
Basisonderwijs gemeente Raalte

Cultuurklapper 
2020-2021



2

Voorwoord

Met het uitkomen van dit boekje weten we 
nog niet of schooljaar 20-21 een ‘normaal’ 
schooljaar gaat worden. En welke rol 
cultuureducatie daar binnen gaat krijgen. 
Door de coronacrisis is alles wat eerst zo 
vanzelfsprekend was, nu veranderd in een 
groot vraagteken. Mag je straks nog wel  
met de klas een bezoek brengen aan het 
museum? Met meerdere scholen genieten 
van een voorstelling in het theater? Met de 
hele klas een orkest vormen?  
 
Tegelijkertijd komen dankzij de coronacri-
sis de meest creatieve intiatieven van de 
grond; Heeft multimedia nog nooit zo’n 
grote rol gehad in onze samenleving als nu;  
En zijn kunst & techniek in een stroomver-
snelling geraakt. 
 
En dat laat zien dan kunst & cultuur  
onmisbaar en van onschatbare waarde zijn, 
misschien wel juist nu!

Mirjam Borger 
Combinatiefunctionaris Cultuur 
Gemeente Raalte

Contact informatie

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

HOFtheater 
Voorhof 2 
8102 MH Raalte

www.HOFtheater.nl

Onschatbare waarde 1 gratis workshop voor  
iedere school! 
De gemeente Raalte biedt  
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.hofthea-
ter.nl/educatie/culturklapper 
lees je hoe je deze € 100 kunt 
declareren. 

Camera’s lenen 
Het HOFtheater heeft 5  
compactcamera’s beschikbaar, 
die je gratis kunt lenen als 
basisschool. Neem hiervoor 
contact op met Mirjam Borger. 
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Dansschool Elle Dansé

‘De leukste dag van mijn leven juf’

Kinderen laten beleven dat dans leuk is. 
Dat is waar we het voor doen.

Bij onze dansschool is veel mogelijk in 
verschillende dansstijlen en voor verschil-
lende leeftijden. We zijn een ervaren 
dansschool met gediplomeerde docen-
ten. Het is bij ons 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 workshop reeksen. Het is ook 
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. Voor meer 
informatie/vragen kunt u contact met 
ons opnemen. Wij zijn altijd bereid om 
verdere uitleg van de mogelijkheden te 
geven.

Danslessen & Dansworkshops

Praktische informatie

Prijs:    Op aanvraag 
Tijd:   60 minuten
Waar:    Op school
Leeftijd:  Alle leeftijden 

Dansschool Elle Dansé
Elsemieke Elst & Kim Otter 

06-83601492
info@elledanse.nl

www.elledanse.nl
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Ralda

Ralda geeft dansworkshops waarbij de 
kinderen kennismaken met dansen uit an-
dere culturen: internationale en nationale 
dans. Denk bijvoorbeeld aan dansen uit 
Mexico, Hawaï, Engeland en Rusland. 

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 con-
tact met ons op voor meer informatie.

Werelddans (groep 1 t/m 8)

Praktische informatie

Prijs:    Op aanvraag 
Tijd:   Naar behoefte
Waar:    Op school of  
     in de Boemerang
Leeftijd:  Alle leeftijden 

Stichting Dansgroep Ralda
Valerie Leunissen
De Brink 2
8101 DA  Raalte

info@ralda.nl

www.ralda.nl
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Maeike Blauw

Tijdens deze les leren kinderen hoe ze be-
tere en mooiere foto’s kunnen maken. De 
workshop is heel erg praktisch en we gaan 
vooral heel veel fotograferen. Na een korte 
uitleg over licht, compositie en standpun-
ten, kadrering en verschillende soorten fo-
tografie gaan de kinderen zelf aan de slag. 
Ze krijgen hiervoor een aantal opdrach-
ten zoals het maken van portretten van 
elkaar, macro-fotografie, fotograferen van 
beweging en stillevens. Dit doen we zowel 
binnen als buiten. Tijdens het fotograferen 
krijgen de kinderen allemaal tips. En als er 
tijd over is dan gaan we tot slot nog light 
painten. Alle kinderen nemen bij voorkeur 
een eigen camera mee (compactcamera, 
systeemcamera, spiegelreflexcamera etc.).

