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••• AANWAKKEREN ••• 
INSPIRERENDE ONTDEKKINGEN

Verbeelding is een groot goed. We worden er
allemaal mee geboren, maar het vraagt enige
aandacht om het te ontwikkelen en in te 
zetten in je leven en de wereld om je heen.
Verbeelding zorgt voor plezier, 
nieuwsgierigheid, reflectie en daagt uit tot 
spelen, beleven, ervaren en doen. En al die 
begrippen dragen bij aan leren en groeien.
Het mooie van verbeelding is dat het er altijd 
is en dat je zelf degene bent die het kan 
bedienen. Maar dan moet je wel weten hoe 
je het moet aanzetten en inzetten. Daar kan 
kunst je bij helpen.

Verbeelding zou je kunnen vergelijken 
met een vlammetje. Het begint klein, 
maar eenmaal aangewakkerd kan het zich 
openbaren tot grote vuren. Dat aanwakkeren, 
dat is een belangrijk werkwoord. Daar zijn 
inspirators voor nodig, voorbeelden en helden. 
Dat vraagt aandacht, liefde, lef en tijd.
h19 wakkert graag vuurtjes aan: het 
ontdekken van kleine vlammetjes die soms 
samen, soms alleen, hele grote vuren kunnen 
worden.

Net als vorig jaar hopen we dat jullie zelf met
ideeën komen voor thema’s, om dit aanbod
te laten aansluiten en passen bij wat jullie op
school kunnen gebruiken, willen ontwikkelen 
of belangrijk vinden. Voor die ideeën maken 
we graag een afspraak. Dan kunnen we samen 
kijken hoe de inhoudelijke slag te maken 
is en wat en wie je daarvoor kunt inzetten. 

Wij putten inmiddels uit een enorm netwerk 
creatieve professionals en er is heel veel 
mogelijk!
Laat je meevoeren door de mogelijkheden en
vergeet je eigen vuurtje niet! Pas als je eigen
motor is gestart, kun je ook het vuur in 
anderen aanwakkeren!

Tot in het nieuwe schooljaar!

Team Educatie:
Eva Korse & Lydia Snoeren
educatie@h19.nl

Vuur voor je verbeelding!

1.

*Cultuurloperschool?
Het aanbod in deze brochure is  

voornamelijk gericht op domein 2.  
De bovenschoolse projecten zijn met name 

gericht op domein 3. 
Ook is het altijd mogelijk om contact met ons 
op te nemen, om te kijken hoe we samen ma-
teriaal kunnen ontwikkelen dat past binnen 
de competenties en de doelen van de school. 
Meer informatie over De Cultuurloper is te 

vinden op pagina 3 van deze brochure.

 



••• AANWAKKEREN ••• 
INSPIRERENDE ONTDEKKINGEN

Ons aanbod staat in het teken van:
• doen, ervaren, beleven, reflecteren,
creëren en onderzoeken.

Spelenderwijs leren aan de hand van de 
kunsten.
Dit kun je doen in alle disciplines en 
subdomeinen van de kunsten en is aan te 
passen aan ieder wenselijk thema.

We leveren workshops op maat, op school 
of op een andere inspirerende locatie. Het is 
mogelijk om:
- enkele lessen af te nemen
- een serie lessen
- of zelfs toe te werken naar een resultaat
in de vorm van een: presentatie, optreden
of expositie.
Durf jij out of the box te denken? Daag ons 
uit!

Kostenplaatje
Om de kwaliteit én wensen van de school op
elkaar te laten aansluiten, is iedere aanvraag
maatwerk. Voor het meedenken en
vormgeven van een vraag, brengt h19 geen
kosten in rekening. Voor het inzetten van
kunstvakdocenten voor de uitvoer van 
workshops en projecten hanteren we een 
standaard uurtarief van €60 (Dit is inclusief 
organisatie, administratie en reiskosten). 
Iedere aanvraag is echter uniek en dat heeft 
geresulteerd in de volgende werkwijze:

1. De school geeft aan wat de wens is
(middels een aanvraag of in een gesprek)
2. h19 maakt een offerte van de kosten voor
de uitvoer
3. De school geeft goedkeuring, middels een
getekende offerte
4. h19 gaat aan de slag met de organisatie

Hierbij is het van belang dat je tijdig laat 
weten wat je wensen zijn en wat je daarbij van 
ons nodig hebt. Zorg dus dat jouw aanvraag
minimaal 6 weken voor de datum van 
uitvoer is aangevraagd. Pas wanneer wij een 
getekende versie van de offerte in ons bezit 
hebben, is de opdracht officieel aangenomen 
en gaat het invullen van start.
Op de offerte zul je ook ‘voorbereiding’ 
terugvinden. Wij vinden het belangrijk dat er 
tijdens de workshops kwaliteit wordt geleverd 
en dat vraagt om aandacht en een goede 
voorbereiding. 

