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Duurzame culturele en creatieve educatie 

met KunstForm

Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage 

aan de vorming van kinderen. Het draagt bij aan 

hun zelfvertrouwen, hun taalontwikkeling, 

observatievermogen en ontwikkeling van de 

zintuigen en de hersenen. Ieder kind krijgt bij 

KunstForm de kans om de eigen unieke talenten 

te versterken. Ons aanbod bestaat uit een mix van 

disciplines: muziek, dans, theater, literatuur, 

beeldende kunst, nieuwe media, erfgoed en 

techniek. We streven naar minimaal aansluiting op 

de thema’s waar de klas op dat moment mee bezig 

is. Integratie binnen de dagelijkse lesstof en vak-

overstijgend werken waarbij kunst- en zaakvakken 

elkaar versterken zijn bij een structurele samen-

werking onze doelstelling. Daarnaast werken we 

samen met verschillende aanbieders om ons aan-

bod helemaal compleet te maken. Ons aanbod:

In deze brochure zijn diverse manieren van aanbod 

opgenomen: 

* aanbod voor ICC-ers en leerkachten

* via CMK een 4 jarig traject met vakdocent in de 

klas en begeleiding/borging op de leerlijn van de 

school

* erfgoed i.s.m. de Kunstbrigade en eigen projecten

* kant-en-klaar aanbod: grote keuze in alle 

disciplines, van 1 tot 6 lessen

* kunst to go: all inclusive box voor de leerkracht in 

eigen klas

* aanbod van derden, zoals Fix Maakwerk, 

Cultuurhuis Heemskerk en Plein C 

Ook de nascholingsbijeenkomsten die worden ver-

zorgd door KunstForm zijn door het onderwijs zeer 

positief ontvangen. Ons team bestaat uitsluitend uit 

vakdocenten die bevoegd zijn om les te geven. We 

zijn dan ook trots op onze eerdere certificering door 
KunstKeur, een landelijk keurmerk. In 2021 zullen 

we, samen met de Bibliotheek Velsen, het 

vernieuwde certificeringstraject doorlopen welke 
wordt uitgegeven door het CBCT. Vanuit de Combi-

natie Functie Regeling (CFR) (Cultuurcoaches) en 

Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) verzorgen wij 

onze dienstverlening aan de scholen. Deze twee 

subsidieregelingen geven ons de mogelijkheid de 

scholen in Velsen een bij hun eigen visie passende 

brede en kwalitatieve ondersteuning te geven op 

Kunst- en Cultuuronderwijs. 

KunstForm cultuureducatie 

2021/2022
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Samenwerking tussen scholen en KunstForm

We komen op vrijwel alle scholen in Velsen. We 

werken voornamelijk vraaggericht vanuit

het onderwijs. Een belangrijke taak is weggelegd 

voor de leerkrachten. Zij krijgen inspiratie en 

ondersteuning om de creatieve vermogens van de 

kinderen op een constructieve manier te borgen 

binnen hun lessen. Via de ICC-ers (Intern Cultuur 

Coördinatoren) proberen wij een zo goed mogelijk 

aanbod te creëren. 



Directie/schoolleider en ICC-er*

(*Intern Cultuur Coördinator)

* Beleidsplan en leerlijnen van de school

Elke school heeft een beleidsplan nodig. 

Cultuureducatie speelt daarin een rol. Wij kunnen 

begeleiding bieden om een stappenplan uit te 

stippelen en mee te lopen in de uitvoering daarvan.

EVI is daar een mooie tool voor.

EVI is een instrument waarmee basisscholen cul-

tuureducatie kunnen evalueren. Door te werken 

met dit instrument versterken ze de ontwikkeling 

en borging van cultuureducatie op hun school. Via 

LKCA bieden penvoerders van Cultuureducatie met 

Kwaliteit uit verschillende provincies, steden of 

regio’s EVI aan de scholen in hun werkgebied aan.

Meer over EVI vind je onder hoofdstuk CMK

* Denktank 

We organiseren elk jaar een bijeenkomst met 

directies/schoolleiders, ICC-ers, gemeente en 

andere belanghebbenden. Nieuwe wensen, 

inzichten en ontwikkelingen in het ondverwijs en 

de cultuursector worden gezamenlijk ingebracht en 

besproken. Ben je geïnteresseerd in het deelnemen 

aan deze Denktank, laat het ons weten! 

Voor directie of schoolleiding en de ICC-er van de 

school kunnen wij ondersteuning op het gebied van 

cultuureducatie aanbieden. Naast dit aanbod kun 

je natuurlijk altijd contact opnemen met vragen op 

dit gebied. Hieronder een aantal onderwerpen waar 

wij bij kunnen assisteren.
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* Een bevoegde vakleerkracht vast in de school

Nu de scholen enigszins ontlast worden door de 

NPO gelden, ontstaat er de mogelijkheid om een 

deskundige vakleerkracht in de school te laten 

komen, om zo de werkdruk van leerkrachten te 

verlichten. Deze kunstvakdocent  is namelijk 

bevoegd om alleen voor een klas te staan en binnen 

het beleidsplan van de school mee te participeren 

in het team. Wij hebben die bevoegde (en bevlogen) 

kunstvakdocenten in huis! Sommige schoolbesturen 

zijn al op de hoogte en zeker geïnteresseerd. Als je 

hier meer over wilt weten, neem dan contact op. 

*disciplines: beeldend, dans, drama,theater,

muziek

Tip: je kunt ipv sport ook dans inzetten: dat is ten 

slotte ook een sport.



