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Voorwoord

Deze brochure van KunstenHuis Idea bevat het aanbod cultuureducatie en leesbevordering 2022-2023 voor het primair onderwijs in
de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist. Met veel enthousiasme versterkt KunstenHuis Idea de creatieve kracht, het leesplezier,
de taalontwikkeling en de digitale geletterdheid van leerlingen en
leerkrachten.
KunstenHuis Idea verzorgt KunstLessen beeldend, dans, theater en
muziek met professionele vakleerkrachten die kunst en creativiteit
koppelen aan het onderwijs. Daarnaast verzorgt KunstenHuis Idea de
programma’s KunstLokaal in de gemeenten De Bilt, Soest en Zeist.
In deze gemeenten werken we samen met onze provinciale partner
Kunst Centraal.
De bibliotheek biedt met haar scholenabonnement een uitgebreid
pakket aan alle basisscholen in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest
en Zeist. Daarnaast biedt de bibliotheek ook schoolactiviteiten voor
ouders, het concept de Bibliotheek op School en een uitgebreid aanbod op het gebied van mediawijsheid.
Leerkrachten vinden bij KunstenHuis Idea een mooi aanbod
deskundigheidsbevordering op het gebied van leesbevordering,
digitale geletterdheid en cultuureducatie.
We horen graag wat we voor jullie school kunnen betekenen!
Hartelijke groet,
ook namens teamleiders Silke, Jacqueline en het hele team
Monica Kalbvleesch
Manager Cultuureducatie Primair en Voortgezet Onderwijs
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KunstLessen
De Bilt, Soest, Zeist
Creativiteit centraal

KunstenHuis Idea biedt iedere basisschool
in De Bilt, Soest en Zeist kunstlessen aan
in een discipline naar keuze. Onze kunstdocenten komen graag op school, ook
naar het speciaal onderwijs! De docenten
verzorgen lessenreeksen waarin ze basisvaardigheden per discipline inzetten om
kunst en creativiteit te koppelen aan het
onderwijs. Er kan op maat een verbinding
gemaakt worden met het thema waar
de klas op dat moment mee bezig is. De
school ‘adopteert’ een vakdocent beeldend,
dans, theater of muziek voor 10 lessen of
een veelvoud daarvan. KunstLessen zijn af
te nemen per klas of voor de hele school.

Subsidie

Wil je ook KunstLessen op je school? De
gemeente De Bilt en de gemeente Zeist
ondersteunen KunstLessen met subsidie middels de regeling Cultuureducatie
met Kwaliteit (CMK). Iedere basisschool in De Bilt en Zeist kan hierdoor
kosteloos voor 2 klassen, 10 lessen van
45 minuten afnemen. Voor iedere extra
klas binnen dezelfde discipline brengt
KunstenHuis Idea € 375,- voor 10 lessen
van 45 minuten in rekening.
In Soest betalen scholen voor de
KunstLessen een bedrag van € 490,- per
groep voor 10 lessen van 45 minuten.
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Instrumentale Muziekprojecten

Op enkele scholen is KunstenHuis Idea ook
actief met een KunstOrkest. Leerlingen
krijgen instrumentaal onderwijs tijdens
schooltijd en leren in 10 of 20 weken een
instrument bespelen met een slotconcert
of eindpresentatie als afsluiting. Het
KunstOrkest is al jaren actief op de
Julianaschool & Wereldwijs in Bilthoven.
Daarnaast vinden op de Pirapoleon in
Austerlitz en de Kameleon in Den Dolder
soortgelijke projecten plaats.

Meer Muziek in de Klas

In april 2022 is in samenwerking met
Meer Muziek in de Klas een MuziekTafel
voor de regio De Bilt, Bunnik, Soest en
Zeist opgericht. Vanuit het onderwijs,
muziekverenigingen en verschillende
muziekscholen is er behoefte om meer
muziekeducatie in het primair onderwijs te organiseren. We willen er met
elkaar voor zorgen dat zoveel mogelijk
kinderen uit De Bilt, Bunnik, Soest en
Zeist kwalitatief goed muziekonderwijs
krijgen. Een aantal keer per jaar komen
vertegenwoordigers uit het veld bijeen in
een MuziekTafel om met elkaar plannen te
maken en uit te voeren. Geïnteresseerd?
Meld je ook aan bij po@kunstenhuisidea.nl
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KunstLokaal
De Bilt
Programma Cultuureducatie

KunstLokaal is een aanbodgericht
programma cultuureducatie dat bestaat
uit één cultureel project per leerjaar of per
cluster. Het programma komt elk schooljaar opnieuw tot stand in samenwerking
met lokale partners uit regio De Bilt. We
sluiten binnen dit programma vooral aan
op projecten van het Kunstmenu en het
Cultuurprogramma van Kunst Centraal,
maar nemen ook eigen projecten in samenwerking met de sportcoaches op.
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Subsidie

KunstLokaal wordt gesubsidieerd door
de CF-regeling van de gemeente De Bilt
waardoor er voor scholen in de gemeente
De Bilt beperkte kosten aan verbonden
zijn. KunstLokaal neem je af voor de
hele school en kost € 60,- per klas. De
projecten binnen KunstLokaal De Bilt
worden ingeroosterd door Kunst Centraal
en door KunstenHuis Idea. Scholen in
gemeente De Bilt hoeven zich niet apart
voor KunstLokaal op te geven.

