdrachten in het museum uit te voeren en 
duiken zo meer in de rijke geschiedenis van Zierikzee en 
Schouwen-Duiveland. Lukt het de kinderen om weer  
naar buiten te komen?
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Een archeoloog  
in de klas
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten 
Tarief per leerling  € 1,88 
Uitvoerder Erfgoed Zeeland
Locatie  Op school, in de klas 

O   
Een archeoloog komt in de klas vertellen over archeologie. 
Maar dat niet alleen. Hij of zij neemt ook archeologische 
schatten en gereedschappen mee de klas in waarmee de 
kinderen zelf aan de slag kunnen. Welke archeologische 
ontdekking doen jouw leerlingen? Tenslotte mogen ze een 
kijkje nemen in de archeologiebus.

Van boomstam  
tot zeilschip 
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 90 minuten 
Tarief per leerling  € 2,00 exclusief busvervoer
 € 5,96 inclusief busvervoer
Locatie   Zeeuwse Museumhaven – 

Zierikzee

O  R    
Schepen zijn altijd heel belangrijk geweest voor Zeeland  
en in het bijzonder voor de stad Zierikzee. Tijdens een  
rondleiding door de museumwerkplaats, waarbij 
verschillende opdrachten worden uitgevoerd, krijgen je 
leerlingen inzicht in het belang van de scheepvaart in 
vroegere tijden. Daarnaast gaan de leerlingen zelf aan 
de slag met de trekzaag, pennen, hamers en boren. 
Tweehonderd jaar geleden moesten kinderen ook 
meewerken bij de scheepsbouw. De leerlingen  
ervaren hoe houten schepen gebouwd werden  
en dat dat hard werken was. 

Bezoek de ridder  
van Slot Oostende
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 30 leerlingen
Duur 60 minuten +  
 150 minuten museumbezoek
Locatie  Op school en Historisch Museum 

de Bevelanden - Goes 
Museumbezoek Op dinsdag- of donderdagochtend
Tarief per leerling € 5,18 exclusief busvervoer
 € 8,82 inclusief busvervoer
Vakdocent  Hetty Mens en Historisch Museum 

de Bevelanden

O  R    
Reis met muziekdocent Hetty Mens en Historisch Museum 
de Bevelanden terug naar de middeleeuwen. Je leerlingen 
beluisteren en maken muziek uit die tijd en komen tijdens 
het museumbezoek alles te weten over Goes in de tijd dat 
Slot Oostende nog echt als kasteel werd bewoond. 
Deze activiteiten zijn ook los van elkaar te boeken.  
Wil je dat? Geef dat dan aan bij het inschrijven. 



Het Boompje
Doelgroep Groep 1 t/m 4
Groepsgrootte Max. 165 leerlingen
Genre Muziektheater
Duur 45 minuten
Tarief per leerling € 5,00 exclusief bus
 € 8,28 inclusief bus
Data en locaties  maandag 10 februari 2020:  

De Vossenkuil - Oud-Vossemeer
  dinsdag 11 februari 2020:  

Theater de Mythe - Goes

Het kleine boompje is niet gelukkig, want ze heeft geen 
zachte groene blaadjes, maar harde, stekelige naaldjes.  
En ze wil graag net zo mooi zijn als de andere bomen in  
het bos. Uiteindelijk gaat haar wens in vervulling,  
maar anders dan ze had gedacht… 
 
Het Boompje is gebaseerd op een oud gedicht van Friedrich  
Rückert en het daarop geïnspireerde prentenboek Het 
Boompje, dat bijna iedere kleuter kent. Dit tijdloze verhaal 
is vertaald in een hedendaagse, poëtische en grappige 
operavoorstelling voor de allerkleinsten. Dankzij deze 
voorstelling weet je dat opera kan swingen! 

