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Dit thema is te vinden in een heel aantal programma’s,
waarmee we een verbinding leggen tussen cultuur en
natuur.

EEN NIEUW
SCHOOLJAAR:
2021/2022
Afgelopen schooljaar was een jaar om
niet licht te vergeten. Hopelijk wordt
schooljaar 2021/2022 zo veel mogelijk
”normaal” en kunnen we veel activiteiten
organiseren op cultuurgebied!
De basis van het hele programma Cultuureducatie in
de basisschool is de cultuurcoach op elke school en het
Kunstmenu/KunstmenuPLUS. Alle bijna zestig scholen met
bijna 11.000 kinderen doen mee!
Het Kunstmenu is samen met het KunstmenuPLUS een
rijk menu, waarbij elk kind twee keer per jaar een
bezoek brengt aan 1 van de culturele instellingen in
Leeuwarden. De school mag zelf twee keuzes maken uit
het KunstmenuPLUS. Op die manier maakt elk kind kennis
met kunst & cultuur in en buiten de school.
Dankzij de bijdragen van alle instellingen, de gemeente
Leeuwarden en het Fonds voor Cultuurparticipatie
(Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit), kunnen we alles
heel laagdrempelig aanbieden. Zelfs met vervoer vanuit
de buitendorpen!
De cultuurcoaches van Kunstkade zorgen samen met
de leerkrachten voor verbinding in de school, met
voorbereidingslessen en verwerkingslessen en natuurlijk
het rooster. Ze kunnen tevens adviseren, ondersteunen en
verdiepen. Alle informatie staat op www.schoolkade.nl.
WAT GAAN WE DOEN?
In 2021 zouden we opnieuw het Adje project in 15
scholen uitvoeren, met als afsluiting het festival. Helaas…
maar dat gaan we nu doen in 2021/2022. Verder komt
een aantal oude bekenden terug, maar er zijn ook nieuwe
programma’s, met name in KunstmenuPLUS. Dan is er ook
nog in 2022 een groot wandelend bos in Leeuwarden:
BOSK.

NAAST KUNSTMENU EN KUNSTMENUPLUS IS ER MEER:
•	Het Peuterpakhuis voor twee- en driejarigen. Dit
programma is ook goed te combineren met activiteiten
voor de kleuters. Een aantal cultuurcoaches werkt ook
met peuters in de locaties.
•	
Het Techniekmenu. Het eerste jaar deden er 27 scholen
mee, nu kunnen er veel meer scholen mee gaan doen.
Er zijn meer aanbieders, er is een leerlijn techniek en
verbanden met kunst en cultuur.
•	De Vakantieschool en het Centrum voor
Talentontwikkeling. Voor extra steun aan kinderen met
leerachterstanden en kinderen met speciale ambities of
een talent. En als kennismakingsprogramma is er Sjors
creatief/sportief.
•	Activiteiten voor het voortgezet onderwijs, waarin
we ook zoeken naar een goede aansluiting tussen
basisonderwijs en voortgezet onderwijs, als het gaat
om cultuureducatie.
•	Er is dit jaar wat meer ruimte om de keuzes op te
geven: meer informatie volgt.
Namens alle culturele instellingen, aanbieders en
Kunstkade, heel veel plezier gewenst dit schooljaar!
VRAGEN?
Bel of mail met Kunstkade: 058-2895365 of
claudia.baburek@kunstkade.nl. Meer informatie over het
programma en de roosters: www.schoolkade.nl
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EEN WANDELEND
BOS IN LEEUWARDEN:
BOSK!!!
De Culturele Hoofdstad gaat door en
krijgt een vervolg met elke drie jaar een
groot programma. In 2022 is het zover,
de eerste “Triënnale”. Het thema van dit
jaar is Arcadia.
* De organisatie en coördinatie gebeurt door LF2028.
In het kader van deze eerste ‘Arcadia’ triënnale
produceren LF2028 en de gemeente Leeuwarden het
project BOSK. Een project waarbij de natuur – een heus
bos – letterlijk de stad Leeuwarden in wandelt en honderd
dagen door het centrum trekt om haar belangrijke verhaal
te vertellen. Maar BOSK is veel meer dan een wandelend
bos alleen. Het is een eigentijds podium voor een brede
programmering van culturele activiteiten die het verhaal
van het wandelende bos ondersteunen en versterken.
Daarnaast zet het van alles in beweging met een groot
participatie-, educatie- en verdiepingsprogramma en is
het aanjager van allerlei ‘groene-culturele’ initiatieven.
Bewoners, ondernemers en bedrijven, opleidingen en
organisaties, iedereen wordt gevraagd en gestimuleerd
deel te nemen aan BOSK.
HET WANDELEND BOS TREKT ALS EEN TRAGE
VOORSTELLING DOOR DE STAD, IN HONDERD DAGEN:
VAN BEGIN MEI TOT HALF AUGUSTUS 2022.
De pleinen zijn de ‘open plekken in het bos’. Een optocht
van meer dan duizend bomen aangevuld met struiken is
uniek in de wereld. De overweldigende groene karavaan
transformeert het stadscentrum tijdelijk van plek tot plek
in een supergroen stedelijk boslandschap. Even ervaren
bezoekers en bewoners hoe het ook kan zijn; wat natuur
in de stad betekent. Met de komst van het wandelende
bos is letterlijk de natuur aan het woord. Zonder een
geheven vinger vertellen de bomen die ons komen
opzoeken ons een belangrijk verhaal.

