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Voorwoord

Hoe mooi is het om zoveel creatieve & 
muzikale mensen, kunstwerken,  
cultuur en erfgoed in je eigen woon-
plaats te hebben... En nog mooier is 
het om kinderen daarmee in aanra-
king te laten komen, zodat ze leren 
over hun eigen geschiedenis en 
afkomst, maar ook zodat ze creati-
viteit of een talent in zichzelf kunnen 
ontdekken. 
 
De gemeente Raalte vindt boven-
staande erg belangrijk en biedt 
daarom iedere basisschool in de 
gemeente een gratis workshop uit 
de Cultuurklapper Raalte aan, t.w.v. 
max € 100. Deze workshop mag je als 
school zelf uit zoeken. 

Op www.hoftheater.nl/educatie onder  
‘cultuurklapper’ lees je hoe je deze  
€ 100 kunt declareren.  
 
Mirjam Borger 

Combinatiefunctionaris Cultuur 
Gemeente Raalte

1 gratis workshop voor  
iedere school!

Contact informatie

Mirjam Borger 
mirjam.borger@hoftheater.nl 
0572-361361 
 

HOFtheater 
Voorhof 2 
8102 MH Raalte

www.HOFtheater.nl
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Dansschool Elle Dansé

‘De leukste dag van m’n leven juf!’ 
 
Dat is waar we het voor doen. 
Kinderen laten beleven dat dans 
leuk is.

Bij onze dansschool is veel mogelijk 
in verschillende dansstijlen voor 
verschillende leeftijden. We zijn een 
ervaren dansschool. Het is mogelijk 
om een enkele workshop voor een 
specifieke groep aan te vragen, 
maar we kunnen ook hele eve-
nementdagen organiseren. Ook 
zijn we vaak actief bij de konings-
spelen en hebben we ervaring in 
het geven van langere workshops 
reeksen. Het is daarnaast mogelijk 
om onze lessen aan te passen op 
een thema van de school en aan 
het einde van de dag een voor-
stelling te geven voor alle ouders/
verzorgers om het thema van de 
desbetreffende periode leuk af te 
sluiten. 

Kortom mogelijkheden zat. We zijn 
altijd bereid om een keer langs te 
komen om verdere uitleg van de 
mogelijkheden te geven. 

Hippe leuke danslessen/ 
dansworkshops

Praktische informatie

Prijs:    € 50 per workshop
Tijd:   60 minuten
Waar:   Op school
Leeftijd:  Alle leeftijden 

Dansschool Elle Dansé
Elsemieke Elst
06-83601492
info@elledanse.nl

www.elledanse.nl
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Ralda

Ralda geeft dansworkshops waar-
bij de kinderen kennismaken met 
dansen uit andere culturen: interna-
tionale en nationale dans. Denk bij-
voorbeeld aan dansen uit Mexico, 
Hawaï, Engeland en Rusland. 

Tijdens deze workshops leren de kin-
deren op laagdrempelige wijze te 
bewegen op muziek. Er is van alles 
mogelijk: denk aan een losse work-
shop, eventueel gericht op één of 
meerdere landen. Maar ook een 
serie is mogelijk waar toegewerkt 
kan worden naar een eindpresen-
tatie of er kan aangesloten worden 
bij bijvoorbeeld een themaweek of 
activiteit. Neem contact met ons 
op voor meer informatie.

Werelddansen voor  
alle groepen

Praktische informatie

Prijs:    Op aanvraag 
Tijd:   Naar behoefte
Waar:   Op school of  
    Boerderij Strunk
Leeftijd:  Alle leeftijden 

Stichting Dansgroep Ralda
Lieke Kiekebosch
Deventerstraat 64
8102 GC Raalte

0623760797
info@ralda.nl 

www.ralda.nl
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Arjenne Hemrica

Friedensreich Hundertwasser was ‘architect’  
en kunstenaar. Hij werd ‘architectdokter’ vanuit  
een ecologische overtuiging dat mens en  
natuur samen het stadsbeeld en de woning  
moesten delen. Hij leefde van 1928 tot 2000. 

Hundertwasser bracht het organische leven  
terug in een steriele staal- en strakke betonwereld. Hij  
schilderde met zelfgemaakte verf op allerlei afval- 
materiaal, gebruikte glanzende snoeppapiertjes in zijn  
kunst, hij bedacht tuinen op daken en bomen in vensters. 
 
