
 
 

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

 

Een groene wereld - Natuurspeurders (groep 3-4) 

(2022-04) 

Welke diertjes leven er allemaal bij jou in de buurt? En hoe ontdek je hoe al die diertjes 

heten? Ga de natuur in! 

 

• Naar de schaapskooi: het lammetjespad (groep 1-2-3) 

• Naar de schaapskooi: het mollenpad (groep 4-5-6) 

• Leskist Vliegvleugels en kriebelpoten incl. onderzoek naar insecten en andere geleedpotigen. 

• Leskist kort en klein, er zit een filmpje bij van Soupe opera (V.a. pagina 30 lkr.handleiding). 

• Multimediakoffer: met als inspiratie filmpje Soupe Opera (zelf animatiefilm maken met dieren 

van fruit/groenten. Je hebt hier hulp bij nodig van bovenbouwleerlingen. 

• Leskist geluidenvisser (groep 1-2), je zou je kunnen richten op geluiden in de natuur. 

• De koppige kruiden bij Museum Krona (groep 1-2-3) 

• Klasseboeren. Belevend leren op de boerderij. Via klasseboeren kunnen schoolklassen een 
educatief bezoek brengen op een boerderij (bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode).  

• 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.: hazenkop op, torenvalk, echo van de veluwe, het spinnende schaap, eenden op een 

kei. Of kies een ander kunstwerk en 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). 

• Kijk voor verdieping bij een thema bij de 4 x 4 kaarten van KunstLoc, gratis te downloaden. 
Met een kleine aanpassing kun je o.a. Inspiratiekaart #6 gebruiken. (Welke bijzondere plek 
rondom de school (of: in de natuur) heeft nog niemand ontdekt?) 

 

  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/17/naar-de-schaapskooi-het-lammetjespad
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/18/naar-de-schaapskooi-het-mollenpad
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/675/vliegvleugels-en-kriebelpoten
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/8/kort-en-klein
https://www.cultuurkade.nl/culink/storage/files/activiteiten/handleiding_kort_en_klein_vdef.pdf
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/28/multimediakoffer
https://www.youtube.com/watch?v=O_0nndzWFc0
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/11/geluidenvisser
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/630/de-koppige-kruiden
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/57/klasseboeren
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/van-de-velde-rl.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/07-idgesink.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/10-idbooth.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/18-idmolenaar.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/hartman-rl.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/hartman-rl.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-step-inside.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-begin-middle-end.pdf?1
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://www.decultuurloper.nl/po/instrumenten/4x4-9225


 
 

 
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. 

 
 
 
 

  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/1000/zwv-graven-naar-de-toekomst-lespakket
https://www.architectuurlessen.nl/lesaanbod/primair-onderwijs/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/899/kennismaken-met-de-meierijstadsdichter
http://www.cultuurkade.nl/
https://deverspillingsfabriek.nl/nl/contact
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/42-iddiederix.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/47-idwestwood.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-step-inside.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-begin-middle-end.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/71/zo-gaat-de-molen-de-kilsdonkse-molen-in-heeswijk-dinther
https://designweekatschool.nl/
https://www.ellenwillink.nl/
https://www.rosdorff.shop/about
https://www.plazacultura.nl/fotoalbum/fotoalbum/textiel-veranders-op-obs-de-bolster
https://hetinktatelier.com/
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://cinekid.nl/nl/educatie/films
https://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/mensjesrechten-jovannaforfuture/


 
 

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

 
Een groene wereld – Duurzaam design (groep 7-8) 
(2022-04) 
 
Hoe kunnen nieuwe ontwerpen er voor zorgen dat we beter met de wereld omgaan? Welke ideeën 
zijn er nu al en wat zou er in de toekomst nog meer kunnen? 

 
• ZWV graven naar de toekomst: Lespakket en Bouwen bij Let’s Play. 

In de leerkrachtenworkshop krijg je tools om zelf te gaan bouwen in de klas en hoe je de 
ontwerpen kunt toespitsen op jullie thema. 

• Workshops bij ZWV: De natuur in mensenhanden of De vaart vertelt.  

• 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: cloud, balloon dog, mode, baluster, 
flaschenhalskette. 
Of kies een ander kunstwerk en een algemene thinking routine die je geschikt vindt. See 
Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. 

• 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.  

• Landart kunstenaar Mariëlle Lapidaire. 

• 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. Mijn brief aan de 
oliemannen). 

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA 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 je marktplaats voor cultuureducatie jullie 
helpen met het zoeken naar geschikte personen uit de buurt.  

• 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/1000/zwv-graven-naar-de-toekomst-lespakket
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/1001/zwv-graven-naar-de-toekomst-bouwen-bij-lets-play
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/999/zwv-graven-naar-de-toekomst-lkr-workshop
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/994/zwv-natuur-in-mensenhanden
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/993/zwv-de-vaart-vertelt
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/42-iddiederix.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/54-idkoons.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/47-idwestwood.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/63-idscheltens.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/79-idschobinger.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-step-inside.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-begin-middle-end.pdf?1
https://designweekatschool.nl/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/625/kennismaken-met-marielle-lapidaire
https://www.ellenwillink.nl/
https://www.rosdorff.shop/about
https://www.plazacultura.nl/fotoalbum/fotoalbum/textiel-veranders-op-obs-de-bolster
https://hetinktatelier.com/
https://hetinktatelier.com/
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://cinekid.nl/nl/educatie/films
https://www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/mensjesrechten-mijn-brief-aan-de-oliemannen/
https://moviesthatmatter.nl/educatie/film/mensjesrechten-mijn-brief-aan-de-oliemannen/
https://cinekid.nl/nl/nieuws/214
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449

