
 
 

Deze en andere thema-koppelingen met cultuureducatie zijn terug te vinden op onze website. 

 

 

Een eigen plek 

(2020-11) 

 

Altijd onderweg (Groep 7-8) 

Mensen en dieren zijn altijd onderweg. Waarom eigenlijk? Waarom verhuizen mensen naar andere 

delen van de wereld? 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 

en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 

Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 

kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 

hoeft te weten. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 

reflectie. Bij dit thema passen o.a. de kunstkaarten: 

EYE, Window on the west bank, Navel in de oermaas (A50 Veghel) 

• Zachte atlas maken: (les 3 en les 4) op ontdekkingstocht in je eigen buurt. Wat maakt jouw 

buurt een fijne buurt? Met al je zintuigen beleven. Wat zijn fijne verstop plekjes? Waar ruikt 

het altijd lekker? Waar kom je soms gekke dingen tegen? Waar voel je je helemaal thuis? Een 

persoonlijke kaart die iets zegt over de leerling. Of: droom eens over een andere fijne plek op 

delen van de wereld. Hoe ziet die er uit? 

• Architectuurlessen (o.a. Architecten van een droomhuis) neem eens een kijkje op de website 

of de pagina met lesmateriaal. 

• CHV educatie gr 5-6 en CHV educatie gr 7-8 (onderdeel van erfgoedmenu waar jullie voor 

betalen) met ontdekkingstocht op De Noordkade. Over industrialisatie en de logistieke 

ontsluiting van Veghel. Een oproep van de burgemeester om een nieuwe bestemming van 

deze plek te maken. 

• Expeditie Heilige Huisjes met een bezoek aan de Lambertuskerk en moskee. 

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema via vau@nobb.nl 

(Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Een passende film zoeken en bekijken via Cinekid – moviesthatmatter   

(Bijvoorbeeld Lion “Mijn lange weg naar huis”) 

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA met lesbrief te gebruiken bij 

documentaires. 
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