* Invulling studiedag

Wij kunnen meehelpen aan de invulling voor een 

studiedag. We kunnen korte workshops geven om 

te laten zien hoe wij kunst binnen het cognitieve 

gedeelte van het onderwijs kunnen plaatsen, maar 

ook uitleg en visie over cultuureducatie geven.

Kom met een vraag/behoefte en wij maken een 

gepast plan hierop.

* Magazijninrichting

Op veel scholen is het magazijn niet altijd over-

zichtelijk en gebruiksvriendelijk. Er worden door 

verschillende personen materialen aangeschaft en 

dan vervolgens niet gebruikt.

Wij kunnen er orde in aan brengen, advies over 

inkoop geven maar ook kant-en-klare lessen beden-

ken met het materiaal dat nu aanwezig is.

* Ouders/oudercommissie

Op elke school zijn actieve en betrokken ouders 

aanwezig. Leesmoeders en -vaders, hulpouders bij 

Kerst en Sinterklaas, verkeersouders of ouders die 

meegaan met excursies. 

Daarnaast is er ook een oudercommissie die zich 

belangeloos met de school bezighoudt.

Hoe leuk is het om voor die ouders een ouder-

bedankavond te organiseren met een workshop op 

het gebied van cultuureducatie? De ouders voelen 

zich gezien en steken er ook nog wat van op. 

Succes gegarandeerd. 

Ook kunnen we met de oudercommissie in gesprek 

gaan over hun visie op het gebied van cultuur-

educatie en hun rol daarin.

Tip: soms wil de oudercommissie iets voor de 

school doen (evt. uit hun budget): 

dan zijn de kant-en-klaar projecten mooie 

cadeautjes!
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ICC-ers en Leerkrachten

* Inloopspreekuur

Elke donderdag van 15.00 tot 17.00 uur is er een 

inloopspreekuur voor leerkrachten en ICC-ers.

Dan zijn er kunstvakdocenten aanwezig om je 

verder te helpen.

We kunnen ondersteunen in het beleidsplan 

cultuureducatie voor je school, samen bekijken wat 

er nodig is om cultuuronderwijs in jouw school te 

realiseren, je kunt een idee op doen voor een 

project dat wij kunnen uitvoeren in de school, we 

kunnen een thema bedenken en ondersteunen.

Je kunt natuurlijk ook een all inclusive box met 

instructie ophalen om de volgende dag je klas 

mee te verrassen. Of gewoon lekker iets voor jezelf 

doen met een pot thee naast je, even ontspannen 

aquarelleren.

wanneer: elke donderdag van 15.00 tot 17.00 uur

waar: het KunstForm Atelier, Schoolpad 4 in 

IJmuiden.

* ICC bijeenkomsten

(Intern Cultuur Coördinator)

ICC-ers zijn belangrijk voor ons. Zij hebben zowel 

contact met de leerkracht als met de directie. 

Via hen blijven we op de hoogte wat er binnen de 

scholen speelt, waar ze tegen aan lopen en 

waarmee wij ze kunnen ondersteunen.

Daarom hebben we een aantal keren per jaar 

speciaal een middag voor ICC-ers  waarbij we ze op 

de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op 

het gebied van kunst en cultuur.

En waarin we regelmatig een workshop geven om 

weer even op te laden.
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* Workshops en cursusaanbod

Op verzoek maken wij een cursus op maat, 

bijvoorbeeld een cursus “hoe maak ik met de klas 

een eigen musical” of “dramaspelletjes om de 

concentratie te verhogen”. Ook een workshop kan 

op verzoek plaatsvinden, op school of in ons 

KunstForm Atelier.

Verder organiseert Plein C ook bijscholingen en 

cursussen, waar jullie aan kunnen deelnemen. 

Kijk regelmatig op hun website voor nieuw aanbod. 

(www.pleinc.nl)

Dit jaar mogen wij meedoen met het aanbod van 

Cultuurhuis Heemskerk en Plein C om deze 

interessante cursus aan jullie aan te bieden:

VTS: Visual Thinking Strategy

Een methode om, door middel van het besprek-

en van kunst, het begrijpend lezen te verbeteren. 

Visual Thinking Strategies leert kinderen beter 

waarnemen door middel van kunst. Zelf kijken geeft 

plezier. Bij Visual Thinking Strategies (VTS) is elke 

observatie waardevol. Daardoor ontstaat  zelfver-

trouwen. Je haalt het beste uit jezelf als je de ruimte 

krijgt om te ontdekken. VTS stimuleert mensen 

om een persoonlijke verbinding te leggen met een 

kunstwerk. Het prikkelt de nieuwsgierigheid en 

levert plezier op. Jarenlange ervaring en onderzoek 

hebben aangetoond dat regelmatig kijken naar 

kunst volgens de VTS-methode een positief effect 

heeft op het waarnemingsvermogen, kritisch 

analytisch denken en taalvaardigheid. Deelnemers 

ervaren dat iedereen anders kijkt. VTS biedt een 

veilige omgeving waarin mensen leren om respect-

vol met verschillen om te gaan.

