Basisonderwijs
gemeente Raalte

Cultuurklapper
2018-2019

Voorwoord
Cultuureducatie in
ontwikkeling
‘Stilstand is achteruitgang’ luidt de
bekende uitdrukking en dit geldt
ook voor cultuureducatie. Daarom
bieden we de scholen in de
gemeente Raalte diverse mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het
gebied van het cultuurbeleid, o.a.
in de vorm van begeleiding bij het
schrijven van een cultuurbeleidsplan,
maar ook komen er diverse workshops voor leerkrachten.

Contact informatie

Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt aan een Leerlijn Kunst
in de Openbare ruimte en wordt de
Leerlijn Erfgoed verder uitgebreid.
Mooi ontwikkelingen dus!

1 gratis workshop voor
iedere school!
Net als vorig schooljaar, biedt de
gemeente Raalte iedere basisschool
in de gemeente een gratis workshop
uit deze Cultuurklapper Raalte aan,
t.w.v. max € 100. Deze workshop
mag je als school zelf uit zoeken.
Op www.hoftheater.nl lees je hoe je
deze € 100 kunt declareren.
Mirjam Borger
Combinatiefunctionaris Cultuur
Gemeente Raalte
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Mirjam Borger
mirjam.borger@hoftheater.nl
0572-361361
HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte
www.HOFtheater.nl
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Dansschool Elle Dansé
Hippe leuke danslessen/
dansworkshops
‘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 evenementdagen organiseren. Ook
zijn we vaak actief bij de koningsspelen 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 voorstelling 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.

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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DANS

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

Werelddansen voor
alle groepen
Ralda geeft dansworkshops waarbij de kinderen kennismaken met
dansen uit andere culturen: internationale en nationale dans. Denk bijvoorbeeld aan dansen uit Mexico,
Hawaï, Engeland en Rusland.

Stichting Dansgroep Ralda
Lieke Kiekebosch
Deventerstraat 64
8102 GC Raalte
0623760797
info@ralda.nl
www.ralda.nl

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

DANS
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Marjo Potma
Fladderende vlinders (groep 1 & 2)
De leerlingen maken een ruimtelijk
werk waarbij we uitgaan van kleurrijke vlinders en bloemen in verschillende vormen.

Prijs: 		€ 120 per workshop
Tijd:		90 minuten
Waar: 		Op school
Minimaal 2 workshops op
dezelfde dag

Een oude potscherf uit
de grond (groep 3 t/m 6)
Aan de hand van enkele voorwerpen
plaatsen we archeologische vondsten
in de tijd. En bespreken we samen het
begrip tijd. Leerlingen bekijken gevonden oude scherven om als echte
archeologen de daarbij ontbrekende
vorm te ontdekken en een replica te
maken in klei op hun eigen manier.

Prijs: 		€ 110 per workshop
Tijd:		90 minuten
Waar: 		Op school
Bijzonderheden:
- School zorgt voor klei
- Minimaal 2 workshops op dezelfde dag
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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, prehistorische trechterbekers, enz.

KUNST

TIP
Leuk bij
de Leerlijn
Erfgoed!

Optocht van Feestgangers (groep 3 t/m 6)
Samen met de hele groep maken we een gezamenlijke schildering/collage op een groot vel papier. De
leerlingen tekenen eerst zichzelf als feestganger. Hoe
zie je eruit, hoe zijn je armen en benen als je danst of
loopt. Welke route lopen of dansen de feestgangers
in de optocht die we schilderen en wat is er allemaal
te zien op het schilderij waardoor het een vrolijke
boel wordt. In overleg is het thema van deze workshop aan te passen aan de wens van de school.
Prijs: 		1 groep € 150 (We werken dan 100 minuten aan
		één groot gezamenlijk kunstwerk)
		Voor 3 groepen op 1 dag, 3 x €125 = € 375
		(We werken dan 3 x 90 minuten aan één groot
		gezamenlijk kunstwerk)
Waar: 		Op school
Minimaal 2 workshops op dezelfde dag

Het laboratorium van de wetenschapper (groep 5 t/m 8)
Leerlingen maken een vrolijk laboratorium in
de vorm van een pop-up zoals in een prentenboek en gebruiken daarbij verschillende
technieken.