2.



••• CULTUURLOPER 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Het cultuuronderwijs op de basisschool krijgt 
sinds 2013 een impuls van de Rijksoverheid 
met de regeling Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK). Het doel hiervan is ervoor 
te zorgen dat cultuureducatie van goede 
kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het 
onderwijs. Dit zodat kinderen profiteren 
van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier 
hebben en belangrijke vaardigheden leren. 
Dankzij goed cultuuronderwijs kunnen 
kinderen zich ontwikkelen tot creatieve en 
kritische volwassenen die klaar zijn voor de 
uitdagingen van de 21e eeuw.

Met de regeling ‘Cultuureducatie met 
Kwaliteit’ stelt zowel het rijk, de provincie 
als de gemeente geld en ondersteuning 
beschikbaar voor scholen die een 
kwaliteitsslag willen maken binnen hun 
cultuuronderwijs. 

Elke individuele school, en de daarbij 
betrokken culturele partners, worden bij 
dit traject ondersteund door een lokale 
intermediair. 

De CultuurLoper
Basisscholen in Noord-Brabant kunnen bij het 
maken van deze kwaliteitsslag gebruikmaken 
van De Cultuur Loper. 
De Cultuur Loper is een programma – 
bestaande uit scholing, coaching en een 
digitaal platform – waarmee scholen de 
kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen 
verbeteren.
Na het doorlopen van het traject heeft de 
school scherp wat zij hun leerlingen willen 
meegeven op het gebied van cultuureducatie 
en op welke wijze zij dat gaan realiseren in 
hun onderwijs. 

Een breed en evenwichtig cultuureducatief 
programma bestaat uit een grote 
verscheidenheid aan activiteiten op het 
gebied van erfgoed en verschillende 
kunstdisciplines. Om hierin structuur aan 
te brengen formuleert De Cultuur Loper 
drie domeinen waarbinnen de leerlingen in 
aanraking komen met kunst en cultuur.

Domein 1. IN HUIS 
De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft 
en ontwikkelt zich als maker. 
•   De leerling gaat zelf aan de slag en doet 
actief aan kunst- en cultuurbeoefening. 
•   Tekenen, schilderen, theater spelen, zingen, 

fotograferen; de leerling is de uitvoerder en 
benut en ontwikkelt zijn creativiteit. 

Domein 2. MET DE CULTURELE 
OMGEVING 
In interactie met zijn culturele omgeving 
ontwikkelt de leerling zich als deelnemer. 
•   De leerling ontdekt wat hij zelf kan doen en 
betekenen in zijn omgeving. 
•   Binnen zijn culturele omgeving neemt 
de leerling deel aan kunst-, cultuur- en 
erfgoedactiviteiten en maakt kennis met de 
verschillende rollen die hij kan spelen in zijn 
culturele omgeving. 
•   De leerling staat in direct contact met 
vakdocenten, kunstenaars en omgeving. 

Domein 3. UIT DE GROTE WERELD 
In verbinding met kunst en cultuur uit de 
grote wereld ontwikkelt de leerling zich als 
publiek. 
•   Het meemaken van kunst, cultuur en 
erfgoed staat centraal. 
•   De leerling bekijkt en ervaart. 
•   De leerling komt in aanraking met 
professioneel aanbod van dichtbij en veraf. 
•   De leerling ontwikkelt zich tot actief 
publiek en laat zich overvallen, verwonderen, 
verbazen, troosten enzovoort door de grote 
wereld van kunst en cultuur. 

De domeinen dienen als handvat voor het 
programmeren van activiteiten. Elk domein 
heeft een specifieke meerwaarde voor de 
ontwikkeling van de leerling. Een stevige 
cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede 
balans van activiteiten uit de drie domeinen. 

De Cultuurloper onderscheidt daarnaast 
drie competenties waarmee een school de 
cultuureducatie een duidelijke richting kan 
geven: reflecteren, creëren en onderzoeken. 

De activiteiten in deze brochure sluiten aan 
bij deze competenties. Bij elke activiteit is 
weergegeven aan welke competentie wordt 
gewerkt. 