Zowel leerkrachten als vakdocenten kunnen de 

training volgen.

duur:   4 dagdelen van 2,5 uur

locatie:  Stedelijk Museum Alkmaar

wanneer:  woensdagmiddag

data:   27 okt, 10 en 24 nov en 8 dec 2021 

of  16 feb, 2, 16 en 30 maart 2022

tijd:   14.30 – 17.00 uur

kosten: € 450,-

website:  www.vtsnederland.org

opgeven: via Plein C (info@pleinc.nl)

* Welkom bij het KunstForm Atelier

In ons eigen atelier is van alles te zien en uit te 

proberen. We geven er cursussen aan kinderen en 

jongeren, aan de wanden hangen de resultaten te 

pronken. Ook komen de middelbare scholieren hier 

voor het Rondje Cultuur. Hoe leuk is het om met 

je hele klas naar KunstForm te komen om in ons 

inspirerende atelier een workshop te volgen!
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CMKV 

(Cultuureducatie Met Kwaliteit Velsen)

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een landelijk 

programma om cultuureducatie te verankeren in 

het basisonderwijs. Landelijke overheid, provincies, 

gemeentes, centra voor de kunsten, cultuuraanbie-

ders en niet te vergeten basisscholen zetten samen 

de schouders gedurende minimaal vier jaar onder 

nieuwe lokale projecten op het gebied van cultuur 

in het basisonderwijs. Het doel is cultuuronderwijs 

in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel te 

laten zijn van het lesaanbod in het basisonderwijs.

De CMKV formule:

KunstForm is vanaf 2013 betrokken geweest bij 

CMK (2 periodes: 2013/2016 en 2017/2020).

De 3e periode is in januari 2021 gestart en loopt tot 

en met 31 december 2024.

In deze periode komt er gedurende 75 uur per jaar 

een kunstvakdocent in je school. 

Samen met de ICC-er (of ander contactpersoon 

binnen de school) wordt er een programma vast-

gesteld. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de 

thema’s in de school zijn, aansluiting bij 4 x wijzer 

of vakoverstijgend. Waar jouw school behoefte aan 

heeft op het gebied van cultuureducatie. E.e.a. 

wordt geborgd in het beleidsplan van de school, 

waarin KunstForm ook een steunende rol kan 

spelen met behulp van EVI (meer uitleg onder 

hoofdstuk EVI).

De bijdrage van de school voor deze formule is 

€ 750 in het eerste jaar. Dit wordt trapsgewijs 

verhoogd tot € 1000 in het vierde jaar.

Cultuureducatie Met Kwaliteit Velsen

Het idee van deze CMK leerlijn is dat leerkrachten 

langer en intensiever worden begeleid op het 

gebied van cultuureducatie, zodat ze dit later 

zelfstandig kunnen toepassen in hun lespraktijk. 

Samen met een kunstenaar-docent wordt er 

vraaggericht in de scholen gewerkt in de vorm van 

co-teaching, met leerkrachten en met leerlingen.

Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs 
waarin ze plezier hebben en belangrijke 

vaardigheden leren. Dat is waar CMKV zich voor 

inzet, omdat kinderen zich dankzij goed cultuur-

onderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische 

volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van 

de 21e eeuw.

Aansluiten bij CMKV:

Het is mogelijk om nog aan te sluiten bij de derde 

periode CMKV. Neem contact op met Merit Koops 

(mkoops@kunstformvelsen.nl). We maken zo snel 

mogelijk een afspraak om meteen aan de slag te 

kunnen gaan! 
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EVI

EVI is een instrument waarmee basisscholen 

cultuureducatie kunnen evalueren. Door te werken 

met dit instrument versterken ze de ontwikkeling en 

borging van cultuureducatie op hun school. 

Via LKCA* bieden penvoerders van Cultuureducatie 

met Kwaliteit uit verschillende provincies, steden of 

regio’s EVI aan de scholen in hun werkgebied aan.

(*Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 

Amateurkunst)

Wat heeft EVI te bieden? 

• zicht en grip op het proces van kwaliteitsver 

 betering van cultuureducatie; 

• inzicht in de stappen die in dit proces zijn   

 gezet, in kwaliteit en knelpunten, ontwikkel-

 behoeften en ondersteuningsvragen; 

• een dynamisch en duidelijk groeimodel, 

 concrete handvatten voor koersbepaling en  

 actie; 

• een gespreksinstrument dat scholen zowel  

 intern (met het team) als extern (met 

 culturele instellingen, andere scholen of de  

 inspectie) kunnen gebruiken; 

• een koppeling met lokale adviseurs. 

Meer over EVI www.evi2.nl

De Cultuurloper

In het kader van Cultuureducatie Met Kwaliteit biedt 

de provincie via Plein C en in samenwerking met 

KunstForm de Cultuurloper aan. De Cultuurloper is 

een programma bestaande uit coaching en 

scholing èn een online instrument waarmee 

scholen de kwaliteit van hun cultuuronderwijs 

kunnen verbeteren. Het programma helpt de scho-

len om vanuit hun eigen visie een samenhangend 

en doorlopend activiteitenprogramma te maken. 

Zo worden leerlingen optimaal gestimuleerd in hun 

culturele groei. 

De Bosbeekschool en de Pleiaden lopen dit traject 

met ons door.

Regiegroep

De regiegroep bestaat uit directies van basiss-

cholen uit de verschillende schoolbesturen en de 

penvoerder. Ook Plein C schuift hier regelmatig aan. 

Doel van de regiegroep is uitwisseling, overleg en 

evaluatie rond de voortgang van CMKV.

We komen 1 tot 2 x per jaar bij elkaar.
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Erfgoed in Velsen

Dansproject 

Voetspoor van Velsen 

Is een bijzonder schoolbreed dansproject dat is 

ontstaan in samenwerking met De Kunstbrigade op 

School. De leerlingen dansen een voorstelling over 

de geschiedenis van Velsen. 

‘Juf, nu begrijp ik pas hoe die mensen zich hebben 

gevoeld’. 

De Kunstbrigade op School maakt sinds 9 jaar 

dansvoorstellingen met leerlingen van het 

basisonderwijs. 