In deze workshop wordt aandacht besteed aan de kunstenaar Hundertwas-
ser. Wie was hij, hoe leefde hij en wat was zijn filosofie. Welke ideeën van hem 
worden daadwerkelijk uitgevoerd in onze hedendaagse architectuur? De 
kinderen leren over de beeldtaal van Hundertwasser. Bomen, uientorens, hoe-
den, enz. Waar staan ze voor? Wat betekenen ze? Afhankelijk van het project 
of thema wordt een tekenopdracht geformuleerd. Hierna gaan de kinderen 
werken met de beeldtaal van Hundertwasser.

Tekenen en schilderen à la 
Hundertwasser (groep 1 t/m 8)

Prijs:   € 115 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school

Wie ben ik (groep 5 t/m 8)

In ons leven ontwikkelen we vele verschillende ei-
genschappen. Afhankelijk van de situatie zetten 
we die eigenschappen en kwaliteiten in. Samen 
met de kinderen gaat Arjenne op zoek naar 
hun persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten. 
Wat kan je goed, wat vind je leuk? Ben je een 
doorzetter, een harde werker? Zoek je spanning 
of juist niet? De eigenschappen of kwaliteiten die 
belangrijk zijn voor de kinderen krijgen een ge-
zicht. Van al deze gezichten maken de kinderen 
een kunstzinnig werkstuk.Deze workshop sluit aan 
bij de sociaal emotionele ontwikkeling. 

Prijs:   € 115 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school
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Praktische informatie

Tekenatelier Het Kleurrijk
Arjenne Hemrica
J.A. Leeghwaterstraat 1
8141 GP Heino

info@hetkleurrijkheino.nl
06-40024535

www.hetkleurrijkheino.nl

Kunst is toch vrij? Maar wat is dat “vrij” dan? Want vrij is op zichzelf is niets, 
het gaat om het ‘vrij waarvan’. Vrij van tijd, vrij van de grond, vrij om te 
gaan... Samen met de kinderen gaat Arjenne onderzoeken wat vrijheid is. 
Kan je vrijheid zien, horen, ruiken, proeven, voelen? Waar denk je aan bij 
vrijheid? Aan spelen, aan vogels, aan vliegen. Welk gevoel geeft vrijheid, 
welke kleur en welke  
beweging horen bij vrijheid? 

De kinderen gaan met was-
krijt en ecoline een werkstuk 
maken. Om zich vrij te voe-
len van het resultaat mogen 
de kinderen met de ogen 
dicht gaan tekenen. Hierna 
gaan zij in het lijnenspel zoe-
ken naar symbolen, lijnen 
of vormen die hen doen 
denken aan vrijheid. Die 
lijnen mogen zij versterken. 
Daarna wordt het werkstuk 
ingeschilderd. 

Vrijheidsgevoel (groep 5 t/m 8)Prijs:   € 125 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school

Signalen in de kindertekening 
(leerkrachten)

We hoeven geen experts te zijn om in 
sommige tekeningen te zien dat een kind 
problemen heeft. Maar wat zien we dan? Is 
een tekening met zwart potlood een teke-
ning van een kind dat depressief is? Is een 
krastekening een tekening van een kind dat 
chaos in het hoofd heeft? Wat zijn signalen 
in een tekening?  
 
De workshop is erop gericht de Tekentaal 
onder de aandacht te brengen d.m.v. zelf 
te tekenen/schilderen en de tekentaal te 
ervaren. Tekenvaardigheid is niet nodig. 
Zodra de  
werkstukken klaar  
zijn geeft Arjenne  
uitleg over de  
tekentaal.  

Prijs:   € 350 per workshop
Tijd:  3 tot 4 uur
Waar:   Op school
Aantal:  Max 10 personen 
(meer personen in overleg) 



Een oude potscherf uit  
de grond (groep 3 & 6)
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Marjo Potma

Een workshop voor jonge kinderen die  
aan het begin staan om het schrijven te  
ontdekken. We bespreken samen hoe  
oude culturen elkaar verhalen en  
boodschappen doorgaven bv. door  
middel van rotstekeningen, spijkerschrift,  
enz. en maken we samen een brug naar het 
schrift en de beeldtaal van nu. De leerlingen 
beelden hun eigen boodschap / verhaal uit in 
hun eigen geheimtaal (beeld en geheim tekst) 
waarbij de vormgeving voorop staat.

Geheimschrift (groep 1 & 2)

KUNST

Prijs:   € 110 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school 

Minimaal 2 workshops op  
dezelfde dag

Aan de hand van enkele voorwerpen 
plaatsen we archeologische vondsten 
in de tijd. En bespreken we samen het 
begrip tijd. Leerlingen bekijken ge-
vonden oude scherven om als echte 
archeologen de daarbij ontbrekende 
vorm te ontdekken en een replica te 
maken in klei op hun eigen manier.
 