Programma KunstLokaal De Bilt 2022-2023
De Bilt
Groep

Kunstmenu
Cultuurprogramma
Door Kunst Centraal Door Kunst Centraal

KunstLokaal
Door KunstenHuis Idea

1-2

Ja! Nee! Olé!
Theater

Zooi! Mooi?
Dans
Met dansdocent van
KunstenHuis Idea

Kleuterdans
In deze workshop maken
kleuters spelenderwijs
kennis met dans

3-4

Kriebelpootjes
Beeldend

Wereld vol feest
Erfgoed

Boek Melody en het Eiland van
Muziek met lesopdrachten
Verdiepend op Wereld vol
Feest uit Cultuurprogramma
van Kunst Centraal
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Don Quichot
Theater

Rondje om de Kerk
Erfgoed

Theaterles bij Don Quichot
Verdiepende workshop op
voorstelling uit Kunstmenu
van Kunst Centraal
Bibliotheekbezoek
Leerlingen bezoeken de
bibliotheek tijdens de
Kinderboekenweek

5

6

Mijs met de
zwavelstokjes
Muziek

Nieuwe Hollandse
Waterlinie
Erfgoed
Met acteurs van
KunstenHuis Idea

Wat beweegt Jou?!
Interactieve theaterworkshop
aansluitend bij programma
van de gymdocenten

7

Tweetakt op
het fort
Beeldend
Fort Ruigenhoek

Buitenplaatsen
Theater
Met acteurs van
KunstenHuis Idea

Band in de klas
Tijdens de Kindermuziekweek
laten muziekdocenten
leerlingen kennismaken met
verschillende instrumenten

8

Keuzemenu
Stadsschouwburg
Utrecht
Theater

Jits Bakker
Erfgoed en beeldend

Jits Bakker
Beeldende workshop bij project
Jits Bakker uit het Cultuurprogramma van Kunst Centraal
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KunstLokaal
Soest
Programma Cultuureducatie

KunstLokaal is een aanbodgericht
programma cultuureducatie dat bestaat
uit culturele projecten voor ieder cluster:
groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep
7/8, één project per schooljaar. Het programma komt elk schooljaar opnieuw
tot stand in samenwerking met lokale
partners uit de gemeente Soest. We
sluiten binnen dit programma aan op de
actuele kunst- en cultuurprogrammering
van Soest en verzorgen verdiepende
workshops bij het Cultuurprogramma van
Kunst Centraal.
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Subsidie

KunstLokaal wordt gesubsidieerd door de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
(CMK) en de gemeente Soest waardoor er
voor scholen in de gemeente Soest geen
kosten aan verbonden zijn. De projecten
binnen KunstLokaal Soest worden ingeroosterd door Kunst Centraal. Scholen in
gemeente Soest hoeven zich niet apart
voor KunstLokaal op te geven.

Programma KunstLokaal Soest 2022-2023
Groep Soest A
Cultuurprogramma
Door
Kunst Centraal

Soest B
KunstLokaal Soest
Door
KunstenHuis Idea
Verdiepend op
Cultuurprogramma

Cultuurprogramma
Door
Kunst Centraal

KunstLokaal Soest
Door
KunstenHuis Idea
Verdiepend op
Cultuurprogramma

1-2

Kijken & Kieken Kijken & Kieken
Fotografie
Fotografie
Workshop door
fotografiedocent
rond de school

Ik dans in een
prentenboek
Dans
Met dansdocent
van KunstenHuis Idea

Ik dans in een
prentenboek
Literatuur
Workshop over
prentenboek van
het jaar op school

3-4

Foto’s van
Vindsels
Literatuur
en natuur

Foto’s van vindsels
Literatuur &
bewegingstheater
Workshop in de
bibliotheek van
KunstenHuis Idea

NAT!
Erfgoed

NAT!
Beeldend
Workshop beeldend
op school

5-6

Orkestproject
Muziek

Orkestproject
Literatuur
Workshop poëzie en
klanken op school

Rondje om
de kerk
Erfgoed

Rondje om de kerk
Mediakunst
Workshop met
animatie hoorspel
op iPad op school

7-8

Wind in de
Zeilen
Erfgoed

Wind in de Zeilen
Mediakunst
Workshop script
schrijven en stopmotion animatie
maken op school

