
 

Thuiskunst tips van de samenwerkende marktplaatsen 

cultuureducatie Maas en Meierij 

 

Muziek 

• Het docententeam van CHV Academy daagt leerlingen uit om mee te doen met hun 
challenges en het leukste filmpje of foto te posten op YouTube, Facebook of Instagram, met 
daarbij #chvacademy. Klik hier om de challenges te bekijken die ze al gedeeld hebben, en 
houd ook de Facebookpagina in de gaten voor de volgende!  

• Muziekmaatjes van Philharmonie Zuid-Nederland 
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/pQPb6hb/muziekmaatjes 

• Musicare uit Vught gaat live muziekles verzorgen voor kinderen via hun Facebook pagina. 
• Via de Facebook pagina van Eigenwijs digitaal worden veel ideeën gepost. 
• Ook via 123 Zing kun je thuis aan de slag, als leerkracht en als ouder. 
• Alles van Bach is een project van de Nederlandse Bachvereniging. Opnames in hoge kwaliteit 

van de werken van Johann Sebastian Bach worden gratis beschikbaar gesteld 
• Kindermuziekweek | van 27 maart t/m 5 april Ook thuis kun je met live muziek aan de slag. 

Zowel luisteren als zelf doen. 
• Concertgebouworkest | Registraties Concertgebouw Luister online naar het 

Concertgebouworkest! 
• Meer muziek in de klas Muzikale energizers en Schooltv muziekvideo's. 
• Volg de 'popmuzieklessen' van 3voor12 Homescholing 
• De Muziek-Werkplaats maakt leuke muzieklessen die je thuis kunt volgen, bijvoorbeeld de 

les geluidseffecten maken bij een filmtrailer 
• Ukulele In De Klas zet elke dag een liedje uit de Playlist open om met mee te spelen. Vanaf 1 

april komt er elke dag een nieuw liedje bij. 
• Heb je een ukelele in huis of te leen? Surf dan naar de gratis playlist van het Ukelele Paradijs. 

Dans en bewegen 

• Creatief bewegen, bouwen en meer.....en dat allemaal binnen. Benieuwd? Klik hier. 
• Doe mee met de start de dag met een dansje uitdagingen op instagram van @dansplaneet. 
• Rawneal dancestudio maakt video’s voor leden en post deze een dag later op zijn YouTube 

kanaal. 
• Buurtsport Boxtel is net als CultuurBox onderdeel van Stichting Brede Scholen Boxtel. Bekijk 

hier het digitale aanbod van Buurtsport in Spellen en uitdagingen! 
• Leerzame beweegtips: https://springlab.nl/downloads/  
•  

Beeldend 

• Imke Illustrations is te volgen op Instagram: zij doet zo nu en dan een live mee-teken-sessie. 
Ook maakt zij hele leuke kleurplaten. 

https://phoenixcultuur.us11.list-manage.com/track/click?u=3f102b0bfaf41968b098e9ddb&id=dd897a5f2b&e=3652c575a3
https://phoenixcultuur.us11.list-manage.com/track/click?u=3f102b0bfaf41968b098e9ddb&id=12763b986a&e=3652c575a3
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/pQPb6hb/muziekmaatjes
https://www.facebook.com/musicarevught/
https://www.facebook.com/eigenwijs.digitaal/
https://www.facebook.com/123zing.nl/
https://www.bachvereniging.nl/en/allofbach?fbclid=IwAR1WFunj4Z6P5r3m4NO4ITFhvBQMMR0v2yrWspFrCPEEe9Xzbw31B_wquBw
https://www.kindermuziekweek.nl/
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/video
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/
https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/389622-volg-een-lesje-popmuziek-in-de-3voor12-homeschooling-cursus
https://www.muziek-werkplaats.nl/thuis
https://www.ukuleleindeklas.nl/?utm_source=phplist102&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Kinderliedje+van+de+Dag
https://www.ukulele.nl/playalong/free-playlist?fbclid=IwAR2OXLdv4CPbj72uo565Zne3hUZ4bRK4VSiaOrozDI6IXrl8U3ieiuBYm_E
https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/?fbclid=IwAR1ZDZC7jlrCW4cgWI1UEHDwtW74LBQpCB0ghmtLBH9wfL4UGn1vBthfh8Q
https://www.instagram.com/dansplaneet/?hl=nl
https://www.youtube.com/results?search_query=rawneal+dance+studio
http://bredescholenboxtel.nl/test/
https://springlab.nl/downloads/
https://www.instagram.com/imke.illustrations/?hl=nl


