
 
 

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

Thema: Groei en leven 
(2021-01) 

Alles groeit en bloeit (groep 5-6) 
Landschappen en grondsoorten. Bomen, planten, dieren. Voedselkringloop. Biotopen en 

levensgemeenschap. 

(2021-01) 

• Het mollenpad (Schaapskooi Schijndel) 

• Natuurcentrum De Maashorst (div. thema’s). 

• Klasseboeren. Belevend leren op de boerderij. Via klasseboeren kunnen schoolklassen een 

educatief bezoek brengen op een boerderij (bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode).  

• Bomen- en bijenwandeling Fort Isabella (Vught) voor gr. 6 t/m 8 / €60 per groep. Een terrein 

met 300 ‘groene reuzen’ waaronder bijzondere exemplaren. En het werk van de imker. 

• Erfgoedproject Zo gaat de molen, met een bezoek aan de Kilsdonkse molen (Dinther), een 

watervlucht molen (uniek in Europa) Biotoop van de molen. 

• IVN Veghel / Natuurtuin ’t Bundertje. Een (school)gids inzetten of eens informeren wat er 

(per doelgroep) mogelijk is met dit thema. 

• Groentespeelpakket en andere ideeën  

• Mad Science (bekijk de thema’s). 

• Land-art kunstenaar Mariëlle Lapidaire. 

• 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: Hirst, Maman, Polar bear,  

of kies bijvoorbeeld zelf een passend kunstwerk met een algemene thinking routine die je 

geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. Google bijv. eens op 

‘kunstwerk voedsel’. 

Het project is verhuisd/ gaat binnenkort verhuizen naar een nieuwe website. De links 

hieronder naar de kaarten niet meer werken, zijn de kaarten via de nieuwe website te 

downloaden. Zoek dan even de juiste titel op. 

• 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   

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA of Docschool Online met lesbrief 

te gebruiken bij documentaires. 

• En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen 

geven, weet dat! Mocht je dat willen dan kan Cultuurkade jullie helpen met het zoeken naar 

geschikte personen uit de regio. En misschien kan je CHV academy docent met je 

meedenken. 

  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/18/naar-de-schaapskooi-het-mollenpad
https://www.natuurcentrumdemaashorst.nl/scholen
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/57/klasseboeren
https://www.fortisabellakazerne.nl/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/71/zo-gaat-de-molen-de-kilsdonkse-molen-in-dinther
https://www.ivn.nl/afdeling/veghel/schoolgidsen
https://www.blauwgras-rachelzweije.nl/groentespeelpakket
https://onderwijs.mad-science.nl/thema
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/625/kennismaken-met-marielle-lapidaire
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/45_idHirst.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/46_idBourgeois.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/53_idHooftGraafland.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine1.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine2.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine3.pdf
https://www.kunstlocbrabant.nl/projecten/verderkijken-doordenken-11252
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://cinekid.nl/nl/educatie/films
https://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod
https://cinekid.nl/nl/nieuws/214
https://www.idfa.nl/nl/info/docschool-online
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
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Filmideeën passend bij het thema, aangedragen door Filmhub Zuid: 

• Wad, overleven overleven op de grens van water en land.  

Te bekijken via NPO start: https://www.npostart.nl/wad-overleven-op-de-grens-van-water-

en-land/20-10-2019/BV_101395749  

Met lesmateriaal (dit lesmateriaal bevat opdrachten om voor en na het bekijken van de film 

te behandelen): https://kijk-

goed.eyefilm.nl/files/teaching_materials/wad_lesmateriaal_inscience_filmfestival_2018.pdf  

Let op: is ontwikkeld voor groep 6 (en 7&8).  

Naast dit lesmateriaal is er een apart educatieproject over het Waddengebied met speciaal 

ontwikkelde clips voor basisscholen en middelbare scholen, gratis beschikbaar 

via www.wereldwad.nl 

• De nieuwe wildernis 

Te bekijken via NPO Start: https://www.npostart.nl/de-nieuwe-wildernis/25-12-

2014/VARA_101372340  

Let op: bevat fragmenten waarbij dieren komen te overlijden, graag als docent van te voren 

de documentaire kijken zodat je hier goed op kunt inspelen.  

Met behind the scenes: https://www.npostart.nl/de-nieuwe-wildernis/25-12-

2014/VARA_101372338  
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