Praktische informatie

Maeike Blauw Fotografie
Maeike Blauw
Wevershof 1
8141 NV Heino

0621333675
info@maeikeblauw.nl
www.maeikeblauw.nl

Prijs:   € 75
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school 
Max:   10 kinderen

Fotografie  (groep  6 t/m 8)

MULTIMEDIA

Camera’s lenen 
Het HOFtheater heeft 5  
compactcamera’s beschikbaar, 
die je gratis kunt lenen als basis-
school. Neem hiervoor contact op 
met Mirjam Borger:  
mirjam.borger@hoftheater.nl
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ABC klassenposter (groep 3 & 4)

ABC klassenposter is een workshop waarbij de 
kinderen hun eigen alfabetposter maken. Er wordt 
gestart met een les over typografie en het maken 
van ‘dubbele letters.’  

Nadat de kinderen hebben geoefend in het maken 
van deze dubbele lijnen, krijgt elk kind een eigen 
letter. Deze letters worden weer ingekleurd en geïl-
lustreerd door de kinderen. 

Tegelijkertijd is er ook een fotoshoot in de greens-
creen fotostudio.
De kinderen houden hun letter fictief vast en later 
wordt hun getekende letter met de computer bij 
hun foto gezet. Samen met de hele klas wordt het 
alfabet compleet gemaakt; de ABC klassenposter.
Deze poster wordt gedrukt op A2 formaat. Elke 
klas krijgt er een en de kinderen kunnen hun eigen 
exemplaar nabestellen.

Held & Bloem 

MULTIMEDIA

Prijs:    € 150 (+ reiskosten) 
Tijd:   90 minuten
Waar:    Op school 
Max:    30 leerlingen

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

06-15072971
info@heldenbloem.nl 

www.heldenbloem.nl

Praktische informatie
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Een kunstig geheel

Kunst in de Klas (groep 1 & 2)

Tijdens de lessenserie Kunst in de Klas gaan 
de leerlingen aan de slag met het thema 
Kunst in de Openbare Ruimte en maken 
Kunst in de Klas. Centraal staat het portret 
van Koning Willem Alexander en Koningin 
Máxima in het gemeentehuis van Raalte. De 
leerlingen gaan hun eigen portrettengalerij 
maken.

De lessenreeks ‘Een Kunstig Geheel’ bestaat uit vier lessenseries met als hoofdthe-
ma: Kunst in de Openbare Ruimte. De lessen zijn ontwikkeld door het HOFtheater, 
ondersteund door de gemeente Raalte. De lessenreeks heeft als doel om kinderen 
bewust te maken van kunst in hun eigen omgeving: van kunst op het eigen school-
plein, tot streetart en monumenten in het dorp. De lessen zijn gratis beschikbaar 
voor alle basisscholen uit de gemeente Raalte. Deze lessen kun je downloaden op 
www.hoftheater.nl/educatie/lessenreeks-kunst.

Kunst op het Plein (groep 3 & 4)

Tijdens de lessenrserie Kunst op het Plein gaan de leerlingen aan de slag met het 
thema Kunst in de Openbare Ruimte en maken Kunst op het Plein. Ze onderzoeken de 
mogelijkheid om van afval kunst te maken, maken kennis met de kunst in het eigen 
dorp, en leren naar een kunstwerk te kijken en er een positieve mening over te vormen.
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HOFtheater 
Mirjam Borger 
 
0572 361 361
mirjam.borger@hoftheater.nl 

Download de lessen gratis op
www.hoftheater.nl/educatie/
lessenreeks-kunst

Kunst in de Straat (groep 5 & 6)

De Kunstfietsroute (groep 7 en 8)

Tijdens de lessenserie Kunst in de Straat gaan 
de leerlingen  aan de slag met het thema Kunst 
in de Openbare Ruimte en maken een eigen 
expositie in de straat van de school. Centraal 
staat Street Art. De leerlingen maken een eigen 
expositie van Street Art in de straat van de 
school, organiseren een opening en vertellen 
hun verhaal achter het kunstwerk. 

