
 
 

Netwerkmiddag 19 april 2023 | Workshop overzicht 

Geef in het online aanmeldformulier op voor welke workshop(s) je wilt inschrijven.  

Je meld voor minimaal 1 workshop aan en kan voor max. 3 workshops inschrijven. 

 

Sessie 1 | 14:30 – 14:50 uur | op inschrijving 

• Op de eerste rij | Kinderboekenweek voorstelling     min. 10 deelnemers 

Tg Zwerm speelt een deel van de voorstelling Help, onze meester is verdwaald die zij speciaal maakten voor de 

Kinderboekenweek 2022. Dit bij wijze van preview van hun nieuwste kinderboekenweek 2023 voorstelling Help, ik ga 

logeren...  Een multimediale voorstelling over je thuis voelen, anders zijn en over hoe het erbij jouw thuis aan toe gaat. 

➢ Theatervoorstelling, Kinderboekenweek Bij mij thuis 

➢ groep 3 t/m 8 en S(B)O 

 

• Teylers Museum | Dichten       min. 3 deelnemers 

In deze workshop gaan we dichten, zoals in het programma Droom en daad in Pieter Teylers Huis. Wat waren de 

dromen van Pieter Teyler om de samenleving voor iedereen mooier te maken? Hoe pakte hij het aan om ze in daden 

om te zetten? Welke dromen hebben de leerlingen, en hoe zetten zij die om tot een eigen gedicht?  

➢ Erfgoed, Actief Burgerschap, vroeger en nu 

➢ groep 7/8 

 

• C. | Robot Cubetto maakt verhalen       min. 5 deelnemers 

Hoe kan een robot helpen met verhalen maken? In deze lessen leren leerlingen robot Cubetto programmeren om door 

het boekverhaal ‘Een huis voor Harry’ te bewegen. Vervolgens bedenken de leerlingen een nieuwe looproute voor de 

robot. Waar Cubetto uitkomt, gaat het verhaal verder. Zo ontstaat een nieuwe manier van verhalen maken.  

➢ Media en techniek, Verhalen 

➢ Groep 3/4  

➢ Onderdeel van het pakket Media en Techniek dat je met de hele school kan afnemen 

 

• C. i.s.m ZangExpress| Zingen als basis voor instrumentale lessen   min. 5 deelnemers 

Wij bieden een korte introductie van deze lesreeks; ervaar hoe leerlingen door het zingen van een lied binnen korte tijd 
dit kunnen vertalen naar het bespelen van een instrument. 
➢ Muziek 
➢ Groep 1 t/m 8 
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WIE

laat je inspireren door onverwachte ontmoetingen met culturele aanbieders!

INFORMATIE KCOS & INSPIRATIESESSIE CULTURELE DIVERSITEIT EN INCLUSIE DOOR ELLEN ALVARES                                 

Muzikale omlijsting door docentenband Montessorischool Floriande

ontmoet culturele aanbieders en laat je verrassen door de pitches op het podium

ontmoet culturele aanbieders en laat je verrassen door de pitches op het podium

https://forms.gle/fMmHDyqLLaH9Cyjf6
https://www.opde1sterij.nl/
https://www.opde1sterij.nl/theatergroep-zwerm/help-onze-meester-is-verdwaald/
https://www.opde1sterij.nl/theatergroep-zwerm/help-ik-ga-logeren/
https://www.opde1sterij.nl/theatergroep-zwerm/help-ik-ga-logeren/
https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/scholen-kinderen-en-groepen/scholen/basisonderwijs/programmas-basisonderwijs/droom-en-daad-in-pieter-teylers-huis-vanaf-schooljaar-2022-2023
https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/scholen-kinderen-en-groepen/scholen/basisonderwijs/programmas-basisonderwijs/droom-en-daad-in-pieter-teylers-huis-vanaf-schooljaar-2022-2023
https://www.cpunt.nl/educatie
https://www.kunstencultuuropschool.nl/aanbod-po/p/q/id/8685/p/1/robot-cubetto-maakt-verhalen
https://mijnonlinepublicaties.nl/hoofddorp/cultuurgebouw/cultuureducatie/index-h5.html#page=24
https://www.cpunt.nl/educatie
https://mijnonlinepublicaties.nl/hoofddorp/cultuurgebouw/cultuureducatie/index-h5.html#page=29
https://mijnonlinepublicaties.nl/hoofddorp/cultuurgebouw/cultuureducatie/index-h5.html#page=29