Historische
verhalen
Erfgoed

Historische Verhalen
Literatuur
Workshop poëzie
op school
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KunstLokaal
Zeist
Programma Cultuureducatie

KunstLokaal is een aanbodgericht
programma cultuureducatie dat bestaat
uit twee culturele projecten per cluster
groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep
7/8 en het bibliotheekbezoek voor groep
3, 5 en 7. Het programma komt elk
schooljaar tot stand in samenwerking met
lokale partners uit de regio Zeist.
We sluiten binnen dit programma
aan op de actuele kunst- en cultuurprogrammering van Zeist. Binnen het
KunstLokaal programma zijn er ook
verdiepende workshops bij voorstellingen
van Kunst Centraal.
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Subsidie

KunstLokaal wordt deels gesubsidieerd
door de CF-regeling van de gemeente
Zeist waardoor er voor scholen beperkte
kosten aan verbonden zijn. KunstLokaal
neem je af voor de hele school en kost
€ 110,- per klas.
De projecten binnen KunstLokaal
Zeist worden ingeroosterd door
KunstenHuis Idea.

Programma KunstLokaal Zeist A 2022-2023
Kunstmenu
Door
KunstLokaal Zeist A
Groep Kunst Centraal Door KunstenHuis Idea
1-2

Druk Druk
Druk
Beeldend
Op school

De Helden
van Rio
Muziektheater
in Figi

Don Quichot
Theater
in KunstenHuis Idea
Egelinglaan

Oren naar Orgels
Muziek
Muziekworkshop en excursie
naar orgel van Kerk EBG

Werelddans
Dans
Dans uit verschillende
werelddelen

Theaterworkshop bij
voorstelling Don Quichot
Theater
Verdiepend op voorstelling

Bibliotheekbezoek Mediawijsheid
Mediawijsheid
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7-8

Tekenen met Robots
Mediakunst
Leerlingen maken robotje
dat kan tekenen

Bibliotheekbezoek Leesbevordering
Bibliotheekbezoek tijdens Kinderboekenweek

5

5-6

Kleuterdans
Dans
Kleuters maken spelenderwijs kennis met dans

Koen Konijn Leesbevordering
Bibliotheekbezoek

3

3-4

Prenten Spelen
Leesbevordering & Theater
Twee workshops gebaseerd
op prentenboek van het jaar

Blik op film
Filmeducatie
In KunstenHuis Idea
Egelinglaan

Filmeducatie
Film
Een filmeducatie
workshop door EYE

Rap/hiphop
Muziek
Leerlingen schrijven een
eigen rap op een beat
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Programma KunstLokaal Zeist B 2022-2023
Kunstmenu
Groep Door Kunst Centraal
1-2

Blauw van jou
Theater
Op school, in
speellokaal

Timbre
Mediakunst
Op school,
in klaslokaal

7

7-8

12

Prenten Dansen
Leesbevordering & Dans
Twee workshops gebaseerd
op prentenboek van het jaar

Kriebelbeestjes Boswerf
Beeldend
Beestjes maken van natuur
en was bij de Boswerf

Muziek Kwartet Muziek
Vier muziekdocenten
introduceren instrumenten
tijdens de Kindermuziekweek.

Bibliotheekbezoek Leesbevordering
Bibliotheekbezoek tijdens Kinderboekenweek

5

5-6

Theaterles voor kleuters
Theater
Aansluitend op voorstelling
Blauw van jou
Koen Konijn
Leesbevordering
Bibliotheekbezoek

3

3-4

KunstLokaal Zeist B
Door KunstenHuis Idea

De Vogelvrije Viool
Muziek
In EBG kerk

Muziekworkshop bij voorstelling Vogelvrije Viool
Muziek
Verdiepend op voorstelling

Licht Kunst
Beeldend
Lichtsculpturen maken
in atelier KunstenHuis Idea

Bibliotheekbezoek Mediawijsheid
Mediawijsheid
Breaksquad Cinema Kermis op de Basis
Dans
Mediakunst
In Figi
Bij Dropstuff op Vliegbasis
Soesterberg

Breakdance bij voorstelling
Breaksquad Crew
Dans
Workshop breakdance aansluitend op voorstelling

Scholenabonnement
bibliotheek
Scholenabonnement en
klassikaal lenen

Met het scholenabonnement van de
bibliotheek heb je als basisschool toegang
tot alle dienstverlening van de bibliotheek.
Het abonnement kost € 105,- en omvat
het volgende:
- 30 boeken per keer zelf lenen
(6 weken uitleentermijn)
- 1 themacollectie op maat
- 1 leesbevorderingsproject
- 1 bibliotheekbezoek voor groep
1/2, 3, 5 of 7
- 1 adviesgesprek

Themacollectie op maat

Ga je in de klas aan de slag met een bepaald thema en wil je hier een collectie
(informatieve) boeken bij? Dat kan! De
bibliotheek houdt rekening met de wensen
en het niveau van je groep of school. Je
ontvangt minimaal 15 materialen per
themacollectie. Bestel je themacollectie
minimaal 3 weken voor de gewenste
ophaaldatum bij de bibliotheek.