Prijs: 		€ 130 per workshop
Tijd:		100 minuten
Waar: 		Op school
Minimaal 2 workshops op dezelfde dag

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

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

Prijs: 		€ 60 per workshop
(excl € 15 materiaalkosten)
Tijd:		60 minuten
Waar: 		Op school

		Zelf een boek illustreren met de
		hele klas? Samen met kinderboekenillustrator
		Saskia 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 deel van het
verhaal. Aan het einde van de les gaan alle getekende verhalen in een
harmonica-boek op A4 formaat. Door de vormgeving van het boek, wordt
het aan het einde van de les toch een geheel. De kinderen leren ondertussen teken-trucs en krijgen illustratietips. Zelfs de kinderen die niet veel tekenen vinden deze workshop leuk!
Het eindresultaat is een stevig boek dat in de klas tentoon gesteld kan worden. De kaften maak ik zelf. Voor de Kinderboekenweek 2018 komt er een
aangepaste kaft over vriendschap. In overleg kan het thema van het boek
uiteraard aangepast worden.

Cartoons ontwerpen
(groep 5 t/m 8)

Prijs: 			€ 60 (excl
€ 5 materiaalkosten)
Tijd:			75 min
Waar: 		Op school

Samen met een illustrator gaan de
kinderen een cartoon ontwerpen. Ze
bedenken met eigen fantasie een grappig fantasie-figuur voor in een cartoon.
Tijdens deze les krijgen de kinderen 5
geheimen geleerd die iedere cartoonist
gebruikt. De kinderen leren onder andere
gezichtsuitdrukkingen tekenen.
Prachtig eindresultaat: de cartoonfiguren
kunnen namelijk rechtop staan! Door dat
de cartoons helemaal zelf bedacht zijn,
zijn de kinderen echt trots op de grappige resultaten. Ze zijn ook nog eens
mooier dan ieder ooit zelf voor mogelijk
had gehouden: de trucs werken namelijk
echt!
“Juf, ik hou helemaal niet van tekenen,
maar dit is echt leuk.”
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Praktische informatie
Saskia Pekelharing
Speltakker 7
8141 HT Heino
Tel:06-48529463
info@pekeltje.nl
www.pekeltje.nl

KUNST

Bertina Tilma
Stoer schilderij (groep 3 t/m 8)

Prijs: 		€ 140 per workshop
Tijd:		90 minuten
Waar: 		Op school of in
		Atelier WAAG 8

We maken een stoer schilderij met
teksten. Heerlijk los gaan met verf en
alle precisie even los laten. Schilderen
zonder penselen, maar waar dan wel
mee? Dat is de grote verassing!
Bertina biedt klassikaal steeds een
nieuwe stap en techniek aan, hierdoor
is het een zeer leerzaam en altijd geslaagd. De kinderen voeren de stappen
geheel op eigenwijze uit, waardoor er
altijd weer een zeer verassend effect
ontstaat.

Dier op steigerhout (groep 7/8)
Alle kinderen maken een schilderij van
een dier op steigerhout. We gaan eerst
een dier leren schetsen met houtskool op
papier, want een schets is de basis van
een schilderij. We leren dat alles wat je
ziet bestaat uit vormen. Wanneer we tips
en trucs door hebben gaan we voor het
echt op een 20 x 20 cm paneel van steigerhout. Eerst schetsen en daarna schilderen met verf. Kunstenares Bertina zal
de kinderen continu helpen en bijsturen.
Prijs: 		€ 110 per workshop
Tijd:		90 minuten
Waar: 		Op school of in
		Atelier WAAG 8

Praktische informatie
Atelier-Bertina
Bertina Tilma
Twickel 36
8103HH Raalte
0647058805
info@atelier-bertina.nl
www.atelier-bertina.nl

KUNST
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Kasteel ‘t Nijenhuis
Bezoek aan Kasteel ‘t Nijenhuis of Museum de Fundatie
(alle groepen)
Een zelfstandig bezoek aan ons museum kan altijd en is gratis voor het
onderwijs. Maar met een interactieve
rondleiding, al of niet gecombineerd
met een praktische opdracht, wordt
het nog leuker om naar kunst te kijken!
Voor de jongste doelgroep bieden
we ook theatrale museumlessen, en
voor wie graag zelf aan de slag gaat
hebben we gratis kijkwijzers en doeopdrachten.
Bovendien organiseren we ieder jaar
rondom de Kinderboekenweek een
speciaal programma met museumlessen die inhaken op het thema: in 2018
is dat vriendschap.
Check alle mogelijkheden op onze
website en boek meteen online:

www.museumdefundatie.nl/nl/onderwijs

Prijs: 		Bezoek gratis voor kinderen 		
		tot 17 jaar + begeleiders onderwijs
Waar:		Kasteel ‘t Nijenhuis en Museum
		de Fundatie
Minimaal 1 begeleider per 4 leerlingen
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KUNST