Eerdere historische projecten van De Kunstbrigade

waren ‘Oh, Haarlemmermeer!’ en ‘Zaans Verleden’ 

waaraan in de afgelopen jaren meer dan 6000 

leerlingen hebben meegedaan. 

De Kunstbrigade op School bestaat uit 

Laura Wissing, Nynke van Halsema en Aga de Wit. 

Zij zijn alle drie HBO afgestudeerde dansdocenten 

met een ruime ervaring in het onderwijs. 

Voetspoor van Velsen

Iedere groep studeert o.l.v. een dansdocent van 

De Kunstbrigade op School een dans in, waarbij per 

groep een onderdeel van de Velsense geschiedenis 

uitgebeeld wordt. 

We zien dansen over de strijd tussen de Friezen en 

Romeinen, de riddertijd op Kasteel Brederode, de 

deftige gebruikers van Beeckestein en hun 

bedienden, de visserij en de gevaren van de zee, 

het harde leven van de kanaalgravers, de gebeur- 

tenissen in de tweede wereldoorlog, Strandpret, het 

Spaghetti oproer, de gloeiende ovens van Tata Steel 

en de aankomst van nieuwe Velsenaren die voor 

werk uit Turkije kwamen.

Al deze dansen samen vormen een schitterende, 

vrolijke en ontroerende voorstelling waarin iedereen 

kan stralen. De leerlingen kijken naar elkaar tijdens 

de voorstelling. Zo maken ze allemaal kennis met 

het rijke erfgoed van Velsen. Wanneer het weer is 

toegestaan is er natuurlijk ook publiek welkom. 

Praktische informatie.

2 dansrepetities per groep in de twee weken vooraf-

gaand aan de voorstelling.

Duur van de repetities: groepen 1/2  45 min. 

overige groepen 1 uur per repetitie.

Locatie: op school, bij voorkeur in het speellokaal.

Op de voorstellingsdag heeft iedere groep een 

generale repetitie van 15 minuten op de 

voorstellings locatie.

Daarna start de voorstelling. 

locatie: gymzaal

bijdrage per groep: € 80

Bij meer dan 9 groepen wordt er gesplitst in 

2 voorstellingen. 

De Kunstbrigade op School zorgt voor kostuums en 

decor en neemt een eigen geluidsinstallatie mee.
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Lesmateriaal Voetspoor in Velsen

De school ontvangt een link voor digitaal 

lesmateriaal voor in de klas.  

Daarin vindt u alle informatie die de leerlingen 

nodig hebben over de bijzondere geschiedenis van 

Velsen en hun eigen dans onderdeel.  

Prehistorische dieren

Geschiedenis: de prehistorie

Erfgoed: Pieter Vermeulen Museum

We bekijken en bespreken we beeldmateriaal van 

dinosauriërs en dieren uit de ijstijd. Hoe groot of 

klein waren de dieren? Hoe zag hun leefomgeving 

er uit? Wat was hun gedrag? Daarna maakt elk kind 

een tekening van zijn/haar favoriete dier. 

In de tweede les onderzoeken de kinderen de 

bewegingen en geluiden van de dieren. Vervolgens 

beelden ze met behulp van papieren maskers en 

andere attributen hun favoriete dieren uit in een 

schaduwbeeld voor een verlicht scherm.

duur: 2 x 1,5 uur

locatie: klaslokaal, speellokaal/gymzaal

bijdrage school: € 50
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Drama en beeldend worden door Diane Carp, 

dramadocent, en Judith Zwaan, docent beeldend, 

geïntegreerd met feitelijke informatie over een 

onderwerp uit andere leergebieden. Uit onderzoek 

is gebleken dat leerlingen door het gebruik van 

kunstdisciplines leerstof beter kunnen onthouden, 

niet door informatie uit het hoofd te leren, maar 

door inhoud te ervaren en zelf te interpreteren. 

(Hardiman, Rinne & Yarmolinskya, 2014)



Het leven in een kasteel

Geschiedenisonderwerp: 

de vroege middeleeuwen, ridders en kastelen

Erfgoed: de Ruïne van Brederode

Aan de hand van beeldmateriaal bekijken en 

bespreken we de onderdelen van een kasteel en 

de bewoners en bezoekers in de middeleeuwen. 

In groepjes maken de kinderen een achtergrond 

en personages voor een scène op een plek in het 

kasteel. Met hun zelfgemaakte materiaal verzint 

ieder groepje een korte scène als antwoord op 

de vraag, ‘Wat gebeurt er in jouw ruimte van het 

kasteel?’. Ze oefenen en spelen met hun 

personages en uiteindelijk worden alle scènes 

opgenomen. De losse fi lmpjes worden in een kort 
fi lmpje samengebracht waarin het leven in het 
kasteel door de verbeeldingskracht van de kinderen 

wordt verteld.

duur: 2 dagdelen

locatie: klaslokaal

bijdrage school: € 85
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Jagers en boeren

Geschiedenisonderwerp: 

de tijd van jagers en boeren

Erfgoed: bodemvondsten in Velsen

Hoe leefden de jagers en hoe ging de ontwikkeling 

van jager naar boer? 

De kinderen leggen verslag van deze ontwikkeling 

in tekeningen en zelfgemaakte poppetjes. 

Ze maken de jagers, boeren en dieren waarmee 

ze zelfbedachte mini-scenes gaan spelen die in 

fi lmpjes worden opgenomen. De losse fi lmpjes 
worden in chronologische volgorde samengevoegd. 