 
• Laat maar zien, vrij toegang tot lessen beeldend en creatief 

schrijven https://www.laatmaarleren.nl/#!/home 
• Judith Habraken van Studio Kunstig (zij verzorgt o.a. het KinderkunstLab in Vught) verzorgt 

ook online lessen. 
• Fotochallange van Creatief Met Studio 073. Mee doen? Hier lees je er alles over. 
• Leer sneltekenen met Quick draw. 
• Opdrachten en quiz van Tate Modern. Website is in Engels maar we hebben google translate 

op Nederlands gedrukt en dan wordt de hele website vertaald.   
• Doe mee met de 20 dagen teken challange via het instagram account 

van @Aterlieringebollen.  
• Inge Bollen heeft ook  een vlog opgenomen waarin ze een rondleiding geeft in haar atelier èn 

een tekenles voor groep 3-4-5-6. Wil je de vlog ontvangen? Stuur haar dan een PB via 
Facebook of mailtje  

• instagram account tussen kunst en quarantaine voor als je thuiswerkt en de muren op je 
afkomen en je wat wilt doen aan homemade art. 

• Het crealab van Montessorischool Elzeneind in Oss, een initiatief van Mirjam Boerboom-
Coolen. 

• Lianne Louise | whattheconcept Het kunstvak vind Lianne ontzettend inspirerend. Een 
ideaal dat ze heeft is het laten verdwijnen van 20 dezelfde werkstukjes in de klas. Daardoor 
schrijft ze haar lessen zo dat er altijd een keuze is. Leerkrachten kunnen haar lessen 
gebruiken om zelf een thuiswerkopdracht mee op te zetten. 

• Alles over Van Gogh Hoewel het Van Gogh Museum dicht is, biedt het in de vorm van 
schoollessen, podcasts, verhalen, beeld en meer een variëteit aan activiteiten rondom het 
leven en de kunst van Van Gogh 

• Wekelijks stuurt het Rijksmuseum je een nieuwsbrief met een opdracht die jouw leerlingen 
thuis kunnen maken. De opdrachten zijn creatief van aard met uiteraard een link naar de 
collectie en de lesstof. Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

• Het Het Noordbrabants Museum is dicht en iedereen zit thuis. Maak jij met hen in 30 dagen 
je eigen museum? Klik hier voor het Instagram introductiefilmpje. 

• Studio Kunstig heeft leuke tekenlesjes online gezet. Je kunt iedere dag/ week een kort filmpje 
doorsturen naar je leerlingen of de ouders tippen met de hele site zodat ze zelf een opdracht 
kunnen kiezen 
 

Literatuur 

• Luisterbieb! Er zijn extra gratis luisterboeken voor kinderen, jongeren en volwassenen 
beschikbaar. Gewoon even de app downloaden en luisteren maar! 
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html 

• Huisarrest. De online verhalenserie over kinderen in quarantaine. Een spannend verhaal in 
tien delen, elke dag geschreven én voorgelezen door een andere Schoolschrijver. 

• Een zelfgemaakt boek over de rare tijd in 2020 toen we niet naar school konden omdat er 
een corona virus uitbraak was. Een creatief werkboek voor iedereen! 

• Karaoke lezen met Yoleo Lees e-boeken op je pc, laptop of tablet. De tekst wordt 
voorgelezen en je kunt zelf meelezen, het lijkt wel karaoke! 

https://www.laatmaarleren.nl/#!/home
http://studio-kunstig.nl/online-lessen/?fbclid=IwAR3nalqsqDpEK5A7PuOcmUxGT2KIG9ywTC2zvoYA1enVZlMiQSz8sbMrO8A
https://www.facebook.com/studi073/?__tn__=K-R&eid=ARBHguZeyuz7mViC35dWWUd42FPecbvNRK7sFtcwE8_kiobw9D6kkM42gSMIHQVRU3GZyOLpJ4RGB9Ib&fref=mentions
https://quickdraw.withgoogle.com/?fbclid=IwAR1g6vGtiyWb1pDiCifr54Pwh7OmPpnnAtaIsFlyUOjxDhrHv6CGwG1xUsk
https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes?fbclid=IwAR3lY63bbQmCRcU9koHfR-oSwJkZ0vHQt02rBgsJS-G4bV3euvPhTupSuRM
https://www.instagram.com/p/B91wDqSnLj2/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2693614730765566&set=a.666240313503028&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2693614730765566&set=a.666240313503028&type=3&theater
mailto:'Atelier%20Inge%20Bollen'%20%3cinfo@atelieringebollen.nl%3e
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
https://www.facebook.com/crealab.montessorischoolelzeneind.9
http://whattheconcept.nl/kunstonderwijs/
https://vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zien-en-doen/haal-het-museum-in-huis?_ga=2.75390546.1552349649.1584700160-1461273845.1584700160
https://www.rijksmuseum.nl/nl/nieuwsbrief?slug=PRIMAIRONDERWIJS_NL&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=20200330_NB_PO
https://www.instagram.com/p/B-zNToZFAmO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://cultuurstation.us16.list-manage.com/track/click?u=e778bb081d5a8937c03f76c5e&id=ef8a3c3872&e=cf9a87e91c
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb/titels-in-de-luisterbieb.html
https://www.facebook.com/deschoolschrijver/
https://simonevandenberg.nl/
https://www.yoleo.nl/


 
• WePboek Digitale prentenboeken met animatie! Woorden, beelden, muziek en 

geluiden maakt het nog gezelliger om samen boeken te kijken. 