Bibliotheekbezoek groep 1/2

Groepen 1/2 zijn welkom rondom de
Nationale Voorleesdagen van 25 januari
tot en met 4 februari 2023. Tijdens het bezoek wordt onder andere het prentenboek
van het jaar ‘Maximiliaan Modderman
geeft een feestje’ interactief voorgelezen.
Kosten groepsbezoek € 25,-

Bibliotheekbezoek groep 3

Groepen 3 leren tijdens het bezoek van
Koen Konijn de bibliotheek in al haar
facetten kennen. Zij gaan op zoek naar
een boekenboef in de bibliotheek. Kunnen
zij Koen Konijn op tijd vinden?
Kosten groepsbezoek € 25,-

Bibliotheekbezoek groep 5

Groepen 5 komen rondom de Kinderboekenweek met het thema Gi-ga-groen van
5 tot en met 16 oktober 2022 langs bij de
bibliotheek. Door middel van een speurtocht leren zij de bibliotheek in al haar
facetten kennen.
Kosten groepsbezoek € 30,-

Bibliotheekbezoek groep 7

Groepen 7 leren tijdens het bezoek aan de
bibliotheek door het spelen van een interactief spel alles over digitale mediawijsheid. Dit bezoek sluit goed aan bij de Week
van de Mediawijsheid van 4 tot en met 11
november 2022.
Kosten groepsbezoek € 40,-

Klassikaal lenen

Heb je behoefte aan meer boeken in de
klas? Kom dan met de hele klas naar
de bibliotheek. De leerlingen mogen zelf
een boek uitzoeken en meenemen naar
school voor een periode van 6 weken.
Optioneel: de leesconsulent legt uit hoe
de bibliotheek in elkaar zit en helpt de
leerlingen met het kiezen van een boek.
Let op: klassikaal lenen valt buiten het
scholenabonnement en kost € 2,25 per
leerling.

13

Leesbevorderingsprojecten
Leesplezier en leesmotivatie

Bij de bibliotheek kun je voor een periode
van 6 weken verschillende projecten
lenen. Deze projecten dragen bij aan het
leesplezier en de leesmotivatie van de
leerlingen.

Vol van gedichten - groep 1 tot
en met 8

Poëzie is spelen met taal. Als je eenmaal
begint te spelen met woorden, wordt het
steeds leuker! In dit project staan gedichten centraal die de hele school inspiratie
bieden om te spelen met taal. Bij dit project
hoort natuurlijk een flinke stapel boeken
vol met gedichten, versjes en poëzie én een
aantal lessuggesties per groep.
Vol van gedichten kost € 25,-

Voorleespret – groep 1 en 2

Alle leerlingen krijgen een Voorleestas mee
naar huis met daarin een prentenboek en
een werkboek. Ouders lezen dit boek interactief voor aan hun kind en werken samen
aan de opdrachten en (voorlees)tips uit het
werkboek. Ook zijn er extra materialen en
suggesties om mee aan de slag te gaan in
de klas. Optioneel: de leesconsulent komt
langs om ouders advies te geven, het thema te openen en interactief voor te lezen.
Voorleespret kost € 25,-. Kijk op de
website voor de beschikbare titels.
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Samenleespret - groep 3 en 4

Alle leerlingen krijgen een Samenleestas
mee naar huis met daarin een samenleesboek, een prentenboek en een werkboek.
Bij een samenleesboek nemen de lezers de
rol van een personage op zich en wisselen elkaar steeds af in het voorlezen.
Daarnaast leest de ouder het prentenboek
interactief voor aan zijn/haar kind en
werken zij samen aan de opdrachten en
(voorlees)tips uit het werkboek. Optioneel:
de leesconsulent komt langs om ouders
advies te geven, het thema te openen en
interactief voor te lezen.
Voorleespret kost € 25,-. Kijk op de
website voor de beschikbare titels.