Tijdens de lessenserie De Kunstfietsroute gaan de leerlingen  aan de slag met het thema 
Kunst in de Openbare Ruimte en maken een fietstocht door een gedeelte van de ge-
meente Raalte. Centraal staat het kijken naar kunst. De leerlingen fietsen rond en maken 
diverse opdrachten bij de kunstwerken.

Praktische informatie
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Saskia Pekelharing
Het grote Avontuur (groep 1 t/m 4) 
Boek illustreren met de klas - verschillende versies

Zelf een boek illustreren, en het verhaal verzinnen? De klas gaat aan de hand van 
een begin van een verhaal, een eigen afloop verzinnen. Aan het einde van de les 
gaan alle getekende verhalen in een stevig prentenboek op A4 formaat. Door de 
vormgeving van het boek, wordt het aan het einde van de les toch een geheel. Het 
boek blijft in de klas en kan eindeloos gelezen worden.  Er zijn verschillende versies 
van het boek waaruit de docent kan kiezen.

De kinderen leren ondertussen teken-trucs en krijgen illustratietips.  
Zelfs de kinderen die niet graag tekenen vinden deze workshop leuk!  
Het eindresultaat is een eigen verzonnen boek of boeken, die in de  
klas tentoon gesteld kunnen worden. 

Zelf een boek verzinnen, en illustreren? Kinderen verzin-
nen een eigen vervolg van een verhaal, Het mag spannend, 
grappig of een avonturen verhaal worden. Het begin van het 
verhaal en de eerste illustratie krijg je cadeau, de rest verzin 
je zelf. Aan het einde heeft iedereen een eigen mini-prenten 
”boek” gemaakt. 

De kinderen gebruiken vooral hun fantasie. Ze werken met 
verschillende materialen, leren ondertussen teken-trucs en 
krijgen illustratietips. Zelfs de kinderen die niet graag teke-
nen vinden deze workshop leuk!

Het eindresultaat is een eigen verzonnen boekje per leerling. 

Een heldere manestraal… (groep 7 & 8) 
Illustreer en schrijf een eigen boek

Prijs:   € 75 (excl. € 10 materiaal per klas) 
Tijd:  75 minuten
Waar:   Op school

Prijs:   € 75 (excl. € 15 materiaal- 
  kosten voor het boek) 
Tijd:  75 minuten
Waar:   Op school
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Saskia Pekelharing
Speltakker 7
8141 HT Heino

Tel: 06-48529463
info@pekeltje.nl 
 
www.pekeltje.nl

 

Cartoons ontwerpen (groep 6 t/m 8)

Samen met een illustrator van kinderboeken 
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! Doordat 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.”

Praktische informatie

Welke boot moet naar de schroot? (groep 5 & 6)

Een workshop gebaseerd op het boek Kapitein Klungel (AVI M6 – geschreven door 
Corien Oranje, geïllustreerd door Saskia Pekelharing).  

Het cruiseschip De Cliffhanger doet mee aan een TV programma: Welke boot moet 
naar de schroot? Twee cruiseschepen nemen het tegen elkaar op in een race, om snel-
heid en om de gunst van de passagiers. Wij gaan twee cruiseschepen in de klas maken: 
iedereen maakt een stuk van de boot. Welke groep maakt het mooiste cruiseschip?
Aan het einde heeft de klas twee van de aller  aller mooiste en leukste cruiseschepen 
ter wereld gebouwd. Kinderen werken met watervaste pen en aquarel-verf.

Prijs:   € 75 (excl. € 10 materiaal per klas) 
Tijd:  75 minuten
Waar:   Op school

Prijs:   € 75 (excl. € 10  
  materiaal per klas) 
Tijd:  75 minuten
Waar:   Op school



Een oude potscherf uit  
de grond (groep 3 t/m 6)
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Marjo Potma

Iedereen wil een mooie en schone wereld. Maar hoe gaan we dat dan doen en hoe 
zou dat er dan uit kunnen zien? In deze beeldende workshop gaan we samen op 
een positieve manier mooie plekken bedenken voor de toekomst en verwerken al 
deze ideeën in een gezamenlijk kunstwerk. Voor alle leerlingen van de school is er 
een passende workshop waardoor alle leerlingen van alle leeftijden van de hele 
school hieraan mee kunnen doen, maar het is ook mogelijk om voor één van de 
onderstaande workshops te kiezen.