Prijs: 		€ 75
Tijd:		60 minuten

Praktische informatie

Museumlessen (alle groepen)
De museumles “Welkom op het
kasteel” voor groep 1-2 maakt
TIP
Leuk bij
deel uit van de Leerlijn Erfgoed
de Leerlijn
Raalte. Daarnaast hebben wij
Erfgoed!
museumlessen die aansluiten op
lesmethode “Het kunstkabinet” en
“Laat maar zien”.

Museum de Fundatie
Arda van Dam
’t Nijenhuis 10
8131 RD Heino/Wijhe
0572-388188

rondleidingen@museumdefundatie.nl

www.museumdefundatie.nl

KUNST
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Mirjam Marissink
Papier scheppen
Kinderen leren over kringloop en recycling
en dat je met afval meer kan dan alleen
maar weggooien. Ze gaan vooral zèlf
ervaren.

Handlettering
Kinderen leren letters tekenen om via dit
middel een boodschap over te brengen.
Vormen, stijlelementen en vlakverdeling
komen aan bod.

T-shirt of tas bedrukken
Kinderen leren tijdens deze workshop over
verschillende druktechnieken, maar ook
over een ontwerpproces.

Postproject
Kinderen leren tijdens deze postprojecten
over communicatie, beeld, woord en
taal. Ze leren hoe ze een boodschap om
kunnen zetten in beeld. Zij gaan dieper in
op de stof waardoor ze alle regels kunnen
loslaten en kunnen fantaseren over die
bijzondere kaart die ze gaan maken en
versturen.

Prijs: 			€ 120 per workshop
Leeftijd:
Groep 4 t/m 8
Tijd:			60 - 90 minuten
Waar: 			Op school
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De workshops kunnen
in overleg aangepast
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.

Praktische informatie
Mirjam ontwerpt.
Mirjam Marissink-Buis
Hogebroeksweg 9
8102 RL Raalte
06-41817605
info@mirjamontwerpt.nl
www.mirjamontwerpt.nl

KUNST

Held & Bloem
i.s.m. Bibliotheek Salland

Je neus in de boter
(groep 7 en 8)
‘Je neus in de boter’ is een mini-leerlijn
bestaande uit een 3-delige lessenserie
over spreekwoorden.
Eerst zijn er 2 vlog-lessen die via het
digibord gegeven worden. Hierin worden de kinderen aan het werk gezet
om oude meesters (Rembrandt, Jan
Steen, Pieter Brughel) te bestuderen
en spreekwoorden te ontdekken. Deze
2 eigentijdse lessen zijn lesstof-vervangend voor geschiedenis en taal.
De finale is een gastles waarbij de
leerlingen hun eigen poster maken
met een knipoog naar het verleden. In
de greenscreen fotostudio, gekleed in
ouderwetse kleding en klompen beelden de kinderen de spreekwoorden uit
die zij ontdekt hebben. De foto’s en de
tekeningen resulteren in een unieke A2
poster waarin niemand voor spek en
bonen meedoet. Alle kinderen krijgen
deze poster als blijvend aandenken.
Prijs:
		€ 300 (of minder*)
Tijd:			2x 45 min + 1x 90 min
Waar: 		Op school
* Basisscholen die deelnemen aan
de Bibliotheek op School hebben
voordeel! Zij kunnen deze workshop
(geheel of gedeeltelijk) bekostigen
vanuit het Bibliotheekjaarplan. Check
dus met de leescoördinator wat de
mogelijkheden zijn.

Praktische informatie
Deze lessenserie wordt gedaan
in samenwerking met de Bibliotheek. Een kleine boekencollectie
die mooi aansluit bij dit thema
is af te halen in de Bieb. (onder
voorbehoud van beschikbaarheid)
Bijzonderheden:
Inclusief A2 posters voor alle
leerlingen
Held & Bloem Producties
Joel de Zwaan
Buiten Nieuwstraat 88
8261 AX Kampen
06-15072971
info@heldenbloem.nl
www.heldenbloem.nl

LITERATUUR
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Muziek Netwerk Salland
Muziek Netwerk Salland maakt Muziekprojecten op maat. Dat
kunnen zangprojecten zijn, maar ook met de djembé, met boomwhackers, musicalhulp, etc. De projecten worden op maat gemaakt rekening houdend met de wensen van de school. Projecten
kunnen zowel verschillen in lengte als in inhoud.