In overleg is het ook mogelijk om deze 
les te verbinden met een tijdsperiode 
waar de leerlingen op dat moment bv. 
bij geschiedenis of aardrijkskunde aan 
werken. bv. Nederlandse tulpenvazen, 
een koninklijk theeservies, prehistori-
sche trechterbekers, enz.

Prijs:   € 110 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school 

Bijzonderheden:  
 - School zorgt voor klei
- Minimaal 2 workshops op dezelfde dag

TIP
Leuk bij 

de Leerlijn 
Erfgoed! 
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Leerlingen maken een boerderij in de vorm van een pop-up, zoals in 
een prentenboek en gebruiken daarbij verschillende technieken. De 
leerlingen maken naar keuze de binnen of buitenkant van een boerderij 
en de mensen, dieren en dingen die daarbij horen.

Pop-up boerderij (groep 3 t/m 6)

Praktische informatie

Naast deze workshops zijn er nog 
diverse cultuurmenu’s en projec-
ten mogelijk. Informeer naar de 
mogelijkheden. 
 
Marjo Potma Art Projects  
info@marjopotma.nl  
06-30525973

www.marjopotma.nl
 

KUNST

Prijs:   € 120 per workshop
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school 

Minimaal 2 workshops op  
dezelfde dag

Kijken door het venster van de tijd (groep 7 & 8)

Leerlingen uit groep 7- 8 maken samen een 
groot ruimtelijk landschap/landkaart van 
hun eigen omgeving zoals het nu is of vroe-
ger was. In dit landschap plaatsen de leer-
lingen vensters. Vensters waardoor we kijken 
naar een andere tijd in dit zelfde landschap.

Prijs:   € 130 per workshop
Tijd:  100 minuten
Waar:   Op school 

Minimaal 2 workshops op  
dezelfde dag

TIP
Leuk bij 

de Leerlijn 
Erfgoed! 
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Saskia Pekelharing

Zelf een boek illustreren met de hele  
klas? Samen met illustrator Saskia  
Pekelharing gaan de kinderen aan  
de slag met een verhaal. De katten  
zijn de vensterbank zat en besluiten op avontuur 
te gaan. Ieder kind maakt zijn eigen verhaal. Aan  
het einde van de les gaan alle getekende verhalen  
in een harmonica-boek op A4 formaat. Het blijkt een  
lang doorlopend verhaal. De kinderen zullen trots nog 
heel lang in het boek lezen. Het boek is zo stevig dat 
het in de klas tentoon gesteld kan worden. In overleg 
kan het thema van het boek uiteraard aangepast.

Illustreer je eigen boek  
met de klas (groep 1 t/m 4)

Praktische informatie

Saskia Pekelharing
Speltakker 7
8141 HT Heino 

Tel:06-48529463
info@pekeltje.nl

www.pekeltje.nl 

Samen met een illustrator van kinder-
boeken gaan de kinderen een kunst-
werk maken bij een gedicht. Dat kan 
een bestaand gedicht zijn, of een die  
ze zelf schrijven. 

De eerste les maken we middels een 
spel een fantasiedier dat de hoofd-
persoon is in dit gedicht.  De tweede 
les maken we met mono-prints een 
prachtige leefwereld voor ons dier. 

Alle gedicht geheimen samen vor-
men een mooie tentoonstelling voor 
op school. De kinderen leren hun 
fantasie gebruiken, ze leren nieuwe 
technieken, en natuurlijk leren ze ook 
wel een paar tekentrucjes van een 
illustrator. 

Prijs:   € 60 per workshop
Tijd:  45 minuten
Waar:   Op school

Gedicht geheimen 
(groep 3 t/m 8)

Prijs:    € 120 totaal
Tijd:   2 keer 1 uur 
Waar:   Op school
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Hippe leuke danslessen/  
dansworkshops

Na het bekijken van inspirerende voor-
beelden van hoeden in de kunst in een 
power point presentatie en het passen 
van bijzondere kunsthoeden, gaan de 
leerlingen zelf een hoed
ontwerpen van karton, stof en allerlei
afvalmaterialen. Voor welke kleur gaan 
de leerlingen en welke materialen ge-
bruiken ze? Wat zegt de hoed van de 
leerling? Een workshop waarin leerlingen 
mogen pronken en na afloop op de 
foto mogen met hun eigen hoed.