• Leerlingen uit groep 1-2: Maken samen een bloemenlint, zoals je langs  
sommige akkers ziet, waar insecten een plekje kunnen vinden.

• Leerlingen uit groep 3-4: Maken samen een mooi natuurlijk bos waar  
verschillende dieren in kunnen wonen.

• Leerlingen uit groep 5-6: Ontwerpen ieder een eigen milieuvriendelijk  
huis voor de toekomst. Al deze huizen samen vormen een grote straat.

• Leerlingen uit groep 7-8:  Ontwerpen een milieuvriendelijk vervoersmiddel 
voor de toekomst, wat je zou kunnen gebruiken om mee naar school te gaan.

Natuur & Milieu (groep 1 t/m 8)

KUNST

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

Aan de hand van enkele voorwerpen plaatsen 
we archeologische vondsten in de tijd. En be-
spreken 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.
 
In overleg is het ook mogelijk om deze les te 
verbinden met een tijdsperiode waar de leer-
lingen op dat moment bv. bij geschiedenis of 
aardrijkskunde aan werken. bv. Nederlandse 
tulpenvazen, een koninklijk theeservies, 
prehistorische trechterbekers, enz.

Prijs:   € 110 per workshop  
   (school zorgt  zelf voor klei
  € 132 per workshop  
  (Marjo zorgt  voor klei)
Tijd:  90 minuten
Waar:   Op school

TIP
Leuk bij 

de Leerlijn 
Erfgoed! 



13

In het lokale museum vind je een aantal schatten van 
het cultureel erfgoed uit je eigen omgeving. Je ziet 
bv. een aantal oude foto’s van vroegere bewoners, een 
theekopje van een mevrouw, een poppenwiegje waar 
een meisje vroeger mee speelde. In deze beeldende 
workshop bekijken we samen een aantal schatten uit 
het verleden. Hoe ziet het er uit, waarvoor zou het ge-
bruikt zijn, van wie zou het zijn geweest, enz. Leerlin-
gen maken vervolgens ieder op hun eigen manier een 
pop-up boekje en laten zich hierbij inspireren door de 
schatten.

Schatten van vroeger (groep 5 t/m 8)

Praktische informatie

Marjo Potma Art Projects  
info@marjopotma.nl  
06-30525973

www.marjopotma.nl
 

KUNST

De servieskast van je oma  
(groep 7 t/m 8)

Wat kom je tegen in de servieskast van je 
oma. Een boerenbont kopje, een mooi tafel-
kleedje, een chinees kommetje, enz. Leerlin-
gen leren om in perspectief een serviesstuk 
te tekenen en maken hier een stilleven van.

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

Onze wereld (groep 6 t/m 8)

Leerlingen maken in deze ochtend vullende les een gezamenlijk kunstwerk vol 
met ideeën voor een betere natuur en leefomgeving. Je ontwerpt misschien een 
machine die de lucht zuivert of een voertuig dat alleen schone energie gebruikt, 
een prullenbak die alle afval direct op eet, mensen die voor elkaar zorgen, enz.     

Prijs:   € 125 per workshop
Tijd:  100 minuten
Waar:   Op school

TIP
Leuk bij 

de Leerlijn 
Erfgoed! 

Prijs:   € 260 per workshop
Tijd:  180 minuten
Waar:   Op school
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Bertina Tilma

Hierbij hoef je niet te kunnen tekenen. We 
gaan aan de slag met het mengen van de 
juiste kleuren. Met een medium siliconen 
creëer je cellen of juist met de gasbrander. 
Het is een prachtig spel. De technieken 
zijn flippen, gieten of zwiepen. Vooral het 
gieten is een kunst. Hier nemen we dan 
ook alle tijd voor.

