
 
 

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

Een groene wereld – De groene fabriek (groep 5-6) 

(2022-04) 

Wanneer noem je een bedrijf ‘groen’? Wat komt er allemaal kijken bij het opzetten van een groene 

fabriek? 

 

 

• De ontwerpopdracht uit Graven naar de toekomst (Zuid-Willemsvaart). Groep 6 zou met groep 7-
8 kunnen optrekken. 

• Bouwen en ontwerpen met workshops van architectuurlessen.nl  

• Meierijstadsdichter Rick Terwindt  (is tevens milieukundige) en gaat graag aan de slag met dit 
thema i.c.m. poëzie; een workshop in de klas (gr. 1 t/m 8) 

• 200 jaar Zuid Willemsvaart: Graven naar de toekomst. Er zit een ontwerpopdracht bij gericht op 
energie en duurzaamheid. Vanaf eind februari op www.cultuurkade.nl te vinden. Is voor groep 7-
8 maar met aanpassingen ook (deels) bruikbaar in groep (5-)6. Of trek samen op met groep 7-8. 

• Denk eens aan De Verspillingsfabriek. 

• 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.: cloud, mode,  

Of kies een ander kunstwerk en een algemene thinking routine die je geschikt vindt. See Think 

Wonder, Step inside of Begin Middel End. 

• Zo gaat de molen, op de krachten van de natuur.  

• Designweek@school, een ervaringsgericht onderwijsprogramma, waarin technologie, creatief 
denken en duurzaamheid (ecologische en sociale duurzaamheid) centraal staan. Kinderen gaan 
met elkaar aan de slag om met behulp van design thinking oplossingen te bedenken voor actuele 
duurzame uitdagingen.  

• Workshops aan kinderen of leerkrachten door Ellen Willink uit Den Bosch. Ellen ontwerpt en 
maakt slow fashion met nadruk op ecologische duurzaamheid. Samenwerken over thema's als 
klimaatveranderingen, duurzaamheid, wat trek jij aan, zero waste etc.  

• Of aan de slag met zero waste kunstenares Lynn Kate Rosdorff. Lynn Kate heeft o.a. in Vught en 
Sint-Michielsgestel gewerkt aan een project waarbij kinderen van oude kleding, nieuwe kleding 
maakten én dit presenteerden tijdens een modeshow.  

• Papier scheppen en drukken met liefde voor de natuur met Judith Rosema van het Inkt atelier.  

• 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  (bijv. Jovannaforfuture) 

• Misschien kan je CHV Academy docent met je meedenken. 
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