Pronken met je hoed
(groep 5 t/m 8)

Sybilla kunst en workshops
Sybilla Tonissen
Kervel 12
8101 HD Raalte 

s.tonissen@home.nl
06-49022988 

www.sybillatonissen.nl

Sybilla Tonissen

Prijs:   € 125 per workshop
Tijd:  75 minuten
Waar:   Op school

Praktische informatieKijk eens naar mij  
(groep 7/8)

Na bespreking van een portret van de 
kunstenaar gaan leerlingen in 3 stappen 
een portret opbouwen van hun klasge-
noot. In deze workshop leren ze goed 
te kijken naar elkaar en werken ze met 
verschillende materialen. De keuzes die 
ze gedurende de workshop maken, bij 
het uitzoeken van het beeldmateriaal, 
de manier van tekenen en het schilderen 
maken ze een portret, zeggen iets over 
hunzelf maar ook over hun klasgenoot. 
Door de opbouw en de afwisseling in de 
materialen is het resultaat verrassend, iets 
om trots op te zijn en samen  
te bespreken.

Prijs:   € 250 per workshop
Tijd:  150 minuten
Waar:   Op school
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Kasteel ‘t Nijenhuis

Voor het basisonderwijs bieden 
Museum de Fundatie en Kasteel het 
Nijenhuis verschillende mogelijkheden 
om kennis te maken met het museum, 
altijd volledig afgestemd op de het 
niveau van de groep. U kunt kiezen 
voor museumlessen of interactieve 
rondleidingen, waarbij een ervaren 
museumdocent uw groep begeleidt. 
Daarnaast kunt u tijdens een zelfstan-
dig bezoek gebruik maken van gratis 
kijkwijzers en doe-opdrachten. Leerlin-
gen en begeleiders vanuit het onder-
wijs hebben gratis entree!  
 
Informeert u via educatie@museum-
defundatie.nl naar de mogelijkheden 
of kijk op www.museumdefundatie.nl 
voor meer informatie.

Bezoek aan Kasteel ‘t Nijenhuis of 
Museum de Fundatie (alle groepen)

KUNST

Prijs:   Bezoek gratis
  Museumles € 75
Tijd:  60 minuten
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Praktische informatie
 
 
Museum de Fundatie
Arda van Dam en  
Arjette van Dulmen
’t Nijenhuis 10
8131 RD Heino/Wijhe

0572-388151
educatie@museumdefundatie.nl

www.museumdefundatie.nl

KUNST

Griezelen (alle groepen)

Tijdens de Kinderboekenweek 
met het thema griezelen wordt 
op zowel Kasteel het Nijenhuis 
als in De Fundatie een muse-
umles aangeboden waarbij de 
leerlingen op zoek gaan naar 
kunstwerken die een spannen-
de sfeer oproepen en figuren 
bewerken tot ware griezels.

Museumlessen (alle groepen)

De museumles “Welkom op het 
kasteel” voor groep 1-2 maakt 
deel uit van de leerlijn erfgoe-
deducatie Raalte. Daarnaast 
hebben wij museumlessen die 
aansluiten op lesmethode “Het 
kunstkabinet” en “Laat maar zien”.

TIP
Leuk bij 

de Leerlijn 
Erfgoed! 
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Mirjam Marissink
Vanuit mijn vak als grafisch ontwerper vind ik het een verrijking om 
mijn kennis en creativiteit te delen met kinderen. Ik inspireer kinderen 
hun gevoel te volgen waarin niets goed of fout is. 

Papier maken (groep 1 t/m 8)

Praktische informatie

Prijs:    € 120 per workshop
Tijd:   60 - 90 minuten
Waar:   Op school 
 
De workshops kunnen in overleg aan- 
gepast worden naar wens en behoefte  
van de school. Mijn kennis, ervaring en  
inzichten zet ik graag in bij het bedenken  
van een passende workshop aansluitend  
bij het lesprogramma.

KUNST

Kinderen verzamelen voorafgaand aan de 
workshop oud papier zoals krant- en kopieer-
papier. Hiervan wordt pulp gemaakt. Daarna 
gaan we met de pulp ècht papier maken/
scheppen. Kleur en geur kan naar keuze wor-
den toegevoegd.

T-shirt bedrukken (groep 3 t/m 8)

Kinderen nemen hun eigen witte T-shirt 
mee en beginnen met het ontwerpen 
van de bedrukking (leeftijdsafhankelijk en 
aan te passen). Het uiteindelijke ontwerp 
wordt via een eenvoudige techniek op 
het T-shirt bedrukt. De kinderen nemen 
een uniek shirt mee naar huis.