Prijs:   € 150 per klas 
  Voor de  hele school  
   in overleg
Tijd:  90 minuten 
   Voor de hele school   
  een lesdag
Waar:   Op school  
Max:   Een klas of de hele   
  school

Bijzonderheden: 
Het product moet minimaal 2 
dagen drogen. 

Acryl gieten (groep 3 t/m 8)
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Praktische informatie

KUNST

Atelier-Bertina
Bertina Tilma
Twickel 36
8103HH Raalte

0647058805
info@atelier-bertina.nl

www.atelier-bertina.nl

Thematisch Kunst vormgeven (groep 1 t/m 8)

Voor 1 klas of voor de hele school passende 
kunst workshops.  Bertina beoefent zeer 
diverse kunstvormen (schilderen, glas en 
keramiek) en past dit graag toe in een 
thema naar wens. Ze maakt een passende 
les en voor een complete school zal ze per 
klas een nieuwe techniek toepassen. Het 
eindresultaat kunnen de ouders  in een ex-
positie bewonderen. Hieronder ziet u een 
voorbeeld van de leskaarten voor Thema: 
Rijksmuseum.

Prijs:   € 140 per klas 
  Voor de  hele school in overleg
Tijd:  90 minuten.   
   Voor de hele school een lesdag
Waar:   Op school 
Max:   Een klas of de hele  school

Bijzonderheden: 
Het product moet minimaal 2 dagen drogen. 



16

Praktische informatie

Kasteel ‘t Nijenhuis

KUNST

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 kijk-
wijzers en doe-opdrachten. 

Bovendien organiseren we ieder jaar rondom 
de Kinderboekenweek een speciaal program-
ma met museumlessen die inhaken op het 
thema: in 2020 is dat ‘En Toen?’.     

Check alle mogelijkheden op onze website 
en boek meteen online:  
www.museumdefundatie.nl/nl/onderwijs

Bezoek aan Kasteel ‘t Nijenhuis of Museum de Fundatie  
(groep 1 t/m 8)

 
Museum de Fundatie
’t Nijenhuis 10
8131 RD Heino/Wijhe

0572-388188
rondleidingen@museumdefundatie.nl

www.museumdefundatie.nl
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Praktische informatie

Uitvinder voor een dag  
(groep 5 t/m 8)
Hoe bedenk je een uitvinding? Hoe doen kunstenaars, 
ontwerpers en uitvinders dit? Kan iedereen eigenlijk een 
uitvinder zijn? Tijdens deze workshop komen leerlingen 
hier achter. In groepjes gaan leerlingen een uitvinding 
bedenken en ontwerpen. Na het ontwerpen wordt de 
uitvinding als model gebouwd van eigen verzameld 
afvalmateriaal. Aan het einde van de workshop worden de 
uitvindingen gepresenteerd en gedemonstreerd.

Er wordt tijdens deze workshop ingezoomd op het crea-
tieve proces. Door middel van een stappenplan begeleid 
ik leerlingen door het proces waardoor de meest briljante 
uitvindingen worden bedacht. Daarnaast leren de leer-
lingen om samen te werken. Wie doet wat en welk idee 
wordt uiteindelijk gekozen? Gaat dit lukken? Allemaal 
onderdelen van het proces. Aan het einde reflecteren we 
samen op de resultaten waarbij ik benadruk dat het niet 
altijd direct gaat om het eindproduct, maar dat de weg er 
naar toe misschien nog wel belangrijker is.

Lichtgevende hanger 
(groep 5 t/m 8)

Wil jij je leerlingen meer techniek bijbrengen op een 
leuke manier? Tijdens deze workshop wordt heel dui-
delijk een koppeling gemaakt tussen kunst en techniek. 
Leerlingen maken kennis met de verschillende onder-
delen die nodig zijn om een lampje te kunnen laten 
branden. Vervolgens worden alle onderdelen stap voor 
stap samengevoegd totdat het lampje brandt. Dan 
maken leerlingen een eigen ontwerp voor de hanger 
en combineren de verschillende onderdelen tot een 
unieke lichtketting.

