
 
 

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

Thema: Groei en leven 
(2021-07) 

Onze groei in beeld (groep 7-8) 
Menselijk lichaam. Bescherming en voortplanting.  
(2021-07) 

• Mad Science (bekijk de thema’s).  

• 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. De kunstkaarten zijn in gedrukte vorm beschikbaar en digitaal.  
Bij dit thema passen o.a.: : Mona lisa, Faun, Dans der schepselen, Eerste kus. 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.  

• 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. 

• Insteek vanuit kleding/bescherming; Mode aan een draadje, dit project zit om het jaar in het 

uitgebreide kunstmenu van Meierijstad. Mocht het niet online staan, neem dan contact op 

met Cultuurkade. Het lesmateriaal en de gastlessen zijn ook los te boeken.  

• Het menselijk lichaam en hun bewegingen: denk aan het kijken naar dansvoorstellingen of 

het volgen van dansworkshops. Een mooi voorbeeld zijn de voorstellingen van 

dansgezelschap de Stilte uit Breda https://www.destilte.nl/nl/educatie/   

• Reflecteren: wat als we allemaal dezelfde kleding aan zouden hebben of er hetzelfde uit 

zouden zien?  

• 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. 
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