Mirjam ontwerpt
Mirjam Marissink-Buis
Hogebroeksweg 9
8102 RL Raalte

06-41817605
info@mirjamontwerpt.nl
www.mirjamontwerpt.nl
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Held & Bloem

Waar is Watte?! Is een multidisciplinair project waarbij de kinderen 
hun eigen zoekplaat maken in de ‘Waar is Wally’ stijl. Brainstormen, 
storyboards, tekenen, allitereren, kostuums en een greenscreen fo-
toshoot staan op het programma. Alle ideeën, tekeningen en foto’s 
worden verwerkt tot een fantastische zoekplaat met de kinderen in 
de hoofdrol. Deze poster wordt gedrukt op A2 formaat.

Het concept van deze workshop is ontwikkeld zodat elk thema 
gebruikt kan worden. Daardoor kan het aansluiten met dat waar 
de school al mee bezig is. Dus als bepaalde groepen met de Mid-
deleeuwen aan het werken zijn, kan de poster over dit onderwerp 
gaan. Wordt er gewerkt over het ziekenhuis, gaat de zoekplaat daar 
over. 
 
Waar is Watte?! Is dus een te gek middel om een thema te verwer-
ken op een creatieve manier waarbij de kinderen echt worden 
gestimuleerd om out of the box te denken.

Praktische informatie

Prijs:    1 klas € 250 
   2 klassen € 350 
Tijd:   3,5 uur
Waar:   Op school

Held & Bloem Producties
Joel de Zwaan
Buiten Nieuwstraat 88
8261 AX Kampen

06-15072971
info@heldenbloem.nl
www.heldenbloem.nl  

Waar is Watte?! (groep 5 t/m 8)

Mirjam ontwerpt
Mirjam Marissink-Buis
Hogebroeksweg 9
8102 RL Raalte

06-41817605
info@mirjamontwerpt.nl
www.mirjamontwerpt.nl
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Muziek Netwerk Salland

Veel kinderen willen graag een mu-
ziekinstrument leren bespelen, maar 
weten niet goed welk instrument ze 
leuk vinden. Bij het project ‘Ontdek 
Muziek’ maken leerlingen in vier weken 
kennis met verschillende muziekstro-
men en muziekinstrumenten. 

Les 1  
Algemene muziekleer en kennis- 
maken met de boomwhackers
Les 2  
Klassieke Muziek en kennismaken met 
de viool en de cello
Les 3  
Popmuziek en kennismaken met de
gitaar en zang
Les 4  
Harmonie/fanfaremuziek en kennisma-
ken met het koperwerk en slagwerk. 

Alle leerlingen mogen tijdens deze les-
sen op alle instrumenten spelen.

Ontdek Muziek (groep 4 en 5)

Muziek Netwerk Salland maakt Muziekprojecten op maat. Dat 
kunnen zangprojecten zijn, maar ook met de djembé, met boom-
whackers, musicalhulp, etc. De projecten worden op maat ge-
maakt rekening houdend met de wensen van de school. Projecten 
kunnen zowel verschillen in lengte als in inhoud.
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Prijs:    Op aanvraag
Tijd:   60 minuten
Waar:   Op school
Leeftijd:  Alle leeftijden 

Stichting Muzieknetwerk Salland
Karin Köster
06 36157855
info@muzieknetwerksalland.nl

www.muzieknetwerksalland.nl
 

Na de lessen van Ontdek Muziek is het voor de leerlingen mogelijk om 
via het Leerorkest 16 weken een muziekinstrument naar keuze te leren 
spelen. Leerlingen kunnen kiezen uit viool, gitaar, cello, koperwerk of 
slagwerk. Tijdens het Leerorkest op school worden wekelijkse muziekles-
sen op het instrument naar keuze afgewisseld met orkestrepetities. Het 
project wordt na 16 weken afgesloten met een concert. De lessen 
worden gegeven door gekwalificeerde muziekdocenten. 

Leerorkest (groep 5 t/m 8)

Praktische informatie

MUZIEK
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HOFtheater

Als je naar een voorstelling gaat, kom je de theaterzaal binnen, ga je 
zitten op een zachte rode stoel, geniet je van een mooie voorstelling 
en drink je misschien na afloop een drankje in de foyer.
Maar hoe zit het als je in het theater werkt? Wat moet je dan allemaal 
doen. Of nog spannender: Hoe zit het als je een artiest bent! Waar 
kleed je je dan om? Hoe is het om op zo’n groot podium te
staan? 