Ontdek Muziek (groep 4 en 5)
Veel kinderen willen graag een muziekinstrument leren bespelen,
maar weten niet goed welk instrument ze leuk vinden. Bij het project
‘Ontdek Muziek’ maken leerlingen in vier weken kennis met verschillende muziekstromen en muziekinstrumenten.
Les 1
Algemene muziekleer en kennismaken met de dirigent
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 kennismaken met het koper en slagwerk
Alle leerlingen mogen tijdens deze lessen op alle instrumenten spelen.

Praktische informatie
Prijs: 			Op aanvraag
Tijd:			60 minuten
Waar: 		Op school
Muziek Netwerk Salland
Karin Köster
06 36157855
info@muzieknetwerksalland.nl
www.muzieknetwerksalland.nl
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MUZIEK

Korte muzikale projecten
Via het Muziek Netwerk kunnen
korte muziekprojecten worden
afgenomen zoals:
1.
2.
3.
4.

Leerorkest (groep 5 t/m 8)
Na de lessen van Ontdek Muziek is het
voor de leerlingen mogelijk om via het
Leerorkest 14 weken een muziekinstrument naar keuze te leren spelen. Leerlingen kunnen kiezen uit viool, gitaar,
cello, koper of slagwerk. Tijdens het
Leerorkest op school worden wekelijkse
muzieklessen op het instrument naar
keuze afgewisseld met orkestrepetities.
Het project wordt na 14 weken afgesloten met een concert. De lessen worden
gegeven door gekwalificeerde muziekdocenten.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Boomwhacker-project
Ukelele project
Zang project
Musical-project (hulp
bij een al kant en klare
musical)
Orff project
Componeer-je eigenmuziekstuk-project
Bodypercussie
Eigen Musical schrijven
met je klas
(muziek & theater)
Eigen Musicalliedjes
schrijven met je klas
Klassenlied/rap maken
Singer/songwriting
Grafische notatie /
Stripsodie maken

MUZIEK
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HOFtheater
Achter de schermen (groep 5/6)
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!

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

Praktische informatie
HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte
Mirjam Borger
0572-361361
mirjam.borger@hoftheater.nl
www.HOFtheater.nl
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THEATER

Eindmusical in het HOFtheater
Geef de eindmusical van uw basisschool 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 bijzondere 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.

Basispakket voor € 650

Praktische informatie
HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte
Mirella Jellema
0572-361361
mirella.jellema@hoftheater.nl
www.HOFtheater.nl

*

(excl btw)

• Twee dagdelen theaterzaal
(aaneengesloten dagdelen)
• Licht + Geluid
• 1 Technicus
• Kleedkamers + artiestenfoyer
* Exclusief vleugel, beamer en apparatuur
die het HOFtheater moet inhuren. Geldig
in schooljaar 2018/2019.
Het basispakket kan worden uitgebreid.
Vraag naar de mogelijkheden.
Dit basispakket geldt alleen voor nonprofit
organisaties uit de gemeente Raalte.

THEATER
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PodiumsCool
Basis van theater (groep 5 t/m 8)

Waar:		Op school of in het HOFtheater
Prijs: 			Vanaf € 5 per leerling
Tijd:			90 minuten

We spelen allemaal wel eens toneel, omdat dat nodig is, voor ons plezier of zelfs zonder dat we het door hebben. Er komt een moment dat
je op een podium zult staan of een spreekbeurt of presentatie moet
geven. Maar als je voor het eerst moet presenteren op een podium
voor een volle zaal of klas, kan je dat dan ineens?
Waar moet je eigenlijk over nadenken?
- Wat trek ik aan
- Waar moet ik zitten of staan
- Ben ik verstaanbaar
- Wat moet ik doen als ik een fout maak
Dit hoort allemaal bij podiumpresentatie. Het is iets dat je in de praktijk
moet leren. Hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat. Tijdens dit project leren we jullie de basis van een podiumpresentatie waarbij houding en stemgebruik centraal staan! Natuurlijk doen we dit door allerlei
leuke interactieve opdrachten waar iedereen actief aan deelneemt.
Waar:		Op school of in
			het HOFtheater
Prijs: 			Vanaf € 495
			(afhankelijk van
			aantal groepen)
Het proces is belangrijker
dan het resultaat