Voor meer informatie over Cultuureducatie 
met Kwaliteit en/of De Cultuur Loper, ga naar: 
www.decultuurloper.nl of neem contact op 
met Mirte Oostrom: mirteoostrom@h19.nl
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••• BEELDEND KUNST 
Tekenen

Alles begint met tekenen. Lijnen en vlakken 
vertellen het verhaal, wat je in woorden niet 
kan vatten. Ga mee op avontuur in de fantasie 
of de realiteit. Doe mee met het tekenen van 
mensen of dieren die jij mooi en interessant 
vindt. Of teken je misschien jezelf?
Deze workshop kan worden aangepast op het 
thema van de school. Enkele voorbeelden 
ter inspiratie; (Zelf)portret, dieren, intuïtief 
tekenen, mandala’s, kleur, emoties, 
geschiedenis, etc. Resultaten kunnen naar 
wens worden omgezet in een product, zoals 
ansichtkaarten, posters of bijvoorbeeld een 
boekje.

groep 1 t/m 8

Tijdsduur workshop:   1 lesuur 
Locatie:    klaslokaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen:   54, 55

4.

groep 1 t/m 8

Beelden zijn een prachtige ondersteuning 
voor leerlingen die wat extra hulp kunnen 
gebruiken bij de ontwikkeling van taal. Zeker 
als je de beelden zelf mag maken, met behulp 
van je handen. Dit zorgt voor herhaling en 
oefening waardoor je de hersenen traint het te 
onthouden.

Tijdsduur:                                 1 uur
Locatie:                                  klaslokaal
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Uitbreiding naar project:    mogelijk
Kerndoelen:             45, 55

De kleiKAR
groep 4, 5, 6

Ontdek de 
klei en laat 
je verrassen! 
De kleiKAR 
brengt de 
mogelijkheden 
van klei tot 
leven. Kinderen 
leren over de 
geschiedenis 
en het gebruik van 
keramiek. Ze voelen de klei, 
experimenteren ermee en gaan zelf aan 
de slag. De kleiKAR zit vol met bijzondere 
opdrachten, die verwondering en verbeelding 
aanmoedigen. Het proces beleven is het 
resultaat.
Kinderen gaan zelfstandig aan de slag onder 
begeleiding van twee gastdocenten: één met 
veel ervaring met materiaal en technieken, 
die zelf moderne ontwerpen draait, en één 
met verhalen over erfgoed en de geschiedenis 
van klei. Allebei met hetzelfde enthousiasme 
voor klei en het aanwakkeren van creativiteit. 
Ze dagen de kinderen uit om te denken in 
mogelijkheden en vernieuwing. Kinderen 
reflecteren op hun eigen inbreng en leren van 
elkaar. De kleiKAR sluit aan bij het kind en 
biedt ruimte voor eigenheid.
De kleiKAR is een geheel verzorgde les 
op maat, waarin we aansluiten op de 
mogelijkheden en de vraag van de klas/school. 
Tijdens de les zien we graag dat de leerkracht 
betrokken is bij het begeleiden van de 
leerlingen. Het aanbod van De kleiKAR doet 
een beroep op leerlingen zelf.

Tijdsduur workshop:  verschillende opties mogelijk
Locatie:  op school
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project:  mogelijk
Competenties:  onderzoeken, creëren en  
	 	 	 reflecteren
Product van:   made by: GUUZ
Contact:  info@madebyguuz.com

Beeldende kunst en taal



Collage

Collage in een techniek waarbij je 
verschillende materialen gebruikt om tot een 
beeld te komen. Met tijdschriften, tekengerei, 
verf en andere voorhanden zijnde middelen. 
De afbeelding die ontstaat kan figuratief zijn 
of juist geheel abstract. Vele kunstenaars in 
de geschiedenis gingen ons voor! We werken 
graag met het aangeleverde thema. Ter 
inspiratie wat voorbeelden: Picasso en collage, 
(zelf)potret, fantasiebeesten, maar collage kan 
ook worden ingezet voor maatschappelijke 
thema’s als zwerfafval, illustraties bij 
verhalen, kerst, sinterklaas, pasen, etc.

groep 1 t/m 8

Tijdsduur workshop:   1 lesuur  
Locatie:    klaslokaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen:   54, 55

5.

••• BEELDEND KUNST 
Polaroid portret
groep 3 t/m 8

Vroeger was alles anders. Vroeger was het 
maken van een foto een hele spannende 
gebeurtenis. Ga je mee terug in de tijd? 
De fotograaf vertelt je van alles wat je 
moet weten over het maken van een goede 
portretfoto. Aan de hand van haar eigen werk 
neemt ze je mee in de wereld van de fotografie 
én ga je zelf aan de slag.  
Resultaat: uiteindelijk hangt jouw polaroid 
portretfoto in een mini-expositie in de school.

Tijdsduur workshop:   2 lesuren
Locatie:    klaslokaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project:  mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen:    54, 55

Ruimtelijk/3D 

Boetseren, beelden maken met klei of ander 
(rest) materiaal. Sculpturen, vormen, al dan 
niet herkenbaar. Lekker bouwen om tot een 
prachtig museumstuk te komen. Met vooraf 
gestuurde opdracht of juist in alle vrijheid 
ontdekken wat de mogelijkheden zijn met 
de kracht van de verbeelding. Thema kan 
aangepast worden naar wens van de school. 
Ter inspiratie wat voorbeelden: koppen 
boetseren, dieren maken, torens bouwen, 
kunst van afval, maar ook meer toegepaste 
vormen als servies, potten, lampen etc.

groep 1 t/m 8

Tijdsduur workshop:   2 lesuren
Locatie:    klaslokaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen:   54, 55  



•••MUZIEK
De seizoenen Wie speelt de dirigent?