Zo wordt deze geschiedenis door de kinderen in 

woord en beeld vastgelegd. 

duur: 3 dagdelen

locatie: klaslokaal

bijdrage school: € 125

De kanaalgravers

Geschiedenis 19e eeuw

Erfgoed: het Noordzeekanaal

Net zoals de Romeinen hebben ook de kanaal-

gravers bijgedragen aan de geschiedenis van 

Velsen: zij groeven het Noordzeekanaal en woonden 

in de duinen onder erbarmelijke omstandigheden. 

De leerlingen maken tekeningen over de kanaal-

gravers en hun hutten in de duinen, die in een 

fi lmpje worden verwerkt. Daarmee verbeelden zij de 
geschiedenis van deze mensen, die tot op heden 

onderbelicht is gebleven.

Over het Noordzeekanaal in de huidige tijd weten 

de kinderen zelf al veel. We bekijken met elkaar wat 

er allemaal gebeurt op en rond het kanaal en de 

leerlingen verwerken dat in tekeningen en verhalen 

die in een fi lmpje worden vastgelegd. 
De fi lmpjes van beide lessen vind je terug op 
Youtube.

duur: 2 dagdelen

locatie: klaslokaal

bijdrage school: € 85
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Rare jongens, 

die Romeinen

Geschiedenisonderwerp: de Romeinse tijd

Erfgoed: De Romeinse forten in Velsen

In onze regio woonden rond het begin van de jaar-

telling Friese boeren. De Romeinen kwamen het 

land binnen en vestigden zich hier ook korte tijd. 

Waar bouwden zij hun forten? Hoe ging de 

ontmoeting tussen Friezen en Romeinen? 

Vriendelijk of vijandig? Hoe ging de ruilhandel tus-

sen de twee culturen? Wat gebeurde er in en rond 

de forten?

Toen waren het alleen de Romeinen deze 

geschiedenis konden opschrijven. Maar nu grijpen 

de leerlingen de kans om de geschiedenis ook 

vanuit het perspectief van de Friezen te vertellen. 

In groepjes schrijven ze korte scenes, maken hun 

personages en spelen ze voor de minicamera.

duur: 2 dagdelen

locatie: klaslokaal

bijdrage school: € 85

Ziekten en genezers 

in de middeleeuwen

Geschiedenisonderwerp: de middeleeuwen

Erfgoed: De Engelmunduskerk, Ruïne van 

Brederode

Welke ziekten heersten er in de middeleeuwse stad 

en bij welke genezers konden de patiënten terecht 

voor hulp? De leerlingen gebruiken de feitelijke 

informatie over genezers van toen om hun eigen 

minivoorstellingen te maken over de interacties 

tussen de genezers en hun patiënten. Ze schrijven 

hun scenario, maken de papieren personages en de

achtergrond, en spelen hun scenes voor de 

camera. Zo worden de verschillende perspectieven 

van de gezondheidszorg in de middeleeuwen door 

hen verbeeld.

duur: 3 dagdelen

locatie: klaslokaal

bijdrage school: € 125
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De Overtocht 

Geschiedenisonderwerp: het slavernijverleden

Erfgoed: Beeckestijn, Landgoed Duin en Kruidberg

Een vakoverstijgend erfgoedproject over de 

gedeelde geschiedenis van de trans-Atlantische 

slavenhandel. 

Het project bestaat uit een reeks actieve 

werkvormen afgewisseld met feitelijke informatie 

over de rollen van Nederland, West-Afrika, Curaçao 

en Suriname in de Driehoekshandel. Welke link is 

er tussen regionaal erfgoed in Velsen en de slaven-

handel?

Leerlingen verdiepen zich in de verschillende per-

spectieven en ze vertellen het verhaal opnieuw in 

hun eigen woorden en beelden. 

duur: 2 dagdelen, liefst op dezelfde dag

locatie: klaslokaal

bijdrage school: € 85

De Tweede Wereldoorlog 

in Velsen

Geschiedenis: Tweede Wereldoorlog

Erfgoed: Bunkermuseum, Forteiland, Oorlogsmonu-

ment Plein 1945

Waarom was Velsen zo belangrijk voor de Duitsers 

tijdens de Tweede Wereldoorlog en wat voor gevol-

gen had dit voor de plaatselijke bevolking? Welke 

acties ondernamen de geallieerden en de Duitsers? 

Zijn er getuigenverslagen van bewoners? De 

leerlingen doen ook zelf onderzoek naar (beeld)

materiaal en gaan als verslaggevers te werk om hun 

bevindingen voor de camera in beeld te brengen. 

duur: 3 dagdelen

locatie: klaslokaal

bijdrage school: € 125
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De Kleine Prins

De kleine prins zorgt goed voor zijn planeetje. 

Maar hij wil heel graag nieuwe planeten ontdekken. 

Hij komt terecht op aarde en leert daar alles over 

vriendschap.

Gebaseerd op het prachtige ‘Le Petit Prince’ van 

Saint Exupery.

duur: 45 min. 

locatie: bij voorkeur speellokaal 

lesmateriaal: er is lesmateriaal voor op het digibord 

hierin wordt in het kort het verhaal verteld.

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Spiegeltje Rondreis

Opaatje en omaatje wonen 

in een groot huis met lege stoelen. 

Dat komt omdat hun kleinkinderen haast nooit 

kunnen komen. Ze wonen veel te ver weg. 

Het magische Spiegeltje Rondreis brengt uitkomst.

Gebaseerd op het gelijknamige boek van 

Annie M.G. Schmidt.