• Spelenderwijs met boeken aan de slag met de Nationale Voorleesdagen en de 
Kinderboekenweek. De eerste knutsel- en doe-tips staan nu online en er volgen er 
nog velen! Voor 6 - 12 jaar en voor de allerkleinsten! 

• De Leesweken van de Kinderjury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek zijn in volle 
gang. Tot en met 10 mei dagen we de jury, alle kinderen van Nederland, uit om 
zoveel mogelijk boeken te lezen. Doe jij ook mee? Bekijk hier de Tiplijst voor 
kinderen van 6 tm 12 jaar! 

• Als je dan toch aan het (voor)lezen bent, maak dan ook meteen een mooie foto! Deel 
deze op sociale media met de tag #ikleesthuischallenge en win een mooi leesboek 
opgestuurd van de tiplijst! Lees meer op deze pagina. 

• Acteur John Buijsman (bij de jeugd o.a. bekend van zijn rol als Dokter Doolittle in 
Loenatik) leest op zijn Facebookpagina iedere dag voor uit het boek Migratie van 
Mike Unwin, Brits reisboekenschrijver van het jaar. Hij doet dit in de rol van ome 
Henk, samen met zijn koningspoedel Kees! 

 

Mediakunst/ Multimedia 

• De Creatieve Code van MU. Op dit platform staan ook veel lessen die de leerlingen 
zelfstandig of met behulp van ouders kunnen doorlopen. 
Www.decreatievecode.nl/platform. Patronen Klonen 
bijvoorbeeld! Www.decreatievecode.nl/patronenklonen 

• De 15 beste jeugdfilms die je gratis kunt kijken op NPO Start. 
• Twee leuke tips van Cinekid: Maak je eigen thaumatroop. Een whaaaat? Ja, het is wel een 

erg ingewikkelde naam voor zo'n simpel ding. En maak je eigen animatie in een flipboekje. 
• Speel de DataDetoxGame Stap op je surfplank en leer alles over je digitale privacy in deze 

Game! Ga slim om met cookies, denk na over wachtwoorden en vind de schat van hacker 
Ultra. 

• Basisscholen kunnen gratis gebruik maken van De Uitvinders Online. In een contextrijk 
digitaal programma worden leerlingen geïnspireerd (bijvoorbeeld met behulp van de Online 
Uitvindmachine) om zelf uitvindingen te bedenken, te bouwen én online te presenteren! 

• Voor deelname aan het volledige uitvindersprogramma kun je prachtige lesbrieven 
met instructievideo’s downloaden. 

Museum bezoeken (virtueel) 

• Hier vind je linkjes naar musea, die digitaal te bewandelen 
zijn: https://www.ad.nl/tech/deze-musea-kan-je-virtueel-bezoeken-als-je-thuis-zit-door-
corona~aa677dbd/ 