Muzikale themalessen rondom herfst, winter, 
voorjaar en zomer. Vier keer komt een 
muziekdocent op school en zingt, beweegt 
en musiceert samen met de leerlingen. De 
leerlingen ervaren hoe je de sfeer van de 
verschillende seizoenen kunt vertalen in 
geluid en muziek. Ter inspiratie luisteren de 
leerlingen naar muzikale voorbeelden van 
thematische muziek met de seizoenen als 
onderwerp.

Maak van je klas een heus orkest met een 
te gekke dirigent er voor. Een vocaal of 
instrumentaal muziekgezelschap met een 
aanvulling van bodypercussie of alledaagse 
gebruiksvoorwerpen om muziek mee te 
maken. Samen met de muziekdocent tover je 
de klas om in een kolkende zee van oplettende 
orkestleden die ook allemaal wel een keer de 
rol van de dirigent over willen nemen. Met 
volop ideeën en inspiratie voor een geslaagde 
uitvoering op podium of schoolplein.

groep 1, 2 & 3 groep 3, 4, 5

Tijdsduur:   1 uur
Competenties  onderzoeken, creëren  
	 	 	 reflecteren
Kerndoelen  54, 55

Tijdsduur:   4 lesuren verdeeld 
   over het schooljaar
Competenties	 	 creëren,	reflecteren
Kerndoelen  54, 55

6.



•••MUZIEK
Schoolconcert Spelen met Pop Blaasmuziek is Chill 

Drie muzikanten van h19 maken samen met 
de leerlingen van groep 6 muziek. Tijdens 
het 50 minuten durende concert worden de 
leerlingen meegenomen op een muzikale 
reis door de wereld van de popmuziek, 
waarbij heel veel popstijlen de revue 
passeren. Middels een lesbrief worden de 
leerlingen voorbereid op het concert, waarbij 
hun inbreng onontbeerlijk is en stilzitten 
onmogelijk.

De leerlingen maken op een actieve manier 
kennis met blaasmuziek, ritme, dans, emotie 
en blaasinstrumenten. In de lessen leren 
de kinderen liedjes met dans, dirigeren, 
blaasinstrumenten bespelen en herkennen. 
Het project wordt afgesloten met een 
voorstelling. 
Het project is een samenwerking tussen 
basisscholen, een harmonie of fanfare en 
eventueel h19. 

groep 6 groep 5, 6 (eventueel groep 7)

Tijdsduur:  5 lessen van 60 minuten en een  
  uitvoering van 45 minuten
Competenties: onderzoeken, creëren &   
	 	 reflecteren
Kerndoelen: 54, 55, 65

Tijdsduur:   50 minuten
Competenties:		 reflecteren
Kerndoelen:  55

7.

Kinderen maken Muziek
groep 5, 6, 7 en 8

Het Kinderen Maken Muziek project bestaat 
uit 3 fasen. 
In fase 1 wordt er een carrousel 
georganiseerd op school, waarbij leerlingen 
verschillende instrumenten kunnen 
uitproberen. De leerlingen maken tijdens een 
dagdeel kennis met alle instrumenten die ze 
tijdens het vervolg van het project kunnen 
bespelen. Na de carrousel kiezen ze één 
instrument waarmee ze verder willen. 
In fase 2 lenen de leerlingen het instrument 
van hun keuze, dat ze ook mee naar huis 
mogen nemen, van h19. Vervolgens krijgen ze 
10 weken muziekles van een docent van h19 
en oefenen ze thuis verder op het instrument. 
Dit kan zowel onder schooltijd als na 
schooltijd plaatsvinden en het aantal weken is 
in overleg. 
In fase 3 komt het project tot een einde met 
een spetterend concert waarbij alle leerlingen 
die hebben deelgenomen aan het project 
laten horen wat ze hebben geleerd.

Tijdsduur:   lessen van 45 minuten,  
   aantal lessen in overleg. 
Competenties:  onderzoeken, creëren en
	 	 	 reflecteren
Kerndoelen:   54, 55, 65



••• THEATER 
Kennismaking toneel spelen Theater en taal

De eerste algemene basis van het theaterspel 
wordt middels het uitbeelden van emoties, 
tableaus of verteltheater aangeboden, 
door stil spel, bewegingsspel of het spelen 
van personages. Ook ‘teaching in role’ is 
mogelijk: de theaterdocent komt verkleed 
als een personage binnen (clown, Jip/
Janneke, bouwvakker, balletdanseres, etc.) en 
improvisatie, het spelen van een personage, 
het stimuleren van spelplezier of het nemen 
van de regie.
Kies je eigen thema of gebruik de lessen voor 
het voorbereiden van een theatrale act.