Dagproject: Work2gether (alle groepen)
Op iedere school is het thema samenwerken actueel, dit
is immers een heel belangrijk onderdeel van de schooltijd van ieder kind. Wij bieden een leerzame en leuke
projectdag aan, die aansluiting vindt bij het reguliere
lesprogramma maar tegelijkertijd is gecombineerd met
de kustvorm drama en expressie. Zo krijgt samenwerken
nog meer aandacht en heeft de hele school plezier!
We starten de dag met een gezamenlijke opening en
een samenwerkingsopdracht waar alle kinderen van de
school aan mee doen. Vervolgens gaat iedereen weer
terug naar de klas en gedurende de dag krijgen alle
klassen een samenwerkingsworkshop van onze dramadocenten. Tijdens deze workshop worden een aantal
belangrijke elementen behandeld die nodig zijn voor
een goede samenwerking en sfeer in de groep.
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ACTEREN

In je element (groep 5 t/m 8)

Waar:		Op school of in het HOFtheater
Prijs: 			Vanaf € 5 per leerling
Tijd:			90 minuten

In je element: Tijdens deze workshop gaan we aan de
slag met de elementen: water, vuur, lucht en aarde. Wat
betekenen deze elementen? En welk element komt bij jou
het meest naar voren? Ben ik meer vuur? Sta ik graag in
de belangstelling en zijn mijn emoties vrij heftig. Of ben ik
juist meer lucht en blijf ik maar denken en twijfelen. Door
diverse dramaoefeningen te doen, gaan we op ontdekkingstocht naar je eigen elementen. Deze workshop kan
een losse workshop zijn, maar kan ook worden uitgebreid
naar 3 workshops per groep. Dit om dieper op het onderwerp in te gaan waarbij we ook werken aan de groepsdynamiek binnen de groep.

Dagproject: Reizen in de tijd! (alle groepen)
We starten met een gezamenlijke opening begeleid
door de professor en zijn hulp en hun nieuwe uitvinding de TIJDMACHINE! We gaan proberen om de
tijdmachine voor het eerst te activeren om zo met
z’n allen door de tijd te reizen.

Waar:		Op school
Prijs: 			Vanaf € 495
			(afhankelijk van
			aantal groepen)
Het proces is belangrijker
dan het resultaat

Na de gezamenlijke opening gaat iedereen weer terug naar de klas.
Want iedere klas reist met de professor en zijn hulp naar een bepaalde
periode in de tijd. Bijvoorbeeld naar wilde westen waar de kinderen
van groep 1 en 2 worden omgetoverd tot indianen. Of naar Griekse
goden of naar het jaar 2100.
Aan het einde van de dag wordt de tijdmachine weer geactiveerd en
sluiten we dag af de met gave voorstellingen waarin elke klas zijn dans
en één van de dramaoefeningen laat zien aan iedereen die wil komen

Praktische informatie
PodiumsCool
Joery van de Geijn
0313416641
info@podiumscool.nl
www.podiumscool.nl

ACTEREN

19

Paleis het Loo
Paleis Het Loo is bezig aan een Vernieuwing & Verbouwing; van 2018 tot
medio 2021 is het museum ‘BuitenGewoon Open’. De stallen en tuinen zijn
open van april t/m september, maar het paleis is gesloten. Daarom gaat
‘Het paleis op reis’! Van oktober t/m maart verzorgen we in uw klas een
museumles over Paleis Het Loo. We komen met de mooiste verhalen, bijzondere materialen en afwisselende werkvormen. Ieder lesprogramma kent een
voorbereidende les, een museumles in de klas en een afrondende les.

Wonen in een paleis (groep 3 t/m 5)
Hoe werd er gewoond in een paleis? Samen met
een museumdocent onderzoeken leerlingen het paleis. De museumdocent vertelt bijzondere verhalen
aan de hand van indrukwekkende beelden en voorwerpen. En de leerlingen gaan zelf ook veel doen!
In groepjes werken zij met het speelpaleis: Paleis Het
Loo in het klein. Hoe richten zij het in? Ook worden
er andere activerende spelletjes en opdrachten
gedaan, met een wel heel koninklijke afsluiting…
Prijs: 		€ 50 per museumles
Tijd:		90 minuten
Waar: 		Op school
Max: 		30 kinderen

Praktische informatie
Paleis Het Loo
Dorothy van Rijt
(Medewerker Educatie)
Koninklijk Park 1
7315 JA Apeldoorn
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055-5772465
educatie@paleishetloo.nl
paleishetloo.nl/basisonderwijs
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Nederland & Oranje
(groep 6 t/m 8)
Stadhouders, koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen:
de museumdocent laat leerlingen op een speelse manier
kennismaken met de geschiedenis van de Oranjes en Paleis
Het Loo.

