
 

 

IPC thema ‘Zij maken het verschil’ (gr. 5-6) 

(2017-11) 

Sommige mensen hebben de wereld zo veranderd dat hun invloed op ons leven nog steeds kan 

worden gevoeld vandaag de dag. Van wetenschappers tot sporters, van politici tot muzikanten, 

van alle achtergronden, landen, rassen en religies zijn er mensen die met hun ideeen of acties veel 

hebben betekend voor anderen. We gaan leren over belangrijke mensen die ons leven hebben 

veranderd op een bepaalde manier. 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

 

• Pagina 6, leerdoelen Kunstzinnige vorming: hier wordt aandacht gevraagd voor reflectie, 

kunnen praten over kunst…zowel kunst in de openbare ruimte als zelfgemaakt kunst. Kijk 

eens naar het filmpje over het reflecterend vermogen 

https://www.decultuurloper.nl/verdieping/id-5038/competenties-cultuureducatie/  

• Daarnaast zou je als leerkracht "VerderKijken DoorDenken" kunnen gebruiken. Hierbij zijn 88 

kunstkaarten ontwikkeld met simpele vragen waardoor kinderen anders leren kijken naar 

kunst. Heel bruikbaar, weinig voorbereiding gevraagd: http://klunky.nl/artikel/verderkijken-

doordenken en voorzien van 9 kunstwerken uit Meierijstad. In schooljaar 2016-2017 hebben 

de leerlingen uit groep 3-4 uit Veghel dit in het kunstmenu gehad. Er zijn voor elke doelgroep 

andere kunstwerken geselecteerd. Gratis beschikbaar via de marktplaats voor 

cultuureducatie. Ook te gebruiken bij zelfgekozen kunstwerken of kunstwerken in de 

omgeving van de school.  

• Via het Design Museum een kunstdocent uitnodigen in de klas die op de wijze van 

VerderKijken DoorDenken een gastles geeft.  

• Kunstlocatie Würth op de Brand in Den Bosch. Gratis workshop en rondleiding. 

https://www.wurth.nl/nl/kunstlocatie/kunstlocatie_wurth/welkom_bij_kunstlocatie_wurth.

php  

• Rijksmuseumbus met workshop Ontdekkers en Reizigers over sporen van de VOC (evt. 

Samen optrekken met thema Wijde wereld gr. 7-8) 

• CHV educatie groep 5-6: gaat over vervoer en logistieke ontsluiting (evt. samen optrekken 

met thema Wijde wereld gr. 7-8)  (onderdeel van erfgoedmenu) 

• Canonvensters Nederland (zie ook: Brabant en Veghel). 

• De Middeleeuwse stad (regenten en vorsten) met een bezoek aan Kasteel Heeswijk 

(onderdeel van erfgoedmenu) 

• Een kijkje nemen in het atelier van een lokale kunstenaar.  

• Aansluiting zoeken bij lokale atelierroutes. 

• Een artist in recidence organiseren op school. Een kunstenaar krijgt voor een aantal weken 

een lokaal tot zijn beschikking als atelier. 

 

https://www.decultuurloper.nl/verdieping/id-5038/competenties-cultuureducatie/
http://klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken
http://klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken
https://www.wurth.nl/nl/kunstlocatie/kunstlocatie_wurth/welkom_bij_kunstlocatie_wurth.php
https://www.wurth.nl/nl/kunstlocatie/kunstlocatie_wurth/welkom_bij_kunstlocatie_wurth.php
file://///192-110/RedirectedFolders2012$/dorian.verkuijlen/Downloads/Informatie-over-de-Programmas.pdf
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/61/chv-educatie-5-6-lesmateriaal
https://www.entoen.nu/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/60/de-middeleeuwse-stad-incl-kasteelbezoek

