
 
 

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

Thema: Macht en Handel 
(2022-01) 

Geld verdienen (groep 3-4)  
Wat kan jij (kassa, supermarkt)? Wat bewaar jij (oude beroepen, woonplaats)? Vervoer. Openbaar 

vervoer. Beroepen. Winkels. Markt. 

(2022-01) 

• I.h.k.v. Wat bewaar jij? Een museumles over het verleden bij Hoeve Strobol. 

• Op blz.12 in de handleiding van Overgisteren staat een kringgesprek “dingen van vroeger van 

thuis”. Conclusie: dingen zeggen iets over mensen (er hoort een verhaal bij) en worden 

daarom bewaard. 

• Een kunstwerk van Banksy, door de versnipperaar wordt het nog meer waard. 

• Kunst in de openbare ruimte (op de markt en in het winkelcentrum), bijv. De Ontmoeting. 

Wat kom je tegen onderweg naar de winkel? Kijk eens op meierijstad.kunstwacht.nl daar 

staat een plattegrond met alle kunstwerken in de openbare ruimte. Kies er een uit en gebruik 

algemene thinking routine die je geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin 

Middle End. 

• Wie is van beroep kunstenaar, muzikant, danser, theatermaker, schrijver, enz.?  

Bijv. uitnodigen in de klas als je zo iemand kent of neem contact op met Cultuurkade voor 

een gastdocent. Bij Vergeet mij nietje gaat het over het werk van schrijver en illustrator Milja 

Praagman. Er zitten ook filmpjes bij waarbij Milja in haar atelier aan het werk is.  

• Bij het project VanDaan zitten achterin werkbladen die horen bij een dvd waarop 

kunstenaars een kijkje in hun werk geven (fotograaf, theatermaker, schilder, componist, 

choreograaf, schrijver). Met de werkbladen laat je de kinderen ook even als kunstenaar 

denken en werken. VanDaan is te leen via Cultuurkade. Het is een project voor groep 5-6, 

maar de filmpjes en werkbladen zijn wellicht bruikbaar. 

• Expeditie Orkest, nieuwe (!) film van philharmonie zuidnederland. Leer het beroep en werk 

van een musicus kennen. Tien verrassende filmpjes over het orkest en haar instrumenten. 

• 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 past o.a. Campbell’s Soup Cans, SS’13, AW’15, of Kachelpijp collier. 

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

geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin Middle End.  

Of kijk eens naar de herfst/winter collectie 2021 van Viktor&Rolf ‘De nieuwe royals’. 

• 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. 
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