Bewegen helpt de hersenen om te onthouden. 
Herhaling zorgt voor automatisme en leert 
op een andere manier de taal ontwikkelen. 
Theater is dus een prachtige werkvormen 
voor leerlingen die wat extra hulp kunnen 
gebruiken bij de ontwikkeling van taal en het 
vergroten van de woordenschat.

groep 1 t/m 8 groep 1 t/m 8

Tijdsduur:   1 uur 
Locatie:    speelzaal/gymzaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen   54, 55

Tijdsduur:   1 uur 
Locatie:    speelzaal/gymzaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen   54, 55

Tijdsduur rondleiding:  1 uur 
Locatie:    Torenstraat 10
Uitbreiding met workshop:  mogelijk via h19
Contact:                               Info@theaterdebussel.nl

BEKIJK ‘T ••••

Benieuwd naar wat er allemaal gebeurt achter 
de schermen van een theater? Wandel mee 
met de mensen van Theater de Bussel en zij 
vertellen je tijdens deze rondleiding van alles 
over de lampen, het geluid, de trekkenwand, 
decors, kleedkamers en theatergeheimen..

Achter de gordijnen

Domein 
2

activiteit 8.

Bekijk ook eens 
het aanbod van 

onze partner Theek5, 
op gebied van 

taalontwikkeling.



••• THEATER 
Theater maken Introductieworkshop musical

Verdeel de rollen voor het maken van een 
theaterstuk. Welke onderdelen komen daarbij 
kijken? Wie kan zijn talenten inzetten voor 
welk onderdeel? Bekijk samen wat het 
betekent om samen een stuk te maken, van de 
organisatie tot de uitvoering, van de kleding 
tot de kaartjescontrole.

Als introductie op de musical worden 
basisvaardigheden getraind en zijn er veel tips 
en trucs. 
Is er assistentie nodig bij het maken en 
instuderen van de dansen bij de afsluitende 
musical? Schakel dan de hulp in van h19. De 
school levert de muziek en het script van de 
musical aan.  Samen met de theaterdocent 
wordt het een onvergetelijke productie. 

Het aantal uur wordt in nader overleg bepaald. 

groep 5 t/m 8 groep 8

Locatie:    speelzaal/gymzaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen:   54, 55

Tijdsduur:   1 uur
Locatie:    speelzaal/gymzaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken, creëren 
    reflecteren
Kerndoelen:   54, 55

9.



••• DANS 
Kies een thema en dans! Dans en taal 

Rondom een thema wordt tijdens de les(sen) 
gedanst. De leerlingen maken kennis met dans 
gerelateerd aan een verhaal (uit bijvoorbeeld 
een prentenboek), een thema (kleur, 
emotie, landen, liefde, vier jaargetijden, de 
elementen, sport, etc.), een feest (Sinterklaas, 
Carnaval, Kerstmis, Chinees Nieuwjaar, 
etc) of een maatschappelijk onderwerp 
(kinderboekenweek, week van de poëzie, week 
van het water, ect). 
Hoe zet je tekst, taal, beeld en fantasie om 
in beweging? Verplaats je in de karakters 
van het thema en ontdek hoe ze bewegen! 
Experimenteer en leer via moderne dans, 
improvisatie en jazz en ontdek de kracht van 
verbeelding.

Dansen en bewegen helpt de hersenen 
om te onthouden. Herhaling zorgt voor 
automatisme en leert op een andere manier 
de taal ontwikkelen. Dans is dus een prachtige 
ondersteuning voor leerlingen die wat extra 
hulp kunnen gebruiken bij de ontwikkeling 
van taal. 

groep 1 t/m 8 groep 1 t/m 8

Tijdsduur:   1 uur 
Locatie:    speelzaal/gymzaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Kerndoelen   54, 55

Tijdsduur:   1 uur
Locatie:    speelzaal/gymzaal/ 
    aula
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen   54, 55 Bekijk ook eens 

het aanbod van 
onze partner Theek5, 

op gebied van 
taalontwikkeling.

10.



••• ERFGOED

11.