Prijs:                € 125 
Tijd:              60 minuten 
Waar:               Op school 
 
Bijzonderheden: 
Graag extra helpende handen

Prijs:   € 75 voor 2 workshopdelen 
Tijd:  60 min per workshopdeel 
Waar:   Op school 

Bijzonderheden:  
De workshop wordt in 2 delen gegeven

Studio Stoomkracht
Mirjam Marissink-Buis
Hogebroeksweg 9
8102 RL Raalte

06-41817605 
mirjam@stroomkracht.nu 

www.stroomkracht.nu

Mirjam Marissink

KUNST & TECHNIEK
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Muziek Netwerk Salland

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 muziekin-
strumenten. 

• Les 1  
Algemene muziekleer en de muziekpizza

• 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.

Ontdek Muziek (groep 4 en 5)

Prijs:    Op aanvraag
Tijd:   60 minuten
Waar:    Op school

Muziek Netwerk Salland
Karin Köster 

06 36157855
info@muzieknetwerksalland.nl

www.muzieknetwerksalland.nl
 

Praktische informatie

Muziek Netwerk Salland maakt Muziekprojecten op maat. Dat kunnen zangpro-
jecten zijn, maar ook met de djembé, met boom-whackers, 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.
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Via het Muziek Netwerk kunnen 
korte muziekprojecten worden 
afgenomen zoals: 

1. Boomwhacker-project
2. Ukelele project
3. Zang project
4. Musical-project (hulp   
 bij een al kant en klare   
 musical)
5. Orff project
6. Componeer-je eigen-     
 muziekstuk-project
7. Bodypercussie
8. Eigen Musical schrijven    
 met je klas  
  (muziek & theater)
9. Eigen Musicalliedjes   
 schrijven met je klas
10. Klassenlied/rap maken
11. Singer/songwriting
12. Grafische notatie /    
 Stripsodie maken

MUZIEK

Korte muzikale projecten

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 con-
cert. De lessen worden gegeven door gekwali-
ficeerde muziekdocenten. 

Leerorkest (groep 5 t/m 8)
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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. Tot slot 
mogen ze zelf een kort optreden doen op het grote podium... 
 
 

Achter de schermen (groep 1 t/m 8)

Praktische informatie

HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte 

Mirjam Borger 
0572 - 361 361 
mirjam.borger@hoftheater.nl

www.HOFtheater.nl 

Prijs:    Iedere school mag met 1 groep een   
   gratis rondleiding doen.  Extra  
    groepen betalen € 75 per rondleiding.
Waar:     HOFtheater 
Tijd:   60 minuten
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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.

Eindmusical in het HOFtheater

Praktische informatie

HOFtheater
Voorhof 2
8102 MH Raalte 

Mirella Jellema 
0572 - 361 361 
mirella.jellema@hoftheater.nl

www.HOFtheater.nl

THEATER

Basispakket voor € 695 (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 2020/2021.
 
Het basispakket kan worden uitgebreid. Vraag 
naar de mogelijkheden. 

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

Een professionele dramadocent bij jullie op 
school. Hij/zij kan dramalessen verzorgen, 
thematische workshops of de eindmusical 
(mede) helpen instuderen. De mogelijkhe-
den 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 verschil-
lende scènes instuderen en laten 
filmen en monteren door een 
professionele cameraman. 

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

Waar:   Op school
Prijs:    Vanaf € 400 (afhankelijk  
    grootte groep)
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ACTEREN

Het THEATERPROJECT is een meerdaagse productie waarin alle leerlingen 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 groepje 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 voor-
stelling waar ouders en andere belangstellenden voor uitgenodigd worden.

Praktische informatie

Xapp
Ruitenborghstraat 71
7721 BC Dalfsen
0529-430249 
 
Björn Zillen
info@xapp.nl 

www.xapp.nl
www.basisschoolproject.nl
 

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 
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.

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 bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen 
omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. De bijbe-
horende lessen kun je gratis downloaden op www.HOFtheater.nl. 

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 boerenleven van toen in Raalte’. Het is voor 
kinderen een eerste kennismaking met een verzameling 
voorwerpen die kinderen van nu waarschijnlijk niet ken-
nen. Deze voorwerpen vertellen afzonderlijk en als een 
geheel verhalen over het leven van toen.