Ze vertellen dat niet alleen ‘hun’ bos maar ook steden –
en hun bewoners – onderdeel zijn van eenzelfde natuur.
Stad en ommeland worden geïnspireerd het pad van de
groene duurzame toekomst verder op te gaan.
Na de honderd dagen verlaat het wandelende bos rond
half augustus 2022 het centrum van Leeuwarden, op weg
naar haar definitieve bestemming, verdeeld over de stad
of in een nieuw bos in de nabijheid van Leeuwarden. Of
misschien wel met een paar bomen op je schoolplein!
Er is iets in gang gezet. Leeuwarden heeft er een nieuw
uitdagend verhaal bij.
Wat gaan wij doen? BOSK is ook een belangrijk thema
in het Kunstmenu en KunstmenuPLUS. Zo werken dbieb en
het Natuurmuseum Fryslân samen met als thema ‘zaadjes
en bomen’. Bij de Notenvloot staat muziek met als thema
‘natuur’ centraal. Het Fries museum komt met een “Bosk”
programma en in het KunstmenuPLUS zijn er diverse
activiteiten. Ook is er het plan om een aantal scholen aan
te bieden om een schooltuin te starten, in combinatie met
kunst en cultuur. Natuur en cultuureducatie worden op
deze manier met elkaar verbonden!
*Arcadië of Arcadia is een utopisch land vol bloemen,
fruit en bossen, helder water, vogelzang en een eeuwige
zomer. Al in de klassieke oudheid maakten deze
elementen deel uit van een ideaal-landschap dat er ooit
geweest zou zijn in een verloren Gouden Tijd aan het
begin van de geschiedenis van de mensheid.
(bron: Wikipedia)
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KUNSTMENU

RIJ A

RIJ B

IKC Alexia

CBS Albertine Agnesschool

Doarpsskoalle Wirdum

SBO Aquamarijn

IKC De Kinderkoepel

IKC Eestroom

IKC Johan Willem Frisoschool

IKC Eestroom Taalschool

CBS Klaverblad

Leeuwarder Schoolvereniging

CBS Máximaschool

OBS Leeuwarder Montessori

VBS Michaëlschool

IKC Aventurijn

IKC Sint Paulusschool

PCS Prins Constantijnschool

Kindcentrum De Pionier

CBS Prins Mauritsschool

IKC Het Palet

Professor Wassenberghskoalle

OBS Plataanschool

IKC Franciscus

OBS Potmarge

IKC Sint Thomas

GBS De Princenhof

IKC Eigen Wijs

IKC De Sprong

OBS De Vosseburcht

IKC Teresa

CBS Koningin Wilhelminaschool - Fonteinstraat

KC Wytgaard

CBS Koningin Wilhelminaschool - Transvaalstraat

IKC Wiarda

OBS De Finne

IKC De Wielen

IBS De Twamêster

CBS Willem Alexanderschool

OBS Trije Doarpen Skoalle

IKC De Weide

OBS It Tredde Sté

IKC Trianova

RKBS Sint Radboud

OBS Wynwizer

CBS Nijdjip Grou

OBS Oldenije

OBS De Twa Fisken Grou

OBS De Krunenstrobbe/Stjelp

CBS De Sprankel

OBS De Gielguorde

OBS De Twilling

OBS It Pertoer

SWS De Swirrel
OBS Arjen Roelofsskoalle
OBS De Jint

It Twalûk en Caleidoscoop
hebben eigen programma.
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PROGRAMMA
Hieronder het programma van het Kunstmenu. Elk kind gaat naar twee activiteiten.
Het rooster staat vóór de zomervakantie van 2021 op www.schoolkade.nl. LET OP: ruilen
kan (bij uitzondering) met een andere school, maar dan moet de instelling het ook weten
en indien vervoer is inbegrepen, de wijziging ook doorgeven aan Kunstkade!