https://www.wepboek.nl/kindersite/
https://kinderboekenweek.nl/knutsel-en-doe-tips-voor-de-thuiszitters/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=De+Thematitels+zijn+bekend%21&utm_campaign=Educatie20+-+KBW%2C+KJ%2C+NVD+-+%23ikleesthuis
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/knutseltips/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=De+Thematitels+zijn+bekend%21&utm_campaign=Educatie20+-+KBW%2C+KJ%2C+NVD+-+%23ikleesthuis
https://kinderboekenweek.nl/kinderjury/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=De+Thematitels+zijn+bekend%21&utm_campaign=Educatie20+-+KBW%2C+KJ%2C+NVD+-+%23ikleesthuis
https://kinderboekenambassadeur.nl/2020/03/17/ikleesthuis/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=De+Thematitels+zijn+bekend%21&utm_campaign=Educatie20+-+KBW%2C+KJ%2C+NVD+-+%23ikleesthuis
https://www.facebook.com/johnbuijsman/?__tn__=kC-R&eid=ARAvyR1X37Uki3OIHyb4_lYCPh1nyQ1AeoxZgQB9e5kiauN6MSdBH_-era9DV0dPvllGPf1RzKSaV_6c&hc_ref=ARTPwAf_Bmm3TGRhxQxLDdzVqZubKRjpY8J3CX2iV-KfgVkUuj_twAMiW_vVZoa92CI&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARBlcQPvuT1NOXi30V4dYdEeDvQdnSjFQGMzNu6OYjLmjZlPjrvQUwLtAZE2r1z-jlQ21LfRwmwMMm9yBWw9WkVuI5HjSzSD0ktnhCCeR-tB8HfU3GQVkbRh9dVgtDZCK-l1gt2LcbIH1nklLVRndQKJxz2qYpMw41RyRqYlC8Ceaviel-55sD0qxyZT-ln8iz-TWrmlMERUPicZgJKY8EwgcTHHicSr9ayyaq4BAZyiJ6tVpfV3ey78j-BVg3_PsTLZaeymAp3gkSccYRXp98nnvVNEs5Q1Tvst5zjvEH03w2AoYdF4ilM05wkqsVZ7AmVn9tioFLRWEzvaZl_-IB59S2Gl8qymZFxRtPQHMguspv9sp9zxo4v35xP57N_LqXI
https://www.facebook.com/MUHybridArtHouse/?hc_location=ufi
http://www.decreatievecode.nl/platform?fbclid=IwAR0tcEqnAtXCWjNE3RbIp--M8C3BekNisj2cFcSSjVPTCKP8aJBipwzIUMg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWww.decreatievecode.nl%2Fpatronenklonen%3Ffbclid%3DIwAR2QNiRtv2xAVSfwu17GY8_Ecs6UOlgCEsqgUfLV-AZ1ZP5g71YGFO_AZic&h=AT2nUAGuQJo2On8b0-84HqjezlKnn84PTOeee7L2td-cVgbBaapi9ST-ON6YtaM4FFaFakri8ODHyP2YpxwmALXq3JR44dJ_w1SEztGewNDz_PnIShhMcM5pRftZIj17y9k
https://cinekid.nl/nl/nieuws/200
https://cinekid.nl/nl/nieuws/204
https://cinekid.nl/nl/nieuws/202
https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/mediawijsheid.html
https://cultuurstation.us16.list-manage.com/track/click?u=e778bb081d5a8937c03f76c5e&id=ae0e42f834&e=cf9a87e91c
https://cultuurstation.us16.list-manage.com/track/click?u=e778bb081d5a8937c03f76c5e&id=9b346c083f&e=cf9a87e91c
https://cultuurstation.us16.list-manage.com/track/click?u=e778bb081d5a8937c03f76c5e&id=9b346c083f&e=cf9a87e91c
https://www.ad.nl/tech/deze-musea-kan-je-virtueel-bezoeken-als-je-thuis-zit-door-corona~aa677dbd/
https://www.ad.nl/tech/deze-musea-kan-je-virtueel-bezoeken-als-je-thuis-zit-door-corona~aa677dbd/


 
• Rijksmuseum, virtuele tour https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio 
• Museum atelier stadskasteel Zaltbommel zet elke dag een geschiedenisfilmpje online op 

YouTube: MuseumAtelier Zaltbommel. Zie ook de 30 dagen tekenen uitnodiging hiernaast op 
de foto. 

• Museum Jan Cunen | Minimuseumschool Het museum deelt de komende tijd een aantal 
filmpjes met tips, als kunstzinnig alternatief naast de reguliere lessen. Voorlopig even 
uitgeteld en zin in iets zonder dt's? Check de Museumschool en creeer thuis je eigen 
museum. 

• Het Noord Brabants Museum heeft een digitale tour door het Noord Brabants museum 
gemaakt met medewerking van Lucas de Man. Je hebt de mogelijkheid tot een virtuele tour 
en desgewenst een verdieping op verschillende zalen met thema’s. 

Theater 

• Het Parktheater heeft een speciale ‘parktheater en het coronavirus’ pagina gemaakt. Daarop 
vind je voorstellingen die je thuis kunt kijken, maar ook allerlei gezelschappen die leuke 
activiteiten voor kinderen hebben bedacht die zij thuis kunnen doen. 

• Drama online: Spreek iedere dag de creativiteit van je leerlingen aan met "De Creatieve 
Kronkel" van de dag! Drama online plaatst iedere dag een leuke kronkel op haar 
facebookpagina, waarmee je leerlingen aanzet tot creatief denken.  

• Theatergezelschap Het Houten Huis deelde al de registratie van hun 
theatervoorstelling 'Hotel Perdu' en er volgen zeker nog een aantal leuke opdrachten die je 
thuis kunt doen.  

