
 
 

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

IPC thema ‘Zij maakten het verschil’ (groep 5-6) 
(2022-11) 

Sommige mensen hebben de wereld zo veranderd dat hun invloed op ons leven nog steeds kan 

worden gevoeld vandaag de dag. Van wetenschappers tot sporters, van politici tot muzikanten, van 

alle achtergronden, landen, rassen en religies zijn er mensen die met hun ideeën of acties veel 

hebben betekend voor anderen. We gaan leren over belangrijke mensen die ons leven hebben 

veranderd op een bepaalde manier. 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1 t/m 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. 

• Via het Design Museum een kunstdocent uitnodigen in de klas die op de wijze van VerderKijken 

DoorDenken een gastles geeft.  

• Via de website van Cultuurloper zijn reflectiekaarten beschikbaar die een hulpmiddel kunnen zijn 

om met leerlingen in gesprek te gaan over een kunstwerk, voorstelling, boek of een andere 

cultuurbeleving. 

• Bij Kunstlocatie Wurth zijn regelmatig internationale exposities te bezoeken.  

• Met de Rijksmuseumbus naar Amsterdam voor o.a. de workshop Ontdekkers en Reizigers over 

sporen van de VOC. Hierbij kun je eventueel samen optrekken met thema ‘De Wijde wereld 

(groep 7-8). 

• CHV educatie groep 5-6: gaat over vervoer en logistieke ontsluiting. Hierbij kun je eventueel 

samen optrekken met thema ‘De Wijde wereld (groep 7-8). 

• Canonvensters Nederland (zie ook: (Noord-)Brabant en Meierijstad). 

• Reserveer de leskist De Middeleeuwse stad (regenten en vorsten), of combineer dit met een 

bezoek aan Kasteel Heeswijk. 

• Neem eens een kijkje nemen in het atelier van een lokale kunstenaar of zoek aansluiting bij 

lokale atelierroutes. 

• Een artist-in-residence organiseren op school. Een kunstenaar krijgt voor een aantal weken een 

lokaal tot zijn beschikking als atelier. 
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