Eureka!
Doelgroep Groep 3 t/m 6
Groepsgrootte Max. 125 leerlingen
Genre Poppentheater
Duur 50 minuten
Locatie Podium Reimerswaal – Rilland 
Tarief per leerling € 5,27 exclusief bus
 € 8,15 inclusief bus
Datum maandag 6 april 2020
 dinsdag 7 april 2020

Eureka wil buiten spelen - rennen en springen, maar 
vooral: vliegen. Ze droomt ervan om astronaut te worden. 
Dat heeft ze niet van een vreemde. Haar vader is namelijk 
de handigste uitvinder die je je kunt voorstellen. Het hele 
huis is dan ook één grote werkplaats. Maar hij gebruikt 
zijn talent vooral om zijn dochter te beschermen tegen de 
boze buitenwereld. Zo wordt Eureka ingepakt in een Op-
blaas-regenjas om botsingen te verzachten en draagt ze 
verplicht Goede-weg-schoenen die na school meteen naar 
huis lopen. Haar vriendje Mo is de enige die begrijpt dat 
Eureka ECHT wil vliegen. Samen bedenken ze een list om 
te kunnen spelen en zelf te bouwen aan een eigen Fladder-
raket.	Bestemming:	Gevaar!	Als	dat	maar	goed	afloopt…
Eureka! is een wonderlijk, beeldend verhaal over een meisje 
van acht dat de wereld zélf wil ontdekken. Vol Reacties, 
Replikaatjes en Raketten!

De kleine 
vuurtorenwachter
Doelgroep Groep 1 t/m 4
Groepsgrootte Max. 80 leerlingen
Genre Theater 
Duur 50 minuten
Locatie  Afhankelijk van inschrijvingen, 

nader te bepalen
Tarief per leerling € 7,29 exclusief bus
 € 9,69 inclusief bus
Datum maandag 7 oktober 2019
 dinsdag 8 oktober 2019

Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter is en dat je  
iedere dag in de vuurtoren mag zijn. De opa van Sylke weet 
alles over schepen, de sterren, de zee en verre einders. 
Wanneer opa dood gaat, mag Sylke op de vuurtoren 
passen. Maar dan gebeuren er plotseling wonderlijke 
dingen. Het lijkt wel alsof Sylke een opdracht krijgt,  
maar van wie? Hij moet de zee op, een reis maken naar  
het koude noorden, maar waarom? Heeft het met zijn  
opa te maken? En wat wil die walvis van hem?
De kleine vuurtorenwachter gaat over afscheid nemen, liefde 
en moed en wordt verteld met woorden, schaduwen en 
schimmen in een grote witte tent waar op geprojecteerd wordt. 

‘Het is een prachtige voorstelling. De kinderen worden van begin 
tot eind meegenomen in een prachtig verhaal met een prachtige 
ambiance. Het is een unieke voorstelling. Naar mijn weten is er 
nog nooit een voorstelling op deze manier gemaakt.’ – Elly Bakker 
in Meppeler Courant, 24 oktober 2017
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Voorstellingen

Heb je zin in een voorproefje? Kijk dan op www.centrumkce.nl voor trailers en ander beeldmateriaal. 

Thema past bij
Kinderboeken- 
week 2019
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Mankind
Doelgroep Groep 5 t/m 8
Groepsgrootte Max. 250 leerlingen
Genre Dans
Duur 50 minuten
Locatie Theater de Mythe – Goes 
Tarief per leerling € 5,00 exclusief bus
 € 6,21 inclusief bus
Data dinsdag 26 mei 2020

De mensheid is in de Engelse taal een mooi samengesteld 
woord, MANKIND. Man en kind tegelijk, nooit volwassen, 
in de groei, onderweg. We denken dat we weten wie we 
zijn. We denken dat we weten waar we vandaan komen. 
Maar waar gaan we naartoe? Op zoek naar dat antwoord 
kunnen we de boeken openslaan. En dan? Zozo, wordt het 
een zware, belerende voorstelling? Over het raadsel dat ‘de 
mens’ heet, maakt de Stilte een mét dansmuziek en ruimte 
voor elk kind om zijn of haar eigen wereld erin te betrekken. 

‘Mankind is een abstracte voorstelling op jazzmuziek.  
Veel volwassenen zouden er waarschijnlijk voor terugschrikken. 
Maar kinderen niet. Voor kinderen een grappig, intrigerend 
spel, voor volwassenen een symbolische verhandeling.  
Knap.’ – NRC.nl, 10 december 2018

        Het Achterhuis
Doelgroep Groep 7 en 8
Groepsgrootte Max. 60 leerlingen
Genre Monoloog
Duur 45 minuten
Locatie  Afhankelijk van inschrijvingen, 

nader te bepalen
Tarief per leerling € 5,18 exclusief bus
 € 8,18 inclusief bus
Data dinsdag 14 april 2020
 woensdag 15 april 2020

Actrice Sabine van Boven bewerkte het beroemde dagboek 
van Anne Frank - Het Achterhuis - tot een monoloog waarin zij 
vertelt over de ruim twee jaar dat Anne Frank moest schuilen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op een indringende manier 
worden de leerlingen meegenomen in een wereld vol hoop, 
dromen, verliefdheid, woede, angst en verdriet.