• Online theaterles van Anneke Chen. 
• Maas tv: thuis theater kijken waaronder Alice in Wonderland.  
• Buro Bis. Iedere dag komt er een theaterles online. Door deze lessen te volgen ontwikkelen 

kinderen creativiteit, fantasie, fysiek bewustzijn en zelfvertrouwen. Speciaal voor kinderen 
van groep 3 t/m 5. De theaterlessen zijn actief, met humor en duren 10 minuten. 

• Theatergroep Kwatta | Kwatta thuiskijken! Via het Youtube-kanaal van Kwatta kun je 
de komende tijd regelmatig voorstellingen bekijken. 

• Titus & Fien Tovernaarsduo Titus & Fien wil absoluut niet dat kinderen zich gaan vervelen. 
Daarom zijn ze dagelijks om 16.00 uur live met een interactieve show via Facebook. 

• Jeugdtheater FroeFroe Het gezelschap stelt alle recente en oude voorstellingen integraal 
beschikbaar online, op Vimeo (wachtwoord froefroe) en YouTube. Noot van de makers: 
“Ouders en leraren, checken jullie eerst even de leeftijd op onze website?” 

• Met deze voorstellingen van het Belgisch Podium aan huis voor jong en oud ben je even zoet 
en kom je ontspannen de komende weken door. Gezelschappen, kunst- en cultuurhuizen 
bundelen hun krachten om jou virtueel te ontroeren en ontspannen  

• Theaterlessen van Gabri Wijnakker. ‘In zijn video’s neemt theaterdocent Gabri je mee met 
een enthousiaste theateropdracht, die je zelf meteen mee kunt doen. De opdrachten zijn 
geschikt voor groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Iedere week een nieuwe video!’ 

• Theaterflix is samen met drie andere ‘theater bij je thuis’ initiatieven getipt door AVROTROS 
• iedere dag op Theaterkrant een link naar een online voorstelling, gekoppeld aan een of 

meerdere lesthema’s en soms met hele praktische thuislestips. 
• Stip theaterproducties plaatst elke week een voorstelling online uit de afgelopen seizoenen. 

Dit delen ze via hun Facebookpagina en op hun website. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
https://stadskasteelzaltbommel.nl/museumatelier-zet-elke-dag-een-geschiedenisfilmpje-online/
https://www.youtube.com/watch?v=DRzttBMT7-A&feature=youtu.be
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/tour
https://www.parktheater.nl/nl/pQ3Z3Sv/corona---meer-theater
https://www.facebook.com/DramaOnlineNL/
https://www.facebook.com/DramaOnlineNL/
https://www.facebook.com/hethoutenhuis/
https://www.facebook.com/anneke.schippers.1?__tn__=CH-R&eid=ARBgX8_MqYFq2vylMPr6m1Ssq6KCYzojD0DFZB035ULZZafTExCDhsb5y9BIY-RK0I7kh3-HUsu57imI&hc_ref=ARRABg0WX0BjFF3s42YVYcpk_fo4I9oX_TCdYg2i4kgbrjZwn37EgI4ah1xKD0b8VTM&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAhDPHdQN5TU4XdF6ZXhdAWskF8bpAcSOiANzxo59Yh2vmjb5bVjovybgFLcGtWdSwx3RpNWYmnOko_-rDYLIGjhJMsqZmFXKhzm9XR1ELTC-siQaWWJ7bRzmNjmcOpPf5cDv7z5hQ7Z0gJQz0GgtyQWBedy7TnzQr3ilgGHSdHEbVBl7PN6dUW0JBnqxwklf2sfS__V2DLXkPCSFYSpCw2coH94aeAr7iSJvVmRR77piJb59CY8FKmTgbaj_M4kx5I_IBOC3ireHf-WUA6mfR5jnQDzgrvETrNkLOzJEi-z4j77vVr-XV1ftEEqPY105xFuLLgF25NHT3BM9nyi88M7pAx
https://www.maastd.nl/tv/?fbclid=IwAR0CivCI4QB0lJy_5--qWrcOi2IRAnQeFoNlLlgCFPRAoRgarzc_dmM6WcY
https://www.instagram.com/buro_bis/
https://www.kwatta.info/kwatta-thuiskijken/
https://www.facebook.com/titusenfien/
https://www.youtube.com/channel/UC2VYidEE1881z7HS0hX0OTw/featured
https://vimeopro.com/janbosteels/theater-froe-froe
https://www.youtube.com/channel/UC2VYidEE1881z7HS0hX0OTw
https://www.podiumaanhuis.be/
https://www.youtube.com/watch?v=o9MRC_jJy5Y
https://www.facebook.com/theaterflix/
http://5.https/www.theaterkrant.nl/nieuws/theater-voor-de-thuisschool-het-verhaal-van-de-getallen-8/
https://www.stipproducties.nl/nieuws/17702868-Stip-in-je-huiskamer


 
• Artemis heeft "artemis@home" ontwikkeld: als je een Artemis-voorstelling wilt in deze tijden 

dan zul je het zelf moeten doen. Theater Artemis zet wekelijks een aantal scenes uit 
Artemisvoorstellingen online en dagen kinderen uit om ze thuis na te spelen. Een van de 
scenes vullen we aan met wat extra tips. Kinderen kunnen zelfs een afspraak maken om via 
videobellen aanwijzingen te krijgen van de makers. 
Je vindt alle info hier: https://artemis.nl/scholen/artemishome/ 

 

Design Thinking- techniek 

• Designweek@school biedt wekelijks een Design Challenge aan, waar scholen kosteloos aan 
deel mogen nemen!  