De kinderen krijgen een rondleiding door het gehele HOFtheater en 
maken kennis met de verschillende kanten van het theater. Ze krijgen 
de kans om zelf de knoppen van het licht en geluid te bedienen en
veel vragen te stellen. 
 
 
TIP 
Organiseer voorafgaand op school  
een kleine talentenjacht in de klas  
en laat de winnaar optreden na  
afloop van de rondleiding!

Achter de schermen  
(groep 5/6)

Praktische informatie

Prijs:    Iedere school mag  
    met 1 groep een   
    gratis rondleiding    
   doen. Extra groepen   
    betalen € 100 per    
   rondleiding. 
Tijd:   75 minuten

HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte 

Mirjam Borger 
0572-361361 
mirjam.borger@hoftheater.nl

www.HOFtheater.nl 
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Geef de eindmusical van uw basis-
school net dat beetje extra… in een
echte theaterzaal! 

De rode loper, 300 comfortabele
theaterstoelen, podium van 10 x
10 meter, expertise en technische
mogelijkheden van het HOFtheater
geven de musical een professionele
uitstraling en maken dit tot een bijzon-
dere belevenis voor uw leerlingen.
Voor non-profit organisaties (dus
ook basisscholen) uit de gemeente
Raalte hanteert het HOFtheater een
gereduceerd tarief, waardoor het
voor uw school erg aantrekkelijk is
de theaterzaal van het HOFtheater
te huren.

Eindmusical in het HOFtheater

Praktische informatie

HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte 

Mirella Jellema 
0572-361361 
mirella.jellema@hoftheater.nl

www.HOFtheater.nl 

THEATER

Basispakket voor € 650!* 
• Twee dagdelen theaterzaal  
(aaneengesloten dagdelen)
• Licht + Geluid
• 1 Technicus
• Kleedkamers + artiestenfoyer
 
* Exclusief vleugel, beamer en apparatuur
die het HOFtheater moet inhuren. Geldig
in 2017.
 
Het basispakket kan worden uitgebreid. 
Vraag naar de mogelijkheden. 

Dit basispakket geldt alleen voor nonprofit 
organisaties uit de gemeente Raalte.



ACTEREN20

Xapp

Een professionele dramadocent bij 
jullie op school. Hij/zij kan dramales-
sen verzorgen, thematische work-
shops of de eindmusical (mede) 
instuderen. De mogelijkheden zijn 
eindeloos, in overleg met school  
maken wij een aanbod op maat.

Dramadocent (alle groepen)

Waar:  Op school
Wat:   Toneel, dans, zang
Prijs:    Richtprijs € 35,- per uur (afhankelijk   
   van tijdstip, frequentie en invulling)

Filmproject (groep 5 t/m 8)

Met een groep leerlingen ver-
schillende scènes instuderen 
en laten filmen en monteren 
door een professionele came-
raman. 

Aan de hand van een script 
van Xapp leren kinderen wat 
er allemaal komt kijken bij het
maken van een film of een 
videoclip. Tijdens een of twee 
dagen worden de kinderen
gecast, geregisseerd en 
begeleid. Er worden opnames 
gemaakt die tot een korte 
film vanongeveer 15 minuten 
gemonteerd worden.

Waar:  Op school
Prijs:    Vanaf € 400 (afhankelijk  
    grootte groep)
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Het THEATERPROJECT is een meerdaagse productie waarin alle leerlin-
gen van de school een eigen rol spelen.  
 
Als de koning en de koningin hun nieuwe opvolger willen uitkiezen, blijkt 
dit nog een hele opgave. 

Alle groepen spelen mee in een onderdeel van het verhaal, een groep-
je van 8 kinderen speelt de rol van koningin en haar kinderen. De rol 
van koning wordt gespeeld door een acteur van Xapp. Op de eerste 
projectdag werken de kinderen in een circuitvorm aan verschillende
onderdelen van de theatervoorstelling. De volgende dag vindt er op 
school onder andere een generale repetitie plaats en eindigt de dag 
met een spetterende voorstelling waar ouders en andere belangstel-
lenden voor uitgenodigd worden.

Praktische informatie

Xapp
Ruitenborghstraat 71
7721 BC Dalfsen
0529-430249 
 
Ria Kroon
ria@xapp.nl 

www.xapp.nl
www.basisschoolproject.nl
 

ACTEREN

Theaterproject (hele school)

Waar:  Op school
Prijs:    Vanaf € 1200 (afhankelijk  
     van aantal leerlingen)
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Leerlijn Erfgoed 

Tijdens een bezoek aan Kasteel  
‘t Nijenhuis ontdekken de leerlingen 
hoe het is om te wonen in een kasteel. 
Barones Van Pallandt leidt de leerlin-
gen rond in haar ‘huis’ en de leerlin-
gen doen activiteiten/spelletjes die te 
maken hebben met de verschillende 
beroepen die je tegen kunt komen op 
een kasteel, zoals een tuinman, butler, 
gouvernante en koetsier.