Hubertus de Gouden Haan waait tijdens een 
storm van de kerktoren zo de zandbak van de 
school in!
De kinderen van groep 1/2 laten hem 
aansterken in de poppenhoek en hebben een 
heleboel vragen voor Hubertus. Wie is hij en 
waar komt hij vandaan?
Hubertus gaat met de leerlingen op
ontdekkingstocht door de school en de buurt. 
Zo leren ze hun buurt goed kennen en leren ze 
goed kijken naar de omgeving waar ze anders 
vrolijk iedere dag aan voorbij lopen. Het leren 
lezen en herkennen van de eigen omgeving 
draagt bij aan het ontwikkelen van cultureel 
bewustzijn en is een eerste kennismaking met 
erfgoed in de directe omgeving van de school.
Het project is kant-en-klaar en kan door uzelf
worden ingezet wanneer het u uitkomt.

groep 1 en 2

Locatie:  In de klas
Competenties:	reflecteren
Kerndoelen:  56
Product van:  Erfgoed Brabant

Brabants kwartiertje met Van Gogh

Vincent van Gogh is een wereldberoemde 
Brabander, die de provincie doorkruiste 
voordat hij naar Frankrijk vertrok. Hier liggen 
zijn wortels, hier besloot hij kunstenaar te 
worden en hier maakte hij zijn eerste grote 
schilderij: De aardappeleters. Brabants 
Kwartiertje met Van Gogh gaat over zijn 
leven, familie en zijn eerste stappen op het 
kunstenaarspad in Brabant. Het lesproject 
heeft opdrachtkaarten voor onder- midden- 
en bovenbouw. Op de voorkant van iedere 
opdrachtkaart staat een afbeelding van het 
erfgoed van Vincent van Gogh. Het bekijken, 
bewonderen en bevragen van dit erfgoed is 
het startpunt van een Brabants kwartiertje 
met Van Gogh. De opdrachten zijn kort en 
krachtig en kunnen los uitgevoerd worden of 
als projectdag of projectweek.

Locatie:    in de klas
Uitbreiding naar serie lessen: mogelijk
Uitbreiding naar project:  mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen:    56
Product van:    Erfgoed Brabant

groep 1 t/m 8

Hubertus de Gouden Haan

Domein 
2

activiteit



••• ERFGOED

12.

groep 3 en 4

Tonnie en Kee in Keutelree

Opa Tonnie woont al jaren in een 
olkenkrabber in New York. Vijftig jaar geleden 
is opa Tonnie naar New York verhuisd. 
Daarvoor woonde hij in een klein (fictief) dorp 
in Noord-Brabant: Keutelree. Zo'n klein dorp 
is toch wel heel anders dan zo'n grote stad. 
Zijn zus Kee woont nog steeds in Keutelree. 
Ze woont in de boerderij waar ze in de jaren 
50 van de vorige eeuw samen zijn opgegroeid. 
Wat mist Tonnie haar erg! Hij besluit haar op 
te gaan zoeken. Zou er veel veranderd zijn
in het dorp? 

Tonnie en Kee in Keutelree! is een 
erfgoedproject dat speciaal is ontwikkeld voor 
groep 3 van het basisonderwijs. Via animaties 
maken de leerlingen kennis met Tonnie en 
Kee en verdiepen zij zich in de volgende 
vragen: Wat is het verschil tussen een stad 
en een dorp? Wat voor soorten huizen zijn er 
allemaal? En wat is er allemaal veranderd in 
Keutelree sinds opa Tonnie vijftig jaar geleden
verhuisde? De leerlingen leren over de 
verschillen en overeenkomsten tussen vroeger 
en nu.

Als opa Tonnie besluit terug te keren naar
Keutelree om zijn zus Kee te bezoeken is dit 
reden voor een groot feest. De leerlingen 
organiseren voor opa Tonnie én voor hun 
eigen opa’s een ouderwets feest. Op deze 
manier zal Tonnie zich wel thuis voelen.

Locatie:  In de klas
Competenties:	reflecteren
Kerndoelen:  56
Product van:  Erfgoed Brabant

Domein 
2

activiteit

groep 5

Jet en Jan

In dit project gaan de leerlingen in hun eigen
woonplaats honderd jaar terug in de tijd. 
Samen met de tweeling Jet en Jan maken 
de kinderen kennis met het dagelijks leven 
in 1910. Daarbij komen de thema’s kleding, 
wonen, werk, school, voeding, vervoer en spel 
aan bod.
Ze leren niet alleen veel over het dagelijks 
leven in 1910, maar reflecteren ook op het 
heden, op hun eigen dagelijks leven: hoe is dat 
anders of hetzelfde als bij Jet en Jan?

Locatie:   In de klas
Competenties:		 reflecteren
Kerndoelen:   56
Product van:   Erfgoed Brabant

Dit project is in samenwerking met Museum Oud
Oosterhout



••• ERFGOED

13.

Leskist Middeleeuwse stad

In de klas wordt een middeleeuws landschap 
uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar 
zouden de boeren het land gaan bewerken? 
Wat is de beste handelsplek? Op welke 
plaatsen wilden de mensen graag wonen? 
Hoe ontstond een stad? Met behulp van een 
kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster 
en een stadhuis krijgt de middeleeuwse 
stad langzaam maar zeker vorm. Daarna 
onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes 
het leven in de middeleeuwse stad aan de 
hand van historische bronnen.