• Complete Uitvindersprogramma's (Gratis) voor PO onderbouw, middenbouw en bovenbouw 
• Gratis online lesmateriaal NEMO https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/  

Foto/film 

• Documentairefestival IDFA biedt nu online gratis jeugddocu's aan. 
• De 15 beste jeugdfilms die je gratis kunt kijken op NPO Start. 
• Vliegensvlugge vlogs Babel start een nieuwe reeks! Met tips voor peuters tot young adults 

en het MBO. Boeken die je kan lenen bij de online bibliotheek. 

• Eye Eduactie biedt verschillede gratis online lesmethodes voor film: lesmethode Avonturen 
in het donker (inzetbaar bij alle films die je kijkt), Kijk-goed.nl (gratis filmaanbod), Meer met 
film (lesbrief met kijk- en maakopdrachten voor alle leerjaren uit het basisonderwijs> Klik op 
de pdf onderaan de youtube films op deze pagina en check je downloadsmap!) Wat kijk je 
nou (online lessenreeks voor de onderbouw op schooltv.nl) en Wat is film (brochure voor 
groep 1 tm 8 over het ontstaan en de werking van film) 

• De MiniMovieMakerapp van Hollywood in de Klas kun je gebruiken om een Kinderrechten 
film mee te maken, maar uiteraard ook films met andere thema's! Bekijk hier een leuke, 
kindvriendelijke instructievideo, download de gratis app in de Playstore en ga aan de slag 
met jouw eigen film! 

• Docschoolonline.nl biedt gratis documentaires incl. lesmateriaal voor kinderen van groep 6 
en hoger 

• De Lesbrief Razende reporter biedt filmpjes en andere handvatten voor het maken van een 
reportage. Let op, de lesbrief is gericht op leerkrachten (van groep 7,8). 

• Met de digitale lessenreeks Rights now van Future NL en Unicef Leren over vloggen en je 
rechten met bekende vlogger Furtjuh 

• Taartrovers thuis voor de allerkleinsten https://www.taartrovers.nl/filmfestival/nl/thuis  

Multi disciplinair 

• Creatief digitaal van Kunst Centraal 
• Informatie over 'best practices' online aanbod cultuureducatie via Cultuurconnectie 

https://artemis.nl/scholen/artemishome/
https://www.facebook.com/designweekatschool/
https://www.cultuurbox.eu/nieuws/nieuws/complete-uitvindersprogrammas-online-geschikt-gemaakt-voor-thuisonderwijs-gratis
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.facebook.com/hashtag/idfa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB53lJXfTP1igMD47RGHAOLoTn2btYdKzOGCEtv_jTkKLrLMqlgc-0vjYibDKLs_jUCz1Qw3l75iaRNmyyPFjQUE6G5_wyeUzbxBSN-yYwadhQwEunPg9ZY_8KjpT6rgy1d4QIK_Vtc-sl19TZ-TaCskYxJweZh4HC5uxM2gypys0w7z8-a71qMa0JEhAk5x0sxR2fY_GHNWqWxyrha8Je4y6Z2J7H7tb9U42Qv1rdOYSPfuImlbRahtcUeUfhVou5wgEqyxfeOEGronr0EwB3Gq1lHisCqbfWg0WY-FEQ0LBddsFJZdXYjsvFIQD9iiJfCoHqDbl9n-OSDCgwRnwBwtIB2mjmesM6rx2iqxtQEVZcrBohHgmQb&__tn__=%2ANK-R
https://www.idfa.nl/nl/set/132619/gratis-jeugddocumentaires?fbclid=IwAR1Fi-HQw8WhwVqEw5BvBokum7w3AsYSdTfPdcn-dUcxNFMgFdrWwnUjzSc
https://cinekid.nl/nl/nieuws/200
https://www.youtube.com/channel/UCjtT1a-g46R30LlCg2axKHA
https://www.eyefilm.nl/educatie/primair-onderwijs/avonturen-in-het-donker-0
https://www.eyefilm.nl/educatie/primair-onderwijs/avonturen-in-het-donker-0
https://kijk-goed.eyefilm.nl/
http://file/C:/Users/Eefje/Downloads/meer_met_film-_door_eye_filmmuseum_taartrovers(3).pdf
http://file/C:/Users/Eefje/Downloads/meer_met_film-_door_eye_filmmuseum_taartrovers(3).pdf
https://schooltv.nl/programma/wat-kijk-je-nou/
https://schooltv.nl/programma/wat-kijk-je-nou/
https://www.eyefilm.nl/educatie/primair-onderwijs/lesmateriaal-wat-is-film
https://www.hollywoodindeklas.nl/
https://youtu.be/sc7G5sDnfCw
https://www.idfa.nl/nl/info/docschool-online
https://www.beeldengeluid.nl/onderwijs/lesbrief-razende-reporter
https://www.lessonup.com/app/view-plan/oCFuwQxwuTX263JxX/rights-now
https://www.taartrovers.nl/filmfestival/nl/thuis
https://leerlingen.kunstcentraal.nl/leerling-pagina/creatief-digitaal/?fbclid=IwAR34pYF4U48ey34FyJAz-_4kJD0fs8hwixFU9K0jahhlA8E0xhvzO3h1yhU
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/online-activiteiten?fbclid=IwAR3GHrQOX6y_zG8-P3y7D2sGc5Yn3estqHc_7HX8WTB1aPt_zR7S-Uz19AA