 
 
 

 

Sessie 2 | 15:00 – 15:20 uur | op inschrijving 

• Stichting SWING | Protoon Music Workshop    min. 5 – max. 15 deelnemers 

In deze gloednieuwe workshop componeren leerlingen met elkaar, razendsnel en op zeer innovatieve wijze, hun eigen 

muziekstuk. Zij sturen zelf de opnames aan, spelen de muziek in en bepalen de opbouw van de muziek. Als deelnemer 

ben je muzikant, beatmaker en producer in één, doe mee en beleef een preview van deze workshop. Deze speciaal 

ontwikkelde techniek werkt aan de hand van beeldherkenning. Iedereen is in beweging, zitten achter een computer is 

er niet bij. Iedereen kan meedoen, met of zonder muziekervaring. 

➢ Muziek, Techniek 

➢ Groep 5 t/m 8 

 

• Theatermakerij Storm | Stunten       min. 5 – max 24 deelnemers 
Tijdens de workshop Stunten ervaren de kinderen wat nodig is om een goede stunter te worden. Ervaar nu zelf deze 
workshop!  
Als eerste worden de stunts, het vallen en het veilige vechten gerepeteerd, waarna de acties terugkomen in een 
zelfverzonnen verhaal, de Stuntscène! We werken met een parcours vanuit het Freerunning, filmvechten en acteren 
om aan het eind van de scène de schurken weer achter slot en grendel te krijgen! 
➢ Theater, Beweging, Verhalen 
➢ Groep 3 t/m 8, voor groep 1/2 is de workshop Superheld beschikbaar 
 

• Tune4u | Muzikaal met taal      min. 5 deelnemers 

Een interactieve vakgerichte muziek workshop, zoals docent Marco Emmerig ook op de Haarlemmermeerse scholen 

geeft, zodat je kan voelen hoe het in het echt gaat! 

➢ Muziek, Taal 

➢ Groep 1 t/m 8 

 

• Held & Bloem Producties | Harmonicavontuur     min. 5 deelnemers 

Ervaar zelf de spetterende start van deze 2-delige lessenserie over storytelling door ‘out-of-the-box’ te denken. In 1 zin: 

storytelling door middel van greenscreen animatie! 

➢ Verhalen, Media, Techniek 

➢ Groep 7/8 

 

• C. | Muziekles in het S(B)O       min. 2 deelnemers 

Wat kan muziekles voor de leerlingen én leerkrachten van een S(B)O school betekenen? In het kader van CMK geeft C. 

docente Liesbeth Rietveld muzieklessen op de J.P. Heijeschool. Samen met de school vertelt zij over hun ervaringen. 

➢ Muziek 

➢ Groep 1 t/m 8, S(B)O 

 

  

https://www.swingweb.nl/primair-onderwijs
https://www.protoon.nl/aanbod/cultuur-educatie/protoon-music-workshop/
https://www.theatermakerijstorm.nl/basisschool/
https://www.theatermakerijstorm.nl/basisschool/workshop-stunten/
https://www.theatermakerijstorm.nl/basisschool/workshop-superheld/
http://www.tune4u.nl/nieuw
https://www.muzikaalmettaal.nl/
https://www.heldenbloem.nl/
https://www.heldenbloem.nl/harmonicavontuur/
https://www.cpunt.nl/educatie


 
 

Sessie 3 | 16:25 – 16:45 uur | op inschrijving 

• Drum-Party | (silent) Drummen   NIEUWE AANBIEDER  min. 2 deelnemers 

Drummen in de klas: door gebruik te maken van 'silent drumming'*, video projectie en kleuren op het drumstel zijn 

deze workshops voor alle leeftijden en onderwijsniveau's heel goed te volgen. In een eenmalige workshop leren de 

leerlingen al de complete basis van het drummen.  