KUNSTMENU 2021-2022
GROEP

GROEP 1 & 2

ALLE SCHOLEN

RIJ A

RIJ B

TRYATER
SÛKERSWIET
31 januari - 18 maart 2022

DE BEWEGING:
DE MOLKWEI
april - mei 2022

PRINCESSEHOF
maart - april 2022

NOORD NEDERLANDS
ORKEST
januari - maart 2022
GROEP 3 & 4

FRIES MUSEUM
ARCADIA/BOSK
mei - juni 2022

NATUURMUSEUM &
DBIEB ARCADIA/BOSK
mei - juni 2022

NOTENVLOOT
september 2021 - april 2022

HARMONIE
april - mei 2022

TRESOAR
september 2021 - april 2022

FRIES MUSEUM
oktober - november 2021

NEUSHOORN
najaar 2021 - juni 2022

VERZETSMUSEUM
maart - april 2022

HISTORISCH CENTRUM
LEEUWARDEN
oktober - november 2021

NOORDELIJK FILM FESTIVAL
november 2021

GROEP 5 & 6

GROEP 7 & 8
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SÛKERSWIET / SUIKERZOET

EEN KLEURRIJKE SMAAKSOAP VOOR KLEUTERS, OVER HET ERVAREN VAN
ULTIEME GELUKSGEVOELENS
Deze theatervoorstelling gaat over snoep en over geluk.
Als je snoept, is het alsof er
een feestje aan de gang is
boven op je tong. Alsof er
vrolijke lampjes in je hoofd
gaan branden. Je wordt er
hi ha happy van en wie wil
dat nou niet!?
In een kast op school zijn
meer dan 1.000 snoepjes
gevonden! Niemand mag
ervan eten, want ‘snoep is
troep’. Jos en Wendy van
de Dienst ter Bestrijding van
Suiker krijgen de opdracht
om alle kindergebitten te

GROEP 1 EN 2
SCHOLEN RIJ A

controleren en het gevaarlijke spul uit de school
te verwijderen. Met hun
speciale snoepstofzuigers
en suiker-afwerende pakken
gaan ze aan de slag. Maar
Wendy is eigenlijk een
enorme snoepkont. Het water loopt haar in de mond
van al dat lekkers. Wat kan
er nou slecht zijn aan één
tumtummetje? Een piepklein
minimarsje? Een likje van
een lolly? Lukt het Jos en
Wendy om de mierzoete
verleiding te weerstaan?

Door: Tryater
Waar: Tryater of speellokaal
school
Informatie: maximale
groepsgrootte 80

DE MOLKWEI

EEN MEEDANSVOORSTELLING OP DE BOERDERIJ OVER KOEIEN EN MELK
Beweging en beleving op de boerderij.

Trek laarzen en kleding
aan die vies mag worden.
De Melkweg kan op aanvraag in het Frysk.

Taury vindt koeien zo mooi.
Haar naam betekent ‘koe’
in het Latijn en dat vindt ze
heel speciaal. Zo speciaal
dat Taury besloten heeft
dat ze later, als ze groot
is, koe wil worden. Maar
als je koe wilt worden, wat
moet je dan kunnen? Een
koe geeft melk zegt de
boer. Maar hoe doet een
koe dat dan? Taury heeft
wel duizend vragen over
koeien. Wat eet een koe?
Poept een koe ook? Wat
kun je allemaal met melk?

Is melk lekker? Vinden de
kinderen melk lekker? Kun
je erin badderen zoals in
water? Kun je rijden op een
koe? Is een koe gevaarlijk?
Net zo gevaarlijk als een
Tyrannosaurus Rex? Al
dansend neemt Taury de
kleuters mee het boerenerf
over. Samen gaan ze door
te proeven, voelen, ruiken
en doen op zoek naar de
antwoorden op Taury´s vragen. Zo komen ze erachter
of je eigenlijk wel koe kunt
worden.

Door: De Beweging
Waar: op een boerderij
rond Leeuwarden, de precieze locatie volgt later

PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022 KUNSTMENU
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SCHOLEN RIJ B
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KOREA

OP REIS MET PRINSES MARIJKE
Naar het mysterieuze land Korea.
Het avontuur begint al op
school. Daar bekijken de
kinderen een animatie die
hen voorbereidt op het
museumbezoek. Daarna
ontvangen de kinderen
een speciale uitnodiging
van prinses Marijke met
de vraag om naar haar
museumpaleis te komen.
Prinses Marijke houdt van
het verzamelen van mooie
dingen van keramiek. Het
hele museumpaleis staat
er vol mee. Ze vertelt dat
ze haar hart verloren heeft

GROEP 3 EN 4
SCHOLEN RIJ A

aan keramiek uit een ver
land, Korea. Een voor haar
mysterieus land, waar ze
graag meer over wil weten.
Prinses Marijke ontmoet
Hendrik Hamel. Hij kan
haar meer vertellen over dit
mooie land. Samen nemen
ze de kinderen mee op een
verrassende theatrale reis
langs bijzondere gebruiksvoorwerpen van keramiek,
waarbij de kinderen van
alles leren en uitwisselen
over rituelen, eetcultuur en
wat schoonheid is.