 
• Uitgeverij follow a muse Gratis apps over muziek, beeldend, dans en erfgoed.  
• Laat maar zien Vrij toegang tot lessen beeldend en creatief schrijven. 
• Doe-het-zelf-opdrachten van Museum Dr8888 Speciaal voor de thuisblijvers ontwikkelde het 

educatieteam van Museum Dr8880 (Museum Drachten) doe-het-zelf-opdrachten waarmee 
iedereen aan de slag kan gaan. Dagelijks verschijnen nieuwe opdrachten op de 
Instagrampagina van het museum. 

• Challanges en lessen van Phoenix Cultuur Meierijstad op You Tube. 
• Het LKCA verzamelt op hun website online initiatieven die er zijn in de coronacrisis voor 

cultuureducatie en cultuurparticipatie 
• Word jij ook briefdrager? Een creatief initiatief van Lobke en Marcelle van IDKR8....over hoe 

je in deze periode d.m.v. een verraskwast, een fotoverhaal, een gedicht, een eigen karakter 

etc. een persoonlijk verhaal kunt brengen aan iemand die alleen is ♥️!  
• Lekker maken en nieuwe dingen leren, gewoon vanuit thuis. Neem snel een kijkje op 

www.makerstream.nl  en maak mee! Verschillende Fablabs en Makersplaatsen in Nederland 
werken samen in deze quarantainetijd, zodat iedereen lekker kan blijven maken en nieuwe 
dingen kan leren. Op de website vind je allerlei maak-workshops via livestreams voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. Van kunstlessen tot 3D ontwerpen in Tinkercad. En van 
een vragenuurtje voor de uitvinderwedstrijd tot oude foto’s maken met spullen van thuis. 

• Het onderwijs van IPC bestaat uit units. IPC Nederland is aan de slag gegaan met lesmateriaal 
voor de groepen 3 tot en met 8. 

• Grote Broer thuisopdrachten 
De lesopdrachten zijn opgezet vanuit de verschillende kunstdisciplines en sluiten aan bij de 
standaard vakken op school. De opdrachten zijn écht gericht op de gezinssituatie. Elke 
opdracht is geschikt voor de onder-, midden- en bovenbouw. Het hele gezin kan er 
tegelijkertijd mee aan de slag! https://www.grotebroer.com/lesopdrachten-voor-
thuisonderwijs/ 

• School tv thuis https://schooltv.nl/thuis/ 

• Online videoplatform Vught Beweegt met creatief en sportief online aanbod: 
https://www.youtube.com/channel/UCMFmlECxEgHRCfttx3ngK1Q 

• Thuisonderwijs wordt een stuk leuker met deze Efteling-leskaarten. Speciaal ontwikkeld voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar in samenwerking met Podium voor Onderwijs. 

•  

 

Cultureel Erfgoed 

• Erfgoed in en om het huis, tips van Erfgoed Brabant. 
• Gratis Educatief project Alles is gemaakt over de Sint Petrusbasiliek in Boxtel 
• Ga aan de slag met het nieuwe videodagboek van Anne Frank en bijbehorende werkboekje 

voor PO en de extra les Discriminatie voor het VO. 
• Vanuit huis Brabant ontdekken. Erg Brabants, grappig en gezellig is de Canon van Lammers. 