Beeldcultuur:  
Film by the Sea ���� en 
Cinekid Festival ����
Doelgroep  Groep 1 t/m 8 
Groepsgrootte Max. 60 leerlingen 
Genre Film
Duur	 Afhankelijk	van	film	
Locatie Podium ‘t Beest - Goes
	 fiZi	-	Zierikzee
Tarief per leerling  € 2,50 exclusief bus
 € 3,73 inclusief bus
Data  Film by the Sea:  

16 t/m 20 september 2019
  Cinekid Festival:  

19 t/m 27 oktober 2019

Zowel Film by the Sea als Cinekid stimuleren de productie 
van kwalitatieve (beeld-)media voor kinderen. Cinekid 
maakt bijzondere mediaproducties toegankelijk en betrekt 
basischoolleerlingen actief en creatief bij bijzondere 
jeugdfilms	vanuit	heel	de	wereld.	KCE	Oosterschelderegio	
en Podium ’t Beest organiseren in de periode van Film by 
the Sea én Cinekid Festival 2019 schoolvoorstellingen voor 
alle basisscholen in onze regio. Je kunt een keuze maken uit 
verschillende	films.	Welke	films	precies?	Dat	kun	je	vinden	
op onze website www.centrumkce.nl.  

Passend bij het 
herdenkingsjaar 
WOll

Verwondering 
is de kern 
van leren.

- Plato -



Kunst- en cultuuraanbod schooljaar ����-����  
Naam school   __________________________________________________________________________________________________________

Adres   __________________________________________________________________________________________________________________

Postcode + woonplaats   _______________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer   _____________________________________________________________________________________________________

E-mailadres   ___________________________________________________________________________________________________________

Contactpersoon   _______________________________________________________________________________________________________

(indien afwijkend) Telefoonnummer   __________________________________________________________________________________

(indien afwijkend) E-mailadres   ________________________________________________________________________________________

Is de onderbouw op vrijdagmiddag vrij?    JA    NEE

Heeft jouw school een continurooster?    JA    NEE

Is er in de school ruimte (bijv. een gymlokaal) beschikbaar voor de workshops?  

   JA (max. ____ leerlingen)    NEE

Indien van toepassing

 Ik geef geen toestemming om mijn keuze door te geven aan onze leesconsulent van de Bibliotheek op school.

Op onderstaande data of periodes is er voor de school of bepaalde groepen (a.u.b. aangeven om welke groepen 

het gaat) absoluut geen mogelijkheid om het programma in te plannen:

Opmerkingen   _________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Onze schoolvakanties wijken af van de reguliere schoolvakanties    NEE       JA, namelijk   __________________

Handtekening   ____________________________________________  Datum   _________________________________________

Naam school   _____________________________________________  Plaats   __________________________________________

N.B. Vergeet niet een kopie te maken voor je eigen administratie.
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Inschrijfformulier
Je kunt je inschrijven via de website www.centrumkce.nl of via dit formulier.  
Bij inschrijvingen vóór 16 september 2019 kun je kiezen uit het gehele aanbod van deze brochure. 
Na deze datum kun je uiteraard ook bij ons terecht, maar wees er snel bij want vol is vol!  
 
Dit formulier kan je verzenden aan:  
KCE Oosterschelderegio 
Bleekveld 1 
4461 DD Goes

Inschrijven via www.centrumkce.nl is natuurlijk ook mogelijk.



Inschrijfformulier

Gelieve het aantal leerlingen per groep te vermelden. Indien bij een workshop of voorstelling 
meerdere keuze-opties genoemd staan, wil je dan steeds vermelden voor welke variant 
je je klas inschrijft?
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VOORSTELLINGEN EN EXCURSIES

WORKSHOPS

Naam voorstelling Groep(en) Aantal leerlingen per groep Busvervoer Voorkeursdatum

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Naam activiteit Groep(en) Aantal leerlingen per groep Busvervoer Voorkeursdatum

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee



Ieder kind 
is een kunstenaar. 
De moeilijkheid is 
er een te blijven 
als je groot bent.

- Pablo Picasso -
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