Groep 6 en 7

Locatie:    in de klas
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen   56

Verdiep je met de klas in alle aspecten van de
molen en ga op bezoek bij een molen in de 
buurt.
Dit project gaat over molens in Noord-
Brabant.
De meeste leerlingen zullen er weleens één 
van dichtbij hebben gezien. Maar hoe werkt 
een molen nu eigenlijk? Welke rol had de 
molen vroeger? En waarom vinden wij molens 
nu nog steeds interessant?
Het voorleesverhaal over Dries en Henk, twee
jongens die rond 1870 leefden, is voor de
leerlingen het begin van een ontdekkingstocht
rondom het begrip molen. Aan de hand van 
acht themakaarten verdiepen ze zich in 
verschillende aspecten die te maken hebben 
met de molen. Op deze wijze zijn de leerlingen 
goed voorbereid voor de excursie aan de 
molen in de buurt.

Locatie:  in de klas
Competenties:	reflecteren
Kerndoelen:  56
Product van:  Erfgoed Brabant

Dit project is in samenwerking met Museum Oud 
Oosterhout.

Zo gaat de molen
Groep 6 

Domein 
2

activiteit



Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden 
gewone mensen voor moeilijke keuzes. Wat 
zou jij doen?

In oorlogstijd kan een keuze grote gevolgen
hebben. Het afwegen van dilemma’s staat
centraal in het project Wat is het je waard?
In dit lesmateriaal worden lokale historische
gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog
dichtbij gehaald. De leerlingen onderzoeken 
de keuzes die mensen maakten tijdens de 
oorlog en stellen zich voor hoe zij gehandeld 
zouden hebben in die tijd. Daarnaast 
bespreken zij hoe wij daar nu naar kijken. Wie 
zo’n keuze moet maken, spreekt zich uit over 
wat hij of zij belangrijk vindt; welke
waarde het zwaarst telt.

De leerlingen ontdekken wat zij zelf 
van waarde vinden en wat anderen van 
waarde vinden. Door te discussiëren over 
dilemma’s kan meer begrip ontstaan voor 
de verschillende keuzes die mensen maken. 
Wie kennismaakt met andermans motieven, 
ontdekt alternatieven voor het eigen
handelen.

Locatie:   In de klas
Competenties:		 reflecteren
Kerndoelen:   56
Product van:   Erfgoed Brabant

••• ERFGOED
Wat is het je waard?
Groep 7 en 8 

Expeditie Heilige Huisjes
Groep 8 

De één gaat op zondag naar de kerk, de 
ander op zaterdag naar de synagoge en weer 
een ander gaat tijdens de Ramadan elke 
avond naar de moskee. Maar wie gaat waar 
naar toe en waarom? Het project Expeditie 
Heilige Huisjes behandelt aan de hand van de 
SchoolTV filmpjes van Heilige Huisjes
de wereldgodsdiensten en legt tegelijkertijd 
de link naar het religieuze erfgoed in de 
omgeving van de leerling zelf. Kerken, 
moskeeën, kloosters en synagoges: talloze 
Brabantse religieuze gebouwen stellen in het 
kader van dit project hun deuren open voor 
schoolklassen. In Expeditie Heilige Huisjes 
ontdekken leerlingen wat die gebouwen
betekenen, wat ze zeggen over de mensen die 
er komen en wat die belangrijk vinden in hun 
leven.
Het project is leerstofvervangend voor 
het thema geestelijke stromingen 
(wereldgodsdiensten) dat tot de verplichte 
lesstof behoort.

Ga op pad met een gids langs de kloosters in
de Heilige Driehoek. De Paulusabdij, Onze 
Lieve Vrouweabdij en Catharinadal, gelegen 
in de groene, natuurrijke omgeving van 
Oosterhout. De gids weet veel te vertellen over 
de kloosters en het kloosterleven. Deze mooie 
verhalen deelt ie graag met iedereen die het 
maar wil horen.

Locatie:  In de klas
Competenties:	reflecteren
Kerndoelen:  56
Product van:  Erfgoed Brabant

Dit project kan in combinatie met een rondleiding in de 
Heilige Driehoek.

Domein 
2

activiteit

14.



••• TECHNIEK 
Bouwen en sjouwen

Ben je en échte klusser of lijkt het je leuk om 
te leren zagen en timmeren? Even terug naar 
het handwerk en hup, handen uit de mouwen? 
Dan is dit dé workshop voor jouw klas. We 
gaan een mini 3D huis bouwen en we werken 
met échte gereedschappen. Eerst leren we 
natuurlijk hoe je die gereedschappen moet 
gebruiken. 

groep 1 t/m 8

Tijdsduur workshop:   2 lesuren  
Locatie:    klaslokaal/  
    handvaardigheid
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren

15.

Megawaterbaan
groep 3 t/m 8

Zet ze lekker buiten aan de slag met het 
maken van een megawaterbaan.