Cultuurboerderij Strunk  
 

In schooljaar 2020-2021 is een bezoek 
helaas niet mogelijk, vanwege een 
verbouwing aan de boerderij.

 info@cultuurboerderijstrunk.nl

Kasteel ‘t Nijenhuis 

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

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

In het kader van Sallands erfgoed worden verhalen 
verteld in het Sallands dialect. De leerlingen krijgen 
enkele verhalen te horen in het Sallands. Het gaat 
om de gesproken taal; het Sallands dialect
Er zijn verhalen die zich afspelen in Salland, maar 
in principe kan ook een bekend sprookje worden 
gebruikt. Dan wordt het geplaatst in Salland, met 
boerenmensen.

Annette Kiekebosch 

Waar:   Op school
Prijs:    Op aanvraag 

a.amrakkvdx@home.nl

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: gerdien-
kleinburink@hotmail.com 

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. 

Spannende plekken in Raalte  
(groep 3 & 4) 
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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. 

Aan het eind van het verhaal vindt een van de kinde-
ren 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.

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 
trappen op om bovenin de toren te belan-
den. Maar dat wordt wel beloond: 
 
De kinderen zien de gewelven van de ba-
siliek, 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:    € 2,50 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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In dit project gaan leerlingen aan de slag met het cultuurhistorisch landschap en het 
wonen en werken op landgoed de Vlaminckhorst.
Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder. Hier is de historie van Heino 
en omgeving terug te vinden in het landschap en de omgeving, en in de gerestaureerde 
gebouwen. Het ontstaan van Heino zie je terug door boerderijen te bouwen op de grens 
tussen lage en hoge gronden, en een authentieke spieker naast een boerderij beide 
herbouwd in 1858. 

In dot project leren de leerlingen: (i) het (cultuurhistorisch) landschap rondom de Vlamin-
ckhorst te duiden; (ii) over het wonen en werken rond 1850 op de Vlaminckhorst; en (iii) 
het verhaal van De Vlaminckhorst aan elkaar te verbeelden en presenteren. 

Het verhaal van de Vlaminckhorst (groep 7 & 8)  

ERFGOED

St. Rondom de Vlaminckhorst 
 
Waar:          Vlaminckhorstweg 38
   8141 GH Heino
Prijs:     € 90

0572 393759 of 06 22980379
nellieverhoef@gmail.com

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?

Plaskerk Raalte

Waar:   De Plas 8, Raalte
Prijs:    € 50 per groep

annahuis@pknraalte.nl  
06-27129798

>> Download alle ergoedlessen op 
www.hoftheater.nl
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Deze leerlijnlessen zijn gebaseerd 
op het project ‘Oorlog in Overijs-
sel –Raalte’ dat is ontwikkeld door 
Historisch Centrum Overijssel. In 
dit project gaan leerlingen aan 
de slag met sporen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Leerlingen ontdek-
ken 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 aange-
vuld door Frits Offenberg met een 
buitenles waarin leerlingen d.m.v. 
een rondleiding de sporen van de 
Tweede Wereldoorlog in hun eigen 
omgeving ontdekken.

Oorlog in je eigen woonplaats  
(groep 7 & 8) 

Frits Offenberg  
 
Waar:   Centrum Raalte
Prijs:    Gratis

fgoffenberg@gmail.com
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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 zul-
len 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
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Overleven (groep 6, 7 & 8)

Een kind in de oorlog (groep 7 & 8)

Het Memory Museum heeft het project ‘Een kind in de 
oorlog’ ontwikkeld voor het basisonderwijs. De basis van 
het project vormt de lessenserie ’13 in de oorlog’ (NTR) 
met daarop aansluitend de diorama’s in het Memory 
museum. 

Memory Museum
Waar:     Grotestraat 13 
    Nijverdal
Prijs:    €  3 per leerling

info@memorymuseum.nl
www.memorymuseum.nl

Steunpunt Gastsprekers

Waar:     Op school
Prijs:    €  30 per dag  
   + reiskosten

www.steunpuntgastsprekers.nl

Gastsprekers van het Landelijk Steunpunt WOII-Heden 
vertellen elk hun persoonlijk verhaal over de Tweede 
Wereldoorlog of recente conflicten en vredemissies.