Prijs: 		€ 50 per museumles
Tijd:		90 minuten
Waar: 		Op school
Max: 		30 kinderen

Het Pronkpaleis (groep 6 t/m 8)
Wie heeft geprobeerd iets uit het paleis te
ontvreemden? Leerlingen gaan in groepjes
aan de slag met het onderzoeken van een
mysterie-box. Deze box bevat materialen die
na onderzoek door de leerlingen meer vertellen over de bewoners, personeel en bezoekers van Paleis Het Loo in de 17e eeuw.
Tijdens een quiz checken de leerlingen de
resultaten van hun onderzoek om vervolgens
verder te speuren en het mysterie van het
verdwenen paleisobject te ontrafelen.

Prijs: 		€ 50 per museumles
Tijd:		90 minuten
Waar: 		Op school
Max: 		30 kinderen

ERFGOED
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Leerlijn Erfgoed
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 bijbehorende 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.

Van wie is die koffer
(groep 1 & 2)
Bij Cultuurboerderij Strunk in Raalte gaan leerlingen aan de hand van voorwerpen aan de
slag met het thema: ‘Het boerenleven van toen
in Raalte’. Het is voor kinderen een eerste kennismaking met een verzameling voorwerpen die
kinderen van nu waarschijnlijk niet kennen. Deze
voorwerpen vertellen afzonderlijk en als een
geheel verhalen over het leven van toen.

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

Waar: 		
			
Prijs: 			

Deventerstraat 64
8102 KH Raalte
€ 25 + € 1 per leerling

info@cultuurboerderijstrunk.nl

rondleidingen@museumdefundatie.nl

Welkom op het kasteel
(groep 1 & 2)
Tijdens een bezoek aan Kasteel
‘t Nijenhuis ontdekken de leerlingen hoe het
is om te wonen in een kasteel. Barones Van
Pallandt leidt de leerlingen rond in haar ‘huis’
en de leerlingen 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.
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Sallandse Verhalen (groep 3 & 4)
In het kader van Sallands
erfgoed worden verhalen
verteld in het Sallands dialect. Sprookjes uit allerlei
windrichtingen zijn omgezet naar Salland; naar de
streek met de gewoontes
en de Sallandse bevolking.
Het gaat om het ervaren
van, (luisteren naar) de
streektaal.

Annette Kiekebosch
Waar:		Op school
Prijs: 			Op aanvraag
a.amrakkvdx@home.nl

Spannende plekken in Raalte
(groep 3 & 4)
Een oude vrouwengevangenis, smederij en
een lijkenhuisje... Een wandeling door de historische dorpskern in Raalte vertelt ons over
de lokale geschiedenis. Monumenten vertellen het verhaal over de ontstaansgeschiedenis en het dorp door de tijd heen.

Gerdien Kleinburink
Waar:		Centrum Raalte
Prijs: 			€ 2 per leerling
Voor het plannen van een wandeling in schooljaar 18-19 graag contact opnemen in september 2018: gerdienkleinburink@hotmail.com

Plaskerk Raalte
Waar:		De Plas 8, Raalte
Prijs: 			€ 50 per groep
annahuis@pknraalte.nl
06-27129798

Het mystery van konijn
(groep 5 & 6)
Wat doet dat konijn op het plafond van
de Plaskerk in Raalte? De geheimen van
de eeuwenoude fresco’s in de Plaskerk
laten de leerlingen kennis maken met de
fresco techniek en ze doen een beroep
op hun verbeeldingskracht. Welk verhaal
vertellen de schilderingen ons?

ERFGOED
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>> Download alle ergoedlessen op
www.hoftheater.nl
Op stap met Jan en Janneke
(groep 5 & 6)
In het project Jan en Janneke ervaren leerlingen het dagelijkse leven in en rond een
boerderij zo’n 50-100 jaar geleden.
Eerst wordt op school het verhaal van Jan en
Janneke verteld. Daarna gaan de kinderen
naar het museum in Luttenberg. Met een
ervaren verhalenverteller lopen ze door het
museum om de collectie te bekijken en zich
er over te verwonderen. Daarna gaan ze
actief aan de slag met zes opdrachten zoals
koffie malen, luiers wassen, klompen schuren
en andere karweitjes uit die tijd.