Theaterlezen – groep 3/4/5
en groep 6/7/8

Twee lezers (of meer) nemen de rol van
een personage op zich en lezen de teksten
hardop voor. De lezers voeren eigenlijk
samen een toneelstuk op, maar dan zonder
podium, grootse gebaren of rekwisieten.
Na het oefenen kan er een kleine leesvoorstelling plaatsvinden in de klas.
Voorleespret kost € 25,-. Kijk op de
website voor de beschikbare titels.

Vertel eens - groep 5 tot en met 8

Praten over boeken versterkt de leesmotivatie en de literaire competentie. Bij dit
project lezen alle leerlingen hetzelfde boek,
bijvoorbeeld ‘Homme en het noodgeval’
(Annejan Mieras) of ‘Gozert’ (Pieter Koolwijk). Tijdens en na het lezen van het boek
wordt er door middel van een boekenkring
verder gesproken over het boek.
Voorleespret kost € 25,-. Kijk op de
website voor de beschikbare titels.

De Nationale Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
Tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd
strijden leerlingen van groep 7 en 8 om
de felbegeerde titel: Voorleeskampioen.
Kinderen kiezen hun favoriete boek en
strijden om voorleeskampioen van school
te worden, van de regio, van de provincie en… misschien wel van het hele land!
Optioneel: de leesconsulent komt langs in
de klas voor het geven van een voorleesworkshop. De Nationale Voorleeswedstrijd
is gratis. Groepen kunnen zich aanmelden
bij denationalevoorleeswedstrijd.nl.
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Schoolactiviteiten
voor ouders

Ouderavond

Tijdens een ouderavond op school biedt de
bibliotheek drie verschillende workshops
voor ouders. Deze kan de bibliotheek op
zichzelf of gecombineerd verzorgen.

Leesplezier

In deze workshop ontvangen ouders
informatie over het belang van lezen en
voorlezen. Hoe houd je je kind gemotiveerd
om te gaan lezen? Wat kan ik thuis doen
aan (voor)lezen? En welke verschillende
soorten boeken bestaan er? Veel lezen
is de beste manier om goed te leren en
te blijven lezen. Met vijftien minuten vrij
lezen per dag leren kinderen 1.000 nieuwe
woorden per jaar!
Tijdsduur: 1 uur. Kosten € 110,-

Beginnende geletterdheid

In deze workshop leren ouders over beginnende geletterdheid. Op welke manier zijn
leerlingen in groep 1/2 al bezig met taal?
En hoe leert een kind in groep 3 lezen?
Welke stappen horen daarbij en hoe kun
je je kind hier thuis in begeleiden? In de
workshop bespreken we verschillende
soorten eerste leesboekjes en ontvang je
tips om thuis samen met je kind met lezen
en taal aan de slag te gaan.
Tijdsduur: 1 uur. Kosten € 110,-
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Mediaopvoeding

In deze workshop staat opgroeien en
opvoeden in een wereld vol nieuwe media
centraal. Hoe stel je grenzen aan het
mediagebruik van je kind, hoe zoekt je
kind veilig op internet, hoe ga je online
met elkaar om en wat houdt cyberpesten
precies in en wat doe je ertegen? Tijdens
deze workshop krijgen ouders praktische
handvatten, aansprekende voorbeelden en
handige tips rondom mediaopvoeding.
Tijdsduur: 1 uur. Kosten € 110,-

Ander thema gewenst?

Bij de keuze voor een ander thema in de
workshop betaalt de school wat extra
ontwikkelkosten. Maak gerust bij je aanvraag het gewenste thema kenbaar.

De Bibliotheek
op School: dBos

Intensieve samenwerking

De bibliotheek ondersteunt je school
graag met het concept ‘De Bibliotheek op
School’. Daarbij gaan de bibliotheek en de
basisschool een intensieve samenwerking
aan om het leesplezier en de leesmotivatie van leerlingen te stimuleren en te
verhogen. Samen met de leescoördinator
op school (zie cursus op pagina 19) kijken
we naar de ontwikkeling of verbetering
van het leesplan. Daarna maken we met
elkaar een jaarplanning met leesbevorderende activiteiten en projecten,
leescampagnes en eventuele groepsbezoeken aan de bibliotheek. Uiteraard informeren we ook het hele team. Een aantal keer
per jaar komt de leesconsulent langs om
het team te informeren over belangrijke
thema’s, collecties en boekpromoties.

De schoolbibliotheek

De leesconsulent biedt ook ondersteuning
op het gebied van collectie. Samen kijken
we naar het huidige aanbod op school, welke boeken er gesaneerd kunnen worden en
welke boeken er nog missen in de collectie
van de schoolbibliotheek. Hulpouders maar
ook leerlingen van de bovenbouw kunnen
een belangrijke rol spelen in het uitlenen en
innemen van de boeken, het opruimen van
de schoolbibliotheek en het begeleiden van
leerlingen in het kiezen van een boek.