Van wie is die koffer  
(groep 1 & 2)  

De volgende projecten maken onderdeel uit van de Leerlijn Erfgoed Raalte, 
maar kunnen ook los geboekt worden.  Met de leerlijn komen leerlingen van 
groep 1 t/m 8 structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbeho-
rende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen omgeving en leren zij het erfgoed 
waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. De bijbehorende lessen kun je 
gratis downloaden op www.hoftheater.nl/educatie/leerlijn-erfgoed.

Welkom op het kasteel  
(groep 1 & 2)  

Bij Cultuurboerderij Strunk in Raalte gaan 
leerlingen aan de hand van voorwerpen 
aan de slag met het thema: ‘Het boeren-
leven van toen in Raalte’. Het is voor kin-
deren een eerste kennismaking met een 
verzameling voorwerpen die kinderen van 
nu waarschijnlijk niet kennen. Deze voor-
werpen vertellen afzonderlijk en als een 
geheel verhalen over het leven van toen. Cultuurboerderij Strunk  

 

Waar:   Deventerstraat 64    
   8102 KH Raalte 
Prijs:    € 25 + € 1 per leerling 
 info@cultuurboerderijstrunk.nl

Kasteel ‘t Nijenhuis 
Waar:  ‘t Nijenhuis 10
    8131 RD Heino/Wijhe
Prijs:    Beeldentuin gratis 
   Les met barones € 75 

educatie@museumdefundatie.nl
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Sallandse Verhalen (groep 3 & 4)

Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de 
verhalen zijn afgestemd op de eigen omgeving van de leerlingen. 
Denk aan de leugenpomp in Heino, de witte wieven in Luttenberg of 
de Stöppelhaene in Raalte. Het thema van de verhalen is het boe-
renleven in Salland. Daar zijn veel mooie verhalen over te vertellen.

Annette Kiekebosch 
Waar:  Op school
Prijs:    Op aanvraag 

a.amrakkvdx@home.nl

Gerdien Kleinburink 
Waar:  Centrum Raalte
Prijs:    € 2 per leerling

gerdienkleinburink@hotmail.com 

Een oude vrouwengevangenis,
smederij en een lijkenhuisje... Een wan-
deling door de historische dorpskern in 
Raalte vertelt ons over de lokale geschie-
denis. Monumenten vertellen het verhaal 
over de ontstaansgeschiedenis en het 
dorp door de tijd heen. 

Spannende plekken in Raalte  
(groep 3 & 4) 
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In dit project gaan leerlingen aan 
de slag met het thema verzame-
len en bewaren en een bijzondere 
verzameling voorwerpen van 100 
jaar geleden. Op stap met Jan en 
Janneke geeft kinderen een beeld 
van het dagelijks leven rond 1910 
in Luttenberg en omgeving. Hierbij 
komen de volgende thema’s aan 
de orde: kleding, wonen, werken, 
huishouden, voeding, vervoer, 
school en spel. In het museum zijn 
de kinderen actief bezig. 

Op stap met Jan en Janneke  
(groep 5 & 6)

De beiaard van Raalte  
(groep 5 & 6)

Klok, klepel, stokkenklavier... De leerlingen 
nemen met beiaardier Henk Veldman een 
kijkje bij de beiaard in de Kruisverheffing van 
Raalte.  Hiervoor moeten ze heel wat trap-
pen op om bovenin de toren te belanden. 
Maar dat wordt wel beloond: 
 
De kinderen zien de gewelven van de  
basiliek, mogen zelf spelen op het bijzondere 
instrument en zien de grote klokken van wel 
heel dichtbij...  

 

ERFGOED

Museum de Laarman 
Waar:  Butzelaarstraag 60 
    8105 AR Luttenberg
Prijs:    € 2 per leerling

info@delaarman.nl 

Henk Veldman 
Waar:    Kerkstraat 6 
    8102 EA Raalte
Prijs:    € 75 per groep

henk.veldman@editionpors.nl
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Deze leerlijnlessen zijn gebaseerd op het project 
‘Oorlog in Overijssel –Raalte’ dat is ontwikkeld 
door Historisch Centrum Overijssel. In dit project 
gaan leerlingen aan de slag met sporen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Leerlingen ontdekken dat 
geschiedenis zich niet in de leerboeken afspeelt op 
plaatsen ver van huis maar dat het verleden ook 
tastbaar en herkenbaar in de eigen omgeving te 
vinden is.  