Museum de Laarman
Waar:		Butzelaarstraag 60
			8105 AR Luttenberg
Prijs: 			€ 2 per leerling
info@delaarman.nl

Aan het eind van het verhaal vindt een van
de kinderen een gulden en er ontstaat een
dilemma. Wat zou jij daarmee doen? Tijdens
de volgende les op school wordt met de
kinderen besproken wat het geld nu waard is
en wat zij met het geld zouden doen.

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 trappen 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...

Henk Veldman
Waar:

		
Prijs: 			

Kerkstraat 6
8102 EA Raalte
€ 75 per groep

henk.veldman@editionpors.nl

24

ERFGOED

Oorlog in je eigen woonplaats
(groep 7 & 8)
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.

Frits Offenberg
Waar:		Centrum Raalte
Prijs: 			Gratis

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

fgoffenberg@gmail.com

Sporen in de grond
(groep 7 & 8)
Het erfgoed dat centraal staat
in deze lessen is bijzonder, omdat 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 leerzaam filmpje.

Ladenkastje met
archeologische
vondsten op school
Waar:		Op school
Prijs: 			Gratis
mirjam.borger@hoftheater.nl

ERFGOED
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Voor de ICCer/leerkracht/directeur
Van buiten naar binnen door te spelen met kleur
Ontdek de kracht van Tekentaal.
Een tekening zegt meer dan 1000 woorden…
Nieuwsgierig geworden.....ontdek, ervaar en ga het aan met jezelf.
K kleuren
L liefdevol
E ervaren
U uitleven
R ruiken
R ruimte
I inleven
J juichen
K keuze
E emotie
A aanraken
V voelen
O ontspannen
N nieuw
T talent
U uniek
U uitdaging
R respect…
Speel, dans tijdens deze kunstzinnige ontdekkingstocht!
Deze workshop is een verrijkende aanvulling bij de sociale emotionele
ontwikkeling. Leerkrachten krijgen handvaten om middels tekeningen
kinderen in de klas of individueel te begeleiden.
Tekenpraktijk Jupiter voor intuïtief
tekenen en creatieve communicatie
Odilia Klein Koerkamp
Korhoen 46
8103 CK Raalte
06 – 46592115
tekenpraktijkjupiter@home.nl
www.tekenpraktijkjupiter.nl
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Prijs: 			
Tijd:			
Waar: 		
Wanneer:

€ 125
60 minuten
Op school
Maandag of woensdag

Voor de ICCer/leerkracht/directeur
Creatief denken in het basisonderwijs - Gonnie Kleine
Het is mogelijk om gratis een cultuurcoach op school te krijgen die
jou en je collega’s helpt met het stimuleren van creativiteit in de klas.
Creativiteit is en wordt steeds meer een noodzakelijke competentie om
je staande te houden en je eigenheid te bewaren in die veranderende
samenleving.
Om kinderen hierbij te helpen is het
belangrijk dat ook de leerkracht
over de vaardigheden bezit om
creatief te denken en kinderen in
creativiteit kan stimuleren. Daarom
is er een speciale training voor
leerkrachten ontwikkeld door
Gonnie Kleine. De gemeente Raalte
vergoedt de training volledig.

T/m schooljaar 2020-2021
kunnen maximaal 2 scholen
per schooljaar deze training
op kosten van de gemeente
Raalte volgen. Meld je
school dan ook snel aan via
mirjam.borger@hoftheater.nl.

Cultuurbeleidsplan - Gratis individuele begeleiding
Heeft jouw school een (up-to-date) cultuurbeleidsplan? 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 of updaten 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.
In 2018-2019 kunnen 6 scholen
zich inschrijven voor de gratis
begeleiding bij het schrijven/updaten van het cultuurbeleidsplan.
Reageer dus snel door een e-mail
te sturen naar
mirjam.borger@hoftheater.nl.
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Colofon
Uitgave HOFtheater
Mogelijk gemaakt door Gemeente Raalte
Samenstelling en eindredactie Mirjam Borger
Ontwerp en vormgeving Mirjam Borger
Oplage 150 stuks