Monitor de Bibliotheek op school

Het leesgedrag en het leesplezier van de
leerlingen wordt gemeten door middel van
de Monitor de Bibliotheek op school. Deze
monitor bestaat uit digitale vragenlijsten
voor de leesconsulent, leerkrachten en
leerlingen. Door deze vragenlijst één keer
per jaar af te nemen wordt duidelijk of de
samenwerking tussen de schoolbibliotheek
en de school het gewenste effect heeft.
De resultaten van de Monitor vormen
de basis voor gezamenlijke beslissingen
van de school en de bibliotheek over
aanpassingen in beleid en activiteiten op
het gebied van lezen.
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de subsidieafspraken met de betreffende gemeente.
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Deskundigheidsbevordering
leerkrachten
Kennis en vaardigheden

KunstenHuis Idea biedt leerkrachten
verschillende vormen van deskundigheidsbevordering waarin kennis en vaardigheden op het gebied van leesbevordering,
digitale geletterdheid en cultuureducatie
centraal staan. In de gemeente Soest
valt deskundigheidsbevordering onder
Cultuureducatie met Kwaliteit en zijn
er voor de trainingen Procesgerichte
didactiek en Chillen met Kunst geen
kosten voor scholen aan verbonden.

Workshop Leesplezier in de klas

De leesvaardigheid en het leesplezier
onder leerlingen in Nederland neemt al
jaren af en dat terwijl een goede leesvaardigheid een basisbehoefte voor iedereen
is. De leesconsulent komt graag langs om
het team te trainen in het bevorderen van
leesplezier in de klas. Er komen veel verschillende soorten boeken aan de orde en
uiteraard veel (voorlees)boekentips.
Tijdsinvestering: 2 uur
Kosten € 120,- per leerkracht.
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Workshop Werken met het
Nationaal Mediapaspoort

Deze workshop maakt de vertaalslag van
visie naar praktijk: in de training leer je
werken met het Nationaal Media Paspoort.
Het NMP is een doorgaande leerlijn mediawijsheid voor groep 1 tot en met 8. Na de
workshop ben je in staat om met het NMP
te gaan werken.
Tijdsinvestering: 2 uur
Kosten € 120,- per leerkracht.

Training Procesgerichte didaktiek
- Van theorie naar praktijk
Tijdens deze training worden de nieuwste
inzichten in de procesgerichte didactiek
gedeeld. Dit is de didactiek van oriëntatie,
onderzoekend- en ontwerpend leren. Het
proces van het kind staat hierbij centraal.
Je leert meer over de onderzoeksfase en
de begeleiding van een creatief proces.
Je gaat de procesgerichte didactiek zelf
ervaren tijdens een creatieve beeldende
les en hebt meteen een mooie les om in je
eigen klas te geven.
Tijdsinvestering: 2,5 uur
Kosten € 150,- per leerkracht (creeerenleer.nl)

Training Chillen met kunst

In de training Chillen met kunst leren
docenten hun leerlingen om vanuit een
persoonlijke beleving naar kunst te kijken.
Dit gebeurt door het combineren van
aandachtsoefeningen en het beschouwen
van kunst. Door voordat je naar kunst
kijkt, eerst tot jezelf te komen, ontstaat
er meer ruimte voor het kijken met een
open blik en het uitstellen van een oordeel.
Kinderen leren hierdoor vertrouwen op hun
eigen waarnemingsvermogen. Er ontstaat
ruimte voor dialoog en een eigen creatief
proces. Kan je Chillen met kunst zelfs
inzetten om groep 8 hun eigen musical te
laten schrijven?
Tijdsinvestering: 2,5 uur
Kosten € 150,- per leerkracht, afname
van de Toolbox € 45,- per persoon
(ikpionier.nl).

Leescoördinator –
Cursus Open Boek 3.0

De cursus Open Boek leidt leerkrachten op
tot leescoördinator van de eigen school.
De leescoördinator brengt meer eenheid
in het leesonderwijs vanuit het perspectief van de leesbevordering: leesplezier en
leesmotivatie. Om de cursus succesvol af
te ronden bestaat de eindopdracht uit een
praktijkopdracht voor de eigen groep en
een opzet voor een praktisch jaarplan dat
je als leescoördinator gaat uitvoeren.
Tijdsinvestering: vijf bijeenkomsten van
drie uur en een afsluitende bijeenkomst
van twee uur.
Kosten € 450,- per leerkracht.

Teamtraining Digitale
Geletterdheid in de
onderwijspraktijk

Deze teamtraining geeft een goed beeld
van wat digitale geletterdheid inhoudt,
vergroot eigen digitale geletterdheid en
geeft praktische handvatten om zelf in de
les met digitale geletterdheid aan de slag
te gaan.
Tijdsinvestering: twee dagdelen van drie
uur.
Kosten € 950,- per schoolteam (max 12
personen).