➢ Theater, Muziek 

➢ Groep 1 t/m 8, S(B)O 
➢ * silent drumming is techniek die wij toepassen waardoor de hele school weinig tot niets mee krijgt van de 

drumworkshops. 
 

• Buro Bannink | Jasper Smit; Grote kleinkunst voor jonge mensen  min. 10 deelnemers 

Liedjesschrijver en cabaretier Jasper Smit maakt grote kleinkunst voor jonge mensen.  

Jasper heeft 3 voorstellingen: 

Ik heb een heel vies woord geleerd, dat woord dat rijmt op stoep (6+) 

Straks komt er niemand op mijn feestje (8+) 

Laat me met rust (10+) 

Bekijk de video. 

➢ Theater, Muziek 

➢ Groep 3 t/m 8 
 

• C. |Snuffel Bibliotheekbezoek      min. 5 deelnemers 
Hoe kan je een impuls geven aan het lezen en de leesmotivatie van kinderen vergroten?  
Boek voor je klas een bibliotheekbezoek! Voor de verschillende groepen zijn er andere doelen en accenten. Doe mee 
aan een snuffel bibliotheekbezoek en maak kennis met de diverse bibliotheekbezoeken. 
➢ Lezen, Literatuur 
➢ Groep 1 t/m 8:  groep 1/2/4/5/6/7/8 | groep 3 
 

• Vanaf2 | Het Kleurfeest       min. 5 deelnemers 
Een muzikaal tekenavontuur! Kinderen ontmoeten en inspireren elkaar al tekenend op het grote speelvlak en werken 
zo samen met twee tekenaars aan een groot kunstwerk.  
De muzikale omlijsting werkt betoverend; de zanger/gitarist brengt live liedjes uit de hele popgeschiedenis. Ervaar zelf 
een preview van deze workshop! 
➢ Muziek, Beeldend 
➢ Groep 1 t/m 8 (geschikt vanaf 2 jaar) 

 

• Follow a Muse | Aan de slag met dans     min. 5 deelnemers 
Een workshop waarin we het gebruik in de klas toelichten van het digitale lespakket Coppelia. Tijdens de workshop 
doen we een of twee voorbeeld lessen met de deelnemers. Samen dansen we mee met de energizers! 
Het gebruik van de digibord-apps van Follow a Muse en de bijbehorende lesbrieven is gratis èn gedurende het hele jaar 
naar eigen inzicht inzetbaar. Via KCOS zijn leerkrachten trainingen in te kopen voor de school. 
➢ Digibord app, Dans 
➢ Groep 3/4 (Parade) en groep 5/6 (Coppelia) 

 

 

Doorlopende workshop tijdens informatiemarkt in Passage | aanmelden niet nodig 

• Viltavonturen met Brigit Daamen 

https://www.drum-party.nl/onderwijs/
https://www.burobannink.nl/
https://www.burobannink.nl/jasper-smit/
https://www.youtube.com/watch?v=yeFNfwsOuRU
https://www.cpunt.nl/educatie
https://www.kunstencultuuropschool.nl/aanbod-po/p/q/id/8653/p/1/bibliotheekbezoek-groep-1-2-4-5-6-7-8
https://www.kunstencultuuropschool.nl/aanbod-po/p/q/id/8428/p/2/bibliotheekbezoek-groep-3-en-ouders-verzorgers
https://vanaf2.nl/voorstellingen/
https://vanaf2.nl/voorstellingen/het-kleurfeest/
https://followamuse.nl/digibord-apps/
https://followamuse.nl/digibord-apps/dans/
https://followamuse.nl/digibord-apps/dans/coppelia/
https://www.brigitdaamen.nl/