De acteur Frank Lammers rijdt in zijn oude rammelbak door het Brabantse land én door het 
Brabantse verleden. Bij een aantal items is lesmateriaal ontwikkeld voor groep 7/8. 

 

https://followamuse.nl/aan-de-slag/
https://www.laatmaarleren.nl/#!/home
https://www.instagram.com/museumdr8888/
https://www.youtube.com/channel/UCoNS9VwCXYesH52NjZgqJ_w
https://www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven/?utm_campaign=LKCA-20-03-24&utm_term=all-corona-initiatieven&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.briefdragers.nl/home#/
http://www.makerstream.nl/
https://ipc-nederland.nl/corona
https://www.grotebroer.com/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/
https://www.grotebroer.com/lesopdrachten-voor-thuisonderwijs/
https://schooltv.nl/thuis/
https://www.youtube.com/channel/UCMFmlECxEgHRCfttx3ngK1Q
https://www.efteling.com/nl/blog/tips/20200407-spelenderwijs-leren-met-gratis-efteling-lesmateriaal
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/erfgoed-bij-je-thuis
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/alles-is-gemaakt-heemkunde-boxtel
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/152/anne-frank-videodagboek-in-de-klas/
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/161/extra-discriminatie-voortgezet-onderwijs/
https://cultuurstation.us16.list-manage.com/track/click?u=e778bb081d5a8937c03f76c5e&id=f56b1efd1e&e=cf9a87e91c


 
Voorgezet Onderwijs 

• Orkater-voorstellingen | Orkater & Chill Bekijk voorstellingen uit het archief van Orkater 
veilig vanuit je eigen huis! Elke dag om 15.00 uur verschijnt een nieuwe voorstelling online. 

• Andries Tunru | Improvisatieshow Deze improvisatie-acteur en cabaretier brengt elke avond 
om 20.30 uur een improvisatieshow.  

• Yvonne Janssen, docent kunst en drama | De vloer op Een dramales die thuis prima 
individueel gedaan kan worden. 

• Lianne Louise | whattheconcept Het kunstvak vind Lianne ontzettend inspirerend. Een 
ideaal dat ze heeft is het laten verdwijnen van 20 dezelfde werkstukjes in de klas. Daardoor 
schrijft ze haar lessen zo dat er altijd een keuze is. 

• Concertgebouworkest | Registraties Concertgebouw Luister online naar het 
Concertgebouworkest! 

• Musea online Een virtuele tour door twaalf beroemde musea. 
• Challanges van Creatief Met Studio 073. Mee doen? Hier lees je er alles over. 
• Alles over Van Gogh Hoewel het Van Gogh Museum dicht is, biedt het in de vorm van 

schoollessen, podcasts, verhalen, beeld en meer een variëteit aan activiteiten rondom het 
leven en de kunst van Van Gogh. 

• Ga aan de slag met het nieuwe videodagboek van Anne Frank en bijbehorende werkboekje 
voor PO en de extra les Discriminatie voor het VO. 

• Voor de 12e keer organiseert het Rijksmuseum de fotowedstrijd Document Nederland 
Junior voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo-studenten. Stuur je fotoserie in 
en maak kans op een eigen expositie in de Teekenschool van het Rijksmuseum. 

 

ONDERSTEUNING VOOR LEERKRACHTEN 
• Podcast over lezen in het voortgezet onderwijs. Voor docenten Nederlands, over jongeren 

en boeken. 

• Probiblio ontwikkelde de Wolk app waarbij gedichten die goed aansluiten bij de 

belevingswereld en het mediagebruik van jongeren tot leven komen via augmented reality. 

Het bijbehorende lesprogramma voor primair en voortgezet onderwijs geeft extra 

handvatten om met de app aan de slag te gaan. 

 

Met dank aan alle lokale en landelijke partners en culturele instellingen die kunst op deze manier 
toegankelijk houden. 

 

 

 

https://vimeo.com/showcase/6862105
https://www.instagram.com/andriestunru/
https://www.kunstlocbrabant.nl/download.asp?guid=A50EB81D-3281-46BE-AE49-631534CC86FE
http://whattheconcept.nl/kunstonderwijs/
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/video
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=social-share-article&utm_content=20200316
https://www.facebook.com/events/2778444892209846/
https://vangoghmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/zien-en-doen/haal-het-museum-in-huis?_ga=2.75390546.1552349649.1584700160-1461273845.1584700160
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/152/anne-frank-videodagboek-in-de-klas/
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/161/extra-discriminatie-voortgezet-onderwijs/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/docnljr?&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=20202503_NB_VO
https://www.rijksmuseum.nl/nl/docnljr?&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=20202503_NB_VO
https://podcastluisteren.nl/pod/VO-Leest
https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/app-wolk


 
 

 

 

 

 