Teamtraining Visie op
Digitale Geletterdheid

In de teamtraining Visie op Digitale
Geletterdheid maak je op praktische wijze
kennis met alle onderdelen van digitale
geletterdheid: mediawijsheid, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en
computational thinking.
Tijdsinvestering: twee dagdelen van drie
uur (kan ook op één studiedag)
Kosten € 950,- per schoolteam (max 12
personen).
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Mediawijsheid

Bewust, kritisch en actief

De bibliotheek biedt een speciaal aanbod
op het gebied van mediawijsheid. In een
doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en
met 8 bieden we lessen rondom mediawijsheid en informatievaardigheden aan.
Leerlingen leren op (inter)actieve wijze de
belangrijkste vaardigheden in het omgaan
met media en het vinden en verwerken
van (digitale) informatie.

Digitale geletterdheid groep 1/2
In groep 1/2 gaan leerlingen aan de slag
met het herkennen van media in de
wereld om hen heen. De leerlingen leren
informatie te verwerken in een verhaal
en in beelden. In twee interactieve lessen
gaan zij op speelse wijze deze onderwerpen verkennen.
Tijdsduur: 2 x 45 minuten. Kosten € 65,-

Digitale geletterdheid
groep 3/4/5

In groep 3/4/5 gaan leerlingen aan de slag
met twee onderwerpen naar keuze: reclame herkennen, besef van tijdsbesteding
aan media, veilig zoeken op internet, digitaal prentenboek (hoe maak je een PPT of
Google Presentation) of hoe gaan we met
elkaar om online.
Tijdsduur: 2 x 45 minuten. Kosten € 65,-
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Digitale geletterdheid
groep 6/7/8

In groep 6/7/8 gaan de leerlingen in drie
verdiepende lessen aan de slag met
drie onderwerpen naar keuze: privacy
& hacken, nepnieuws, gameverslaving,
auteursrecht, omgaan met social media,
cyberpesten, zoeken op het internet of
online content delen.
Tijdsduur: 3 x 60 minuten. Kosten € 150,-

Leskisten Mediawijsheid

Aan de hand van een lesbrief en bijbehorende uitlegvideo van de mediacoach is de eigen leerkracht in staat
om zelf met de klas te gaan werken aan
computational thinking. De leskisten bevatten naast de lesbrief ook apparatuur.
De leskisten zijn te huur voor een periode
van 4 weken. Er zijn de volgende leskisten:
Bee bot: Programmeer zelf een robot en
laat hem jouw route afleggen
Ozobots: Programmeer ’s werelds kleinste
programmeerbare robot!
Micro:bit: Programmeer dit microcomputertje in één van de vier programmeertalen!
Kosten € 30,-

Praktische
informatie

Team Onderwijs

Het Team Onderwijs van KunstenHuis Idea
bestaat uit:
Team Planning en Ondersteuning
Yoni Strien, Annette Smeets,
Luuk Wildschut

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over het aanbod van
KunstenHuis Idea kun je ons bereiken op:
030 695 8393.
Of je kunt een bericht sturen aan
po@kunstenhuisidea.nl
Je kunt het hele jaar lessen en
programma’s aanvragen maar het
merendeel van onze programma’s stellen
we voor de zomer vast. Losse aanvragen
krijgen we graag uiterlijk 6 weken voor
de gewenste datum binnen, zodat we
voldoende tijd hebben om de activiteiten
te organiseren en docenten in te plannen.

Leesconsulenten en projectmedewerkers
Helen Barnhoorn, Lisette Bergsma,
Lotte Brouwer, Mariska Carrée-Dijkstra,
Demi van Druten, Marianne Dijt,
Marit Goetjaer, Andrea Otten,
Vivian Segers, Anita Vreugdenhil
Teamleider Cultuureducatie PO
Silke Nijkrake
Teamleider Leesbevordering PO
Jacqueline van der Velden
Postadres
KunstenHuis Idea
PB 327
3700 AH Zeist
Meer info op:
www.kunstenhuis.nl/scholen/primair
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Over
KunstenHuis Idea
Primair, Voortgezet en Speciaal
Onderwijs

KunstenHuis Idea werkt voor het primair,
voorgezet en speciaal onderwijs in de
gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist.
We komen graag naar scholen toe. Soms
zijn er ook lessen in de professioneel uitgeruste vaklokalen van KunstenHuis Idea
waar we scholen ontvangen voor lessen,
workshops en voorstellingen.