Door: Keramiekmuseum
Princessehof
Waar: Keramiekmuseum
Princessehof

na te denken. De mooie
Esmeralda die daar in een
hutje op het strand woont
heeft een groot geheim.
Kan zij de prins helpen?

Door: Noord Nederlands
Orkest
Waar: op school

DE HUTSPOTPRINS

EEN MUZIKAAL SPROOKJE
Er was eens… een arme
prins, die met zijn moeder
op een klein kasteeltje
woonde. Van de aardappels, uien en wortels uit de
moestuin maken ze elke
dag hutspot.
Goedkoop en best lekker.
Maar, je laat er wel veel
windjes van. Zo vind je
nooit een rijke prinses! Tot
de prins op een dag naar
de zee rijdt om eens goed

Dit sprookje wordt muzikaal verteld door een
strijkkwintet uit het NNO.
Naast diverse muziekstijlen
maken de musici samen met
de kinderen verschillende
geluiden om het verhaal tot
leven te wekken.

ALLE INFORMATIE OVER PROGRAMMA’S,
INSTELLINGEN EN MEER OP WWW.SCHOOLKADE.NL
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GROEP 3 EN 4
SCHOLEN RIJ A

ALTIJD KUNST IN ARCADIA

EEN KLEINE GROTE REIS DOOR KUNST EN NATUUR
Dwaal door een woud van verwondering en verbeelding.
Tijdens het museumbezoek
kijken de leerlingen zich rijk
en ontdekken dat iedereen anders kijkt. De vele
verschillende kunstwerken
nodigen uit om verbanden
te leggen met hun eigen
belevingswereld. Intensief
beleven door te kijken, vertellen, bewegen, tekenen,
onderzoeken, samenwerken
en vrij associëren geeft
de kinderen een schat
aan nieuwe begrippen
en een weidse blik op de
wereld om hen heen. We
kijken in het bijzonder naar
kunstwerken waarin de
natuur een belangrijke rol
speelt, door het materiaal
waarvan iets is gemaakt, of
juist de voorstelling die er
te zien is, bijvoorbeeld een
landschap, een droomland-

GROEP 3 EN 4
SCHOLEN RIJ B

schap, een Arcadia.
Die wereld van kunst in
het museum wordt nog een
beetje mooier door een
wandeling in BOSK, het
wandelende bos dat in de
lente en zomer van 2022
Leeuwarden een stukje
groener maakt. Voor of na
het museumbezoek neemt
de museumdocent de kinderen mee naar de plek waar
BOSK op dat moment is en
laat ze daar ook op onderzoek gaan. Wat maakt een
bos een bos en hoe zouden
de bomen het vinden dat ze
een wandeling maken door
de stad? Zouden ze heimwee hebben naar de plek
waar ze zijn opgegroeid
en wie reizen er met hen
mee? Vogels, muizen, bijen,
mieren?

We verbinden beide werelden van verbeelding op
een speelse en verhalende
manier met elkaar.
Door: Fries museum
Waar: Fries Museum en de
locatie van BOSK op het
moment van bezoek in de
binnenstad van Leeuwarden

HET BEGINT MET EEN ZAADJE
Een samenwerking van dbieb en het Natuurmuseum Fryslân
‘Daar danst en daar
dwarrelt iets op de wind in
het rond. Een zaadje met
vleugels op weg naar de
grond.’ (Het begint met een
zaadje van Laura Knowles)
Zaden in de wind… Waai
je mee met ons verhaal?
Samen ontdekken we wat er
gebeurt met al die zaadjes
om ons heen. Wat groeit
er uit al die verschillende
zaadjes? Dit programma
sluit aan bij Arcadia/BOSK.
De leesconsulenten van
dbieb gaan in de klas met
de leerlingen aan de slag
met informatieboeken over

bomen, planten en zaadjes.
Welke zaden en bomen zijn
er? Wat leeft er allemaal in
en bij een boom? De leerlingen ontdekken dit door
zelf te kijken en te lezen in
de boeken en samen een
verhaal te laten groeien.
In het Natuurmuseum
Fryslân gaan de leerlingen
eveneens met zaden bezig
en creëren ze hun eigen
zaadje dat kan vliegen.
Hoe