In een klein groepje kijken de kinderen hoe ze
samen met buizen, bochten, emmers, flessen
en trechters, water van punt A naar punt B 
kunt verplaatsen.
De losse onderdelen schuiven simpel 
in elkaar en worden op een eenvoudige 
manier met elastieken aan staande stokken 
bevestigd. In de groep heeft ieder kind zijn 
eigen verantwoordelijkheid. Zo leren ze naar 
elkaar te luisteren en onderzoeken ze de 
verschillende mogelijkheden. Gezamenlijk
creëren ze zo de best mogelijke route.
Ondertussen leren de kinderen spelenderwijs
zowel ruimtelijk als technisch te denken.
Door het goed inschatten van formaat en 
afstand ontstaat er een prachtige ruimtelijke 
tekening. Ze leren wat zwaartekracht doet en 
worden nat als ze de baan niet goed aan laten 
sluiten.
Bij een goede samenwerking worden ze 
beloond.
Dan zal het water zich gewillig door de baan
laten stromen die ze samen met hun 
klasgenoten hebben gemaakt. Met een laatste 
val komt het water kletterend tot stilstand en 
is de missie volbracht. Op en top interactief 
educatief vermaak.

Tijdsduur workshop:   1 lesuur
Locatie:    speelplein
Uitbreiding naar serie lessen: nee
Uitbreiding naar project:  mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren

alleen tussen
mei en oktober!



••• MEDIA 
Van praatje tot plaatje Vertel het met een foto 

Benieuwd naar hoe het nieuws werkt? En 
hoe hedendaagse media het beeld van de 
tijd reflecteren? Welke weg het verslag van 
een gebeurtenis aflegt tot het in de krant 
verschijnt. Onze fotograaf en tekstschrijvers 
leggen het graag uit. Ze nemen je mee in de 
mogelijkheden, de trends, de vaktermen en 
achter de schermen van de krantopmaak.

Fotografie kennen we allemaal. En door de 
foto-functie op je telefoon, lijkt het ook alsof 
we allemaal fotograaf zijn. Maar wat maakt 
nog het verschil? Hoe krijg je nu écht een 
mooie foto en waar moet je dan op letten? 
Hoe vertel je een heel verhaal met maar één 
foto?
Je leert van alles over fotografie en gaat er ook 
zelf mee aan de slag. Kies een eigen thema dat 
de rode draad is gedurende de workshop.

Groep 5 t/m 8 Groep 5 t/m 8

Tijdsduur workshop:   1 lesuren  
Locatie:    klaslokaal/school/ 
    schoolplein
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren
Kerndoelen   54, 55

Tijdsduur workshop:   1 lesuren  
Locatie:    klaslokaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken 
    creëren
    refelecteren
Kerndoelen   54, 55 

16.



••• NATUUR
Het Straatmuseum

Op straat kom je soms zomaar dingen tegen 
die bijzonder zijn, zoals platgetrapte blikjes,
stukjes hout, en nog veel meer.
Vind jij ook wel eens een schat? Loop jij ook 
wel eens ergens en dat je oog valt op iets 
ongewoon gewoons? Vind jij ook wel eens 
iets dat je je leven lang wilt bewaren? Gewoon 
omdat jij er iets in ziet dat je bijzonder vindt, 
gek of speciaal. Wij zijn erg benieuwd naar wat 
jou opvalt op straat. Van die schatten, ofwel 
straatsculpturen, maak je in een workshop een 
bijzonder museumstuk.
Met die objecten toveren we de school om in 
een straatmuseum, waar iedereen welkom is.
Doe je mee?

groep 1 t/m 8

Tijdsduur workshop:   2 lesuren  
Locatie:    klaslokaal
Uitbreiding naar serie lessen:  mogelijk
Uitbreiding naar project: mogelijk
Competenties:   onderzoeken en  
    creëren

17.



••• BESTELLEN 

18.

Bestellen van workshops en projecten kan op twee manieren.

1. Door het invullen van het inschrijfformulier op de volgende pagina (pag 19)

2. Door het invullen van het online inschrijfformulier op de website.  
   
Wanneer je een workshop of project boekt, gaan wij achter de schermen kijken 
wat er mogelijk is en doen we je een passend voorstel/offerte. Na akkoord door 
beide partijen, wordt de aanvraag uitgevoerd. 

Twijfels, vragen of ideeën?  

Neem dan gerust contact met ons op via educatie@h19.nl.
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Inschrijfformulier Aanbod h19

Naam school:

Naam icc-er:

WORKSHOP/PROJECT

Naam workshop/project:  

Totaal leerlingen:

Leerjaar/leerjaren:

Thema:

Datum uitvoer:

Vorm:

Serie lessen:     

Naam leerkracht(en)
1.

2.

Contact leerkracht(en)
1.

2.
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