Sluit aan bij thema’s reizen, landen, de wereld, 

familie. 

duur: 45 min. 

locatie: bij voorkeur speellokaal 

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Kant-en-klaar projecten

Dans-en-de-taal

Het is neurologisch aangetoond dat 

bewegen en taal nauw met elkaar verbonden zijn.

Op basis van de acht intelligenties worden woorden 

op een andere manier toegevoegd aan het 

geheugen.

duur: 4 lessen van 45 min. 

locatie: bij voorkeur speellokaal 

bijdrage per klas: € 50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Een kunstvakdocent komt in de klas deze projecten 

uitvoeren: een leuke impuls om het creatieve brein 

te stimuleren!
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Een bord met spaghetti….

En daar bovenop…, we maken een nep gehaktbal, 

spaghetti met een beetje ketchup……

Vaardigheden: plakken, knippen, spuiten.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

De haas en de schildpad

De haas en de schildpad houden een wedstrijd. 

Wie denk jij dat er gaat winnen?

In deze workshop maken de leerlingen kennis met 

de eeuwenoude fabel van Aesopus. Ze spelen 

langzame dieren en snelle dieren en ontdekken dat 

zelfs een schildpad kan winnen van een haas.

duur: 45 minuten

locatie: speelzaal of gymzaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Meneer Meulenaar.       

Meneer Meulenaar harkt alle blaadjes keurig bij 

elkaar. Behalve die ene……

Vaardigheden: schilderen, plakken.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal 

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Het beeldenmuseum

Er is iets geks aan de hand in dit museum. 

Bibi de Bewaker gaat op onderzoek uit, en 

ontdekt dat de beelden ’s nachts tot leven komen! 

duur: 45 minuten

locatie: speelzaal of gymzaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

De kleurenmonsters.

Emoties kunnen enorm verschillen, 

Boos, Blij, Bedroefd en Bang. 

Ze hebben ook allemaal een andere kleur.

Vaardigheden: prikken, tekenen, kleuren.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
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In onze achtertuin…  

Daar staat een hele mooie boom! 

Daar groeit een klein gebakje!!

We maken mooie gebakjes en die prikken we in de 

boom.

Vaardigheden: verven, plakken, prikken, versieren.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Driehoek

Prentenboek over vormen. 

Driehoek gaat een gemeen grapje uithalen met 

vierkant, tenminste, dat denkt hij…. 

Vaardigheden: verven, stempelen.

duur: 90 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 25

minimaal deelnemen met 2 klassen

Schaapje, schaapje

Mensen hebben haren, 

dieren hebben een vacht. Echte schapenwol ruikt 

naar schaap en wol kan je spinnen en daarmee kan 

je een trui breien

Vaardigheden: buigen, knopen, wikkelen

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Thaumatroop

Je allereerste tekenfi lm! 
Toveren met karton!

2 tekeningen vormen samen 1 beeld door middel 

van beweging.

Vaardigheden: tekenen, knippen, plakken.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

16



Insectenhotel   

Schors, mos, hooi, takjes, stro, 

alles waar insecten van houden gaat in het hotel 

om ze te lokken. Zo heb je toch je eigen huisdieren 

om zelf goed voor te zorgen!

Vaardigheden: knippen, plakken, boren, vullen, 

knopen.

duur: 90 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 25

minimaal deelnemen met 2 klassen

Kunstwerk met vondsten 

uit de natuur

We gaan een collage van een dier maken met 

behulp van natuurlijke materialen:

gedroogde bladeren, uit elkaar gehaalde dennenap-

pels, takjes en nog veel meer!

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

De Kleine Kapitein

Ga aan boord met de Kleine Kapitein en zijn 

vrienden en beleef spannende avonturen.

Gebaseerd op het gelijknamige boek van 

Paul Biegel.

duur: 60 minuten

locatie: bij voorkeur speellokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Alice in Wonderland

Volg Alice naar naar Wonderland.

Ontmoet de gekke hoedenmaker, de Hartenkonin-

gin en het witte konijn.

Spannend, ontroerend en soms een beetje eng. 

Gebaseerd op het gelijknamige boek van Lewis 

Carroll.

duur: 60 minuten

locatie: bij voorkeur speellokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
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Afval & Uitvinders

Wie denkt dat je aan afval niks meer hebt, 

heeft het mis! In deze theaterworkshop fantaseren 

we over wat je allemaal nog zou kunnen doen met 

die lege fl es, die oude krant of die lekke voetbal en 
verzinnen we de gekste uitvindingen.

duur: 60 minuten

locatie: speelzaal of gymzaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

De Sneeuwkoningin

De Sneeuwkoningin is gemeen 

en heeft een hart van ijs. Al vele ridders hebben 

geprobeerd haar te verslaan, maar ze zijn allemaal 

veranderd in ijzige standbeelden. Wie zal het lukken 

om haar hart te laten smelten?

Aan de hand van spelletjes en theateroefeningen 

maken de leerlingen kennis met dit oude sprookje 

én met een aantal basiselementen van 

toneelspelen.

Geïnspireerd op het sprookje van Hans Christian 

Andersen.

duur: 60 minuten

locatie: speelzaal of gymzaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Memory Kriebelbeestjes

Torren, spinnen, vliegen, wespen, 

bijen, lieveheersbeestjes kriebelen, 

Twee kriebelen nog meer!

Samen een memoryspel maken wat ook echt ge-

speeld kan worden.

Vaardigheden: (na)tekenen, knippen, vouwen.

duur: 90 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 25

minimaal deelnemen met 2 klassen

Apennoten percussie  

Deze workshop is ontstaan 

na Chris Colleye's bijdrage aan het kindermuziek-

programma Apennoten, uitgezonden door KRO 

NCRV bij Zappelin. De leerlingen krijgen de instru-

menten te zien en te horen die hij gebruikte op tv. 