Het is helaas actueler dan ooit: pesten, buitensluiten, 
vooroordelen. 
In deze interactieve presentatie leggen fotograaf Marijke 
Talen en schrijfster Angelique Dekker aan de hand van 
het boek ‘overLeven’, de link tussen verleden en heden. 
De kinderen maken kennis met de verhalen van de 
Joodse overlevenden van WOII uit het boek. Daarnaast 
gaan ze aan de slag met vragen als: heb ik vooroordelen, 
wat zou ik doen als….? Dit gebeurt d.m.v. gesprekken, 
beeldmateriaal, muziek, filmpjes en opdrachten. ‘OverLe-
ven’ heeft zelfs een eigen stripfiguurtje!
Ook geven Joodse overlevenden uit het boek (via korte 
filmpjes) rechtstreeks een boodschap door aan de kin-
deren. Doel van de presentatie: kinderen bewust maken 
van het belang iedereen in zijn waarde te laten.

De klas krijgt het bijbehorende boek ‘overLeven’. Daar-
naast krijgt elke leerling een fraai geïllustreerd (werk)
boekje. De school krijgt na afloop een tastbare herin-
nering! 

Gastspreker Tweede Wereldoorlog

Project ‘OverLeven’

Waar:    Op school  
Prijs:   € 150 (all-in) 
Duur:   2 uur

Angelique Dekker
06 – 20499343
angdek68@yahoo.com 

www.overleven.org

29

Oorlog & Vrijheid



Voor de ICCer/leerkracht/directeur

WORKSHOP Woesj, creatief schrijven 
Heleen Bosma & Alied van der Meer

Creatief schrijven lijkt je een geweldige 
toevoeging op het gewone taalonder-
wijs, maar ja, hoe pak je dat aan? Precies 
hierbij willen Heleen en Alied je helpen. 
In aansluiting op de door de school ge-
bruikte methode, bieden ze speelruimte 
én structuur. De werkvormen die je in 
de workshop leert zijn direct toepasbaar 
in de klas. Je ontdekt dat leerlingen veel 
meer te schrijven hebben dan ze wisten. 
De docenten zijn mede-auteur van het 
werkboek Woesj en nemen deze zeer 
toegankelijke en speelse methode voor 
groep 1 t/m 8 mee ter inzage.   

GRATIS

De workshop maakt onderdeel uit 
van de workshopcarrousel ‘Cultuur 
in jouw klas’ en is gratis toegankelijk 
voor iedereen die werkzaam is in 
het basisonderwijs in de gemeente 
Hellendoorn, Wierden, Rijssen-Holten, 
Twenterand, Hof van Twente en 
Raalte.

AANMELDEN: 
www.HOFtheater.nl/educatie

Di 20 oktober ‘20 | 20.00 - 21.30 uur |  HOFtheater Raalte
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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.

Cultuurbeleidsplan - Rijnbrink

GRATIS
 
In 2020-2021 kunnen 6 scholen 
zich inschrijven voor de gratis begelei-
ding bij het schrijven/updaten van het 
cultuurbeleidsplan. Reageer dus snel 
door een e-mail te sturen naar  
mirjam.borger@hoftheater.nl.

Creatief denken in het basisonderwijs - Gonnie Kleine

Creativiteit is en wordt steeds meer een noodzakelijke competentie om je staande 
te houden en je eigenheid te bewaren in de veranderende samenleving. Om kinde-
ren 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. Gonnie komt naar jouw school  
toe om met het hele team te werken aan  
creativiteit en het overbrengen van  
creativiteit naar kinderen. De gemeente Raalte  
vergoedt de training volledig. 

GRATIS 

In schooljaar 2020-2021 kunnen 
maximaal 6 scholen deze training 
op kosten van de gemeente 
Raalte volgen. Meld je school dan 
ook snel aan via  
mirjam.borger@hoftheater.nl.



 
Colofon

Uitgave HOFtheater 
Mogelijk gemaakt door Gemeente Raalte 
Samenstelling en eindredactie Mirjam Borger
Ontwerp en vormgeving Mirjam Borger
Oplage 150 stuks