Gemeente De Bilt

In onze locatie Het Lichtruim in De Bilt
zijn de bibliotheek, een theater, ateliers,
theater- en dansstudio en verschillende
muzieklokalen gehuisvest. In Maartensdijk
heeft KunstenHuis Idea ook een bibliotheek.

Gemeente Bunnik

In Bunnik heeft KunstenHuis Idea een
bibliotheek.
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Gemeente Soest

In Soest staat aan de Willaertstraat ons
theater, de bibliotheek, de volksuniversiteit, de kunstuitleen, het cultuurpunt en
het kunstencentrum met twee ateliers,
een dansstudio en een theaterstudio.
Ook is er in Soesterberg een bibliotheek.

Gemeente Zeist

In Zeist heeft KunstenHuis Idea drie
locaties:
- De Egeling met een theater, 3 dansstudio’s, een theaterstudio en 6 ateliers
- De Klinker, waarin de bibliotheek,
muzieklokalen én een concertzaal
gehuisvest zijn.
- Poppodium De Peppel

Meer informatie
op de website van
KunstenHuis Idea
Scan de code hiernaast
met je telefoon om
www.kunstenhuis.nl/
scholen/primair
te bezoeken

Colofon
Teksten en redactie
KunstenHuis Idea,
afdeling Onderwijs
Vormgeving
Franka de Groot,
www.franka.nu
Druk
Drukwerkdeal.nl
Oplage
400
© KunstenHuis Idea, mei 2022
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KunstenHuis Idea
verzorgt cultuureducatie en leesbevordering op de scholen:
LB = Leesbevordering / KLO = Kunstlokaal / KLE = Kunstlessen
Gemeente De Bilt
Berg en Bosch (SO) LB
De Bosberg LB, KLO,
De Nijepoort LB, KLO, KLE
De Regenboog LB, KLO, KLE
De Rietakker KLO, KLE
De school van HIP KLE
Groen van Prinsterer LB, KLO, KLE
Juliana LB, KLO, KunstOrkest
Montessori LB, KLO, KLE
Patioschool De Kleine Prins LB, KLO, KLE
St. Michael LB, KLO, KLE
t Kompas LB
Theresia LB, KLO, KLE
Van Dijck KLO, KLE
WereldKidz Albatros LB
Wereldwijs LB, KLO, KunstOrkest
Werkplaats LB, KLO,
Martin Luther King LB, KLO, KLE
School met de Bijbel LB
WereldKidz Kievit LB, KLO, KLE
Gemeente Bunnik
Barbara LB
Beurthonk LB
Cammingha LB
De Vonk LB
Delteyk LB
Wereldkidz Anne Frank LB
Wereldkidz Bongerd LB
Gemeente Soest
1e van der Hucht LB, KLO
2e van der Hucht LB, KLO
3e van der Hucht LB, KLO
Da Costa LB, KLO
Daniel LB, KLO
De Achtbaan LB, KLO
De Bron LB, KLO
De Buut LB, KLO
De Driesprong LB, KLO, KLE (NPO)

De Egelantier LB
De Wegwijzer LB, KLO,
De Werveling LB, KLO, KLE (NPO)
Insinger LB, KLO
Ludgerus LB, KLO
Montessori LB, KLO
Waterink LB, KLO
De Postiljon LB, KLO
De Startbaan LB, KLO
St. Carolus LB, KLO
Gemeente Zeist
Al Amana LB
Bartimeus (SO) LB
Comenius LB, KLO, KLE
Damiaan Centrum LB, KLE
Damiaan Kerckebosch LB, KLO, KLE
De Griffel LB, KLO, KLE
De Hoeksteen LB, KLO, KLE
De Kameleon LB, KLO, KLE
De Sluis LB, KLE
De Stuifheuvel (SBO) LB, KLE
De Wegwijzer LB, KLO, KLE
Ichthus LB, KLO, KLE
Kerckebosch LB, KLE
Nije-Kroost LB, KLE
Oud Zandbergen LB, KLE
Rehoboth LB, KLE
Tobias (SBO) LB
Van Leersum (SO) LB
WereldKidz Het Spoor LB
WereldKidz Meerklank (SBO) LB, KLE
WereldKidz Montessori Griffensteyn LB, KLO, KLE
WereldKidz Montessori Kerckebosch LB, KLE
WereldKidz Montessori Sumatralaan KLO, KLE
WereldKidz Op Dreef LB, KLO, KLE
WereldKidz Pirapoleon (Austerlitz) LB, KLO, KLE
Zeister Vrije school (Bergweg) LB
Zeister Vrije school (Socrateslaan) LB
Zeisterschoolvereeniging LB, KLO, KLE
Noorderlicht (Verderwijs) KLE

KunstenHuis Idea

cursuscentrum | bibliotheek | podia | onderwijs | samenleving