Het is van belang dat de kinderen op school/thuis 

het programma hebben bekeken - hoe vaker hoe 

beter. Tijdens de workshop zingen ze dan samen 

met Chris het lied Zoveel Kleuren. 

Het mooiste zou zijn als de kinderen op school 

zelf gekleurde schudkokers maken en die gebrui-

ken. Het is ook mogelijk dat Chris het aanvult met 

kleurige Schudinstrumentjes of Boomwackers. 

duur: 60 minuten

locatie: speellokaal of verwarmde gymzaal met 

stoelen of banken

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
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Draaimolen   

Met gekleurde stroken maken 

we een kijkspektakel. 

Kleuren en vormen veranderen waar je bij staat!

Zwiep de molen tussen je handen en kijk je ogen uit.

Vaardigheden: knippen, plakken, verbinden.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Vlindermobile 

Vlinders hebben de mooiste kleuren 

en de vleugels links en rechts zijn precies hetzelfde 

maar dan andersom. Het lijkt heel ingewikkeld en 

toch is het simpel.

Spiegelen, symmetrie en samenwerken aan een 

mobile voor in de klas.

Vaardigheden: tekenen, knippen, verven, knopen.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
Natuurletters

We gaan een alfabet maken met 

vondsten uit de natuur die we verzameld hebben.

Welk blad heeft de buik van de b? welk takje heeft 

de kromming van een s?

Op zoek naar vormen kijk je op een andere manier 

naar de letters van het alfabet!

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Kiekeboe     

Zo zie je niks en zo … zie je????

Met rietjes en een papieren bekertje kun je een 

mechaniek maken waarbij je zomaar een beest, 

clown of een duveltje tevoorschijn en ook weer weg 

kunt toveren!

Vaardigheden: verbinden, boren, tekenen, knippen.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Bamboe’lé 

Trommelen op de cata 

(dikke bamboestammen) uit Indonesië. 

Ze leren een basisritme met vraag en antwoord 

spelletjes. 

duur: 60 minuten

locatie: speellokaal of verwarmde gymzaal met 

stoelen of banken

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
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Boom-shake-ala 

Boomwackers, 

kleurige in toonsoort gestemde kunststof 

trommelbuizen. De meeste scholen kennen de 

Boomwackers of hebben ze op school, maar tijdens 

deze workshop gaat dit i.c.m de cajon (trommelkist) 

en schudkokers. 

Ze leren een basisritme met vraag en antwoord 

spelletjes. 

duur: 60 minuten

locatie: speellokaal of verwarmde gymzaal met 

stoelen of banken

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Oorlog 

We studeren een indrukwekkende 

dans in met onderduikers en verraad als onderwerp. 

Heel geschikt voor de periode rond 4 en 5 mei.

Te koppelen aan boeken als Oorlogswinter van 

Jan Terlouw en het dagboek van Anne Frank.

duur: 60 minuten

locatie: speellokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Brief voor de koning 

Op zijn reis naar de koning 

van Unauwen komt Tiuri talloze gevaren tegen. Die 

gevaren zie we terug in de spannende dans die we 

gaan instuderen. Gebaseerd op het gelijknamige 

boek van Tonke Dracht.

Aan het einde van de les kan de dans gefi lmd 
worden.

duur: 60 minuten

locatie: speellokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Het goud van koning Midas

Maak kennis met Midas: 

de rijkste en hebberigste koning uit de Griekse 

mythologie. Hij wenste dat alles wat hij aan zou 

raken, in goud zou veranderen. Natuurlijk duurde 

het niet lang voor Midas enorm veel spijt kreeg van 

zijn wens…

Het theater zoals wij dat nu kennen in Nederland is 

ontstaan in de Griekse Oudheid. In deze workshop 

gaan de leerlingen aan de slag met het verhaal van 

Midas en geven ze er hun eigen draai aan.

duur: 60 minuten

locatie: speelzaal of gymzaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
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Spelen met tekst

Van papier naar podium, hoe doe je dat?

In deze workshop gaan de leerlingen aan de slag 

met korte dialoogjes en leren ze hoe je daar een 

echte toneelscène van maakt.

Ook zeer geschikt als voorbereiding op de 

eindmusical.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Marble Mania

Hoe maak je een goot, 

een goeie bocht en een stevige poot? Als je weet 

hoe dat moet kun je de mooiste, hoogste, langste 

knikkerbaan maken. Alleen ga je misschien sneller 

maar samen kom je verder.

Vaardigheden: vouwen, knippen, plakken, verbinden.

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Spin Sebastiaan

Het is niet goed met hem gegaan. 

Red Spin Sebastiaan door hem te helpen weg te 

kruipen voordat hij wordt opgeveegd.

Trek aan de 2 touwtjes en de spin kruipt naar boven. 

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Rembrandt, 

de rietpen en het stilleven

We maken een rietpen à la Rembrandt. 

Uit sap van planten, thee, kruiden of koffi e maken 
we inkt. Een stilleven met spullen uit de natuur, 

goed kijken, schetsen, tekenen maar!

duur: 60 minuten

locatie: klaslokaal

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
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Braziliaanse sambapercussie  

We maken gebruik van 

verschillende grote en kleine trommels in 

combinatie met bellen en shakers. We leren een 

basisritme met vraag en antwoord spelletjes. 

duur: 60 minuten

locatie: speellokaal of verwarmde gymzaal met 

stoelen of banken

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen

Raps & beats

Muziekproject voor 

de bovenbouw van het basisonderwijs. 

