
 
 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan 

het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals 

observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor 

elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen. 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, 

cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we 

duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. 

Beste ouder, verzorger van leerlingen groep 5-6 

Binnenkort gaat je zoon of dochter naar ‘Warnet’ toe, een heel bijzondere voorstelling van 

Theatergezelschap Schippers & van Gucht, , waarbij de tribune midden in een witte kubus van grote 

schermen staat. Als toeschouwer word je tijdens de voorstelling als het ware opgeslokt door een 

videowereld van 360 graden om je heen. En tegelijkertijd zien we een acteur, die wel veertig 

verschillende personages, fragmenten uit een leven speelt. Iedereen ziet andere details en maakt in 

zijn/haar hoofd een unieke voorstelling mee. Kortom, het beloofd een heel bijzondere ervaring te 

worden.  

De voorstelling dient als start van een kunst en techniek project. Na 

de voorstelling neemt de klas deel aan een inspiratieworkshop en 

krijgen ze een opdracht om aan te werken.   

Het thema van de opdracht is : Verander'ns 
Verander eens van standpunt, blik of vorm. 
Verander’ns jezelf of iets… anders. 
Verander’ns de omgeving, het verhaal of de functie. 

 

Kunst en Techniek met jonge kinderen is helemaal niet zo moeilijk als 

het misschien lijkt. Het past eigenlijk heel goed bij kinderen. Ze 

houden namelijk van spelen, onderzoeken, ontdekken, nieuwe dingen 

leren en uitvinden.  

Samen  er over praten 
Natuurlijk is het fijn om met je kind te praten over opdrachten op school. Om je daarbij te helpen 
sturen we je daarom deze informatie toe. En kijk ook een op www.cultuurkade.nl waarbij je 
vervolgens zoekt naar ‘Warnet’. Daar staat meer informatie over het project. Ook kun je de volgende 
vragen aan je kind stellen:  

1. Wat vond je het meest bijzondere personage in de voorstelling? 
2. Vertel eens iets over de workshop. 
3. Weet je al wat je wil gaan veranderen? 

Vaak komt er dan vanzelf meer, omdat zo het begin van het gesprek al is gemaakt.  

Het is niet de bedoeling dat je je kind gaat helpen. Hun eigen fantasie is huizenhoog en alle 
oplossingen die ze zelf bedenken zijn goed.  
 
Waarom een kunst en techniek project tijdens schooltijd? 
Met een project zoals dit leren kinderen een onderzoekende en experimenterende houding aan te 
nemen. Ze leren oplossingen te bedenken en creatief te denken. Dat zijn allemaal vaardigheden waar 
ze in onze snel veranderende maatschappij veel profijt van zullen hebben.  
 

Met vriendelijke groeten,  

het team van Cultuurkade Meierijstad 

http://www.cultuurkade.nl/