Voor de leerlijn zijn de lessen aangevuld door Frits 
Offenberg met een buitenles waarin leerlingen de 
sporen van de Tweede Wereldoorlog in hun eigen 
omgeving ontdekken.

Oorlog in je eigen woonplaats  
(groep 7 & 8)  

Sporen in de grond  
(groep 7 & 8)

ERFGOED

Frits Offenberg  
 
Waar:  Centrum Raalte
Prijs:    Gratis

fgoffenberg@gmail.com

Het erfgoed dat centraal staat 
in deze lessen is bijzonder, om-
dat het ons meer kan vertellen 
over ons verleden en het leven 
van onze voorouders. Wat we 
in de bodem vinden bewaren 
we voor de mensen die na ons 
zullen leven zodat zij het ook 
kunnen zien en ervan kunnen 
leren. In deze lessen komen 
o.a. de prehistorische vondsten 
uit Luttenberg aan bod en de 
Romeinse tijd in Heeten.

Er komt een ladenkastje op 
school waarin verschillende 
archeologische vondsten uit 
de omgeving zitten. Bij iedere 
vondst hoort een leuk en leer-
zaam filmpje. 

Ladenkastje met  
archeologische  
vondsten op school 
 
Waar:  Op school
Prijs:    Gratis

mirjam.borger@hoftheater.nl

>> Download alle ergoedlessen op 
www.hoftheater.nl/educatie/leerlijn-erfgoed
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Gratis lesbrieven

Kunstfietsroute (groep 7/8)

Mijn Rembrandt 

‘Mijn Rembrandt’ is een les- 
brief, ontwikkeld door het  
Virtueel Museum Salland,  
over het leven van Rembrandt 
en over (schilder)kunst. De les-
brief kun je gratis downloaden.

www.hoftheater.nl/educatie

In deze les staat de kunst in de open-
bare ruimte centraal. Kinderen wor-
den hierdoor geattendeert op de 
kunstwerken in hun eigen omgeving 
en bewust gemaakt van de beteke-
nis en functie van deze kunstwerken. 
De kunstfietsroute is ontwikkeld voor 
Raalte, Mariënheem, Heeten, Nieuw-
Heeten en Heino.

www.hoftheater.nl/educatie

Kunstweken (groep 1 t/m 8)

Bij de Kunstweken maken kinde-
ren op speelse wijze kennis met 
een befaamd kunstenaar. Ver-
volgens gaan ze zelf aan de slag 
met de opgedane inspiratie. Tot 
slot komen evaluatie en reflectie 
aan bod. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de Klassengalerie 
met alle creaties van de klas.
 
www.kunstweken.nl
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Cultuurbeleidsplan

Hippe leuke danslessen/  
dansworkshops

Ik weet niet of dat ik wel kan schrijven. Waar moet ik beginnen? Wat 
moet er allemaal in staan? En hoe dik moet het worden?  
 
Een cultuurbeleidsplan klinkt heel zwaar en moeilijk, maar dat is he-
lemaal niet wat het is. Het cultuurbeleidsplan is ervoor bedoeld om 
cultuureducatie een vaste plaats te geven binnen je school, in plaats 
van dat cultuureducatie ‘leuk voor erbij’is. In het kort staat in het plan 
de huidige situatie beschreven, de gewenste situatie en hoe jullie dit als 
school willen bereiken.

Om je te helpen bij het schrijven van dit plan, is er een proffesional van 
de Rijnbrink beschikbaar. De professional komt bij je langs op school en 
bekijkt samen met jou op welke  manier cultuureducatie het beste kan 
worden ingebed op je school en hoe dit kan worden omschreven in het 
plan.

Heeft jouw school al een cultuurbeleidsplan, maar is dit plan verou-
derd? Ook dan kun je gebruik maken van de professional, zodat jullie 
plan weer helemaal up-to-date is. 

Gratis indivuduele begeleiding  
voor de ICCer/leerkracht/directeur

Praktische informatie

In 2017-2018 kunnen 5 scholen 
zich inschrijven voor de gratis 
begeleiding bij het schrijven/
updaten van het cultuurbeleids-
plan. Reageer dus snel!

Mirjam Borger
mirjam.borger@hoftheater.nl
0572-361361

www.HOFtheater.nl
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