De leerlingen maken kennis met rap: wat is rap? 

Waar komt het vandaan? Hoe schrijf je een rap? 

Naast het schrijven van raps maken ze kennis met 

beat box en live looping, een vocale beat die met 

behulp van loopstation wordt opgenomen. 

Vervolgens maken ze een beat met verschillende 

hulpmiddelen. Met behulp van de autotune box 

wordt er een melodische rap opgenomen. 

Uiteindelijk is er een eigen klassenrap ontstaan!

Dit past goed binnen de belevingswereld van de 

kinderen van nu en helpt bovendien bij hun 

taalvaardigheid. Succes gegarandeerd!

duur: 6 lessen van 60 minuten 

locatie: speelzaal of klaslokaal

bijdrage per klas:  € 125

minimaal deelnemen met 2 klassen

Ontwerp een emoticon

We doen een brainstorm en

daarna schetsen we ideeën met potlood. Om een 

strakke digitale emoticon te krijgen, gaan we het 

ontwerp overtrekken en mooi maken met felle 

kleuren in Procreate. 

Procreate is een tekenprogramma op de Ipad.

21st century skills!

per 2 leerlingen samenwerken op 1 Ipad

duur: 60 minuten

locatie: in de klas

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen
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Darbuka 

Vaastrommels die veel gebruikt 

worden in Zuid- en Oost- Europa, Azië en Noord-

Afrika. We maken gebruik van aluminium trommels, 

deze zijn licht van gewicht en makkelijk te hanteren 

voor kinderen. 

Ze leren een basisritme met vraag en antwoord 

spelletjes. 

duur: 60 minuten

locatie: speellokaal of verwarmde gymzaal met 

banken of stoelen

bijdrage per klas: € 12,50

minimaal deelnemen met 2 klassen



Kunst op maat

Met de hele school

Op aanvraag van de school komen vakdocenten van 

verschillende disciplines in de school om samen 

met de leerkrachten  kunsteducatie in het onderwijs 

te integreren. Bijvoorbeeld aan de hand van een 

thema, een jubileum of een jaarlijks terugkerend 

project.

Thema’s kunnen zijn:

* zelfportretten: de school stelt zich voor

* plastic soep: n.a.v. een afvalproject met de 

   gemeente

* museum op school: alle klassen een ander 

   museum

* Cobra werken in de stijl van Cobra-kunstenaars 

Bij een jubileum wordt met de school bekeken 

waarover het zal gaan en wat belangrijk is om uit te 

dragen (b.v. 25 jaar) en bij een jaarlijks terugkerend 

project staat de discipline centraal, bijvoorbeeld 

een theateropvoering met alle leerlingen in de 

schouwburg.

Kortom, bijna alles is mogelijk en altijd in overleg 

met de school.
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Stempelen

Met een snijmachine maken 

de leerkrachten zelf stempels van foampanel 

isolatieplaat. Vormen als ruit, ovaal, kruis, vierkant, 

cirkel worden stempels.

De kinderen gaan met deze stempels een verhaal 

stempelen, waarbij de kleurencirkel ook een rol 

speelt. Denk hierbij aan de boeken Vierkant en Drie-

hoek van Marc Barnett of Blauwtje en Geeltje van 

Leo Lionni. Zelf met de leerkracht stempels maken 

plakken en afdrukken.

bijdrage per box: € 10

Kaartweven 

Eenvoudige methode met karton, 

merano viltwol en wol of katoendraad waarmee de 

techniek gemakkelijk onder de knie te  krijgen is. 

bijdrage per box: € 10

Kunst to Go

Workshop met een all-inclusive Workbox

Hoe leuk en gemakkelijk kan het zijn:

Een kleine workshop/instructie voor de leerkracht 

en dan krijg je de “all inclusive workbox” mee 

waarin alles zit wat je nodig hebt om deze workshop 

zelf met je klas te gaan doen.

Om eens iets anders tussendoor te doen, voor je 

verjaardag of omdat het waait en de klas onrustig 

is: en ze leren er zeker iets van! 

We kunnen de workshop op school geven aan een 

aantal leerkrachten, je kunt ook op het inloop-

spreekuur* komen, de workshop/instructie volgen 

en de doos meteen mee nemen naar school.

(* elke donderdag van 15.00 tot 17.00 uur)

24



Vouwen 

Een vierkant papier 10 x scherp vouwen en op 

ronde vormen tekenen en knippen, dan krijg je een 

emotioneel bouwsel! Jantje lacht, Jantje huilt en 

alles wat ertussen zit.

bijdrage per box: € 10

Techniek

Met meten, knippen, lijmen, 

een asverbinding en samenstellen behandel je 

gelijk de plastic soep en recycle kunst.

bijdrage per klas: € 10

Zelf inkt maken 

en werken met de rietpen

Kunstinspiratie van Rembrandt, onderwerp land-

schap. In de box: penselen, waterpotjes, paletjes en 

de basis voor inkt maken (Hiervoor kun je zelf ook 

groene planten verzamelen, resten thee, koffie...)

bijdrage per box: € 10

En verder:

* Maak je eigen knuffel

* Maak een sterrenkijker

* Maak een uiltje

* Tekenen met zand en andere natuurlijke 

   materialen

* Wikkeltechnieken (textiel)

* Een belegde boterham (textiel)
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KunstForm Velsen

0255-510684

https://www.kunstformvelsen.nl

hoofd onderwijs: Merit Koops

mkoops@kunstformvelsen.nl

Tekst: Merit Koops

Opmaak: HannaH van Dam.

Foto's: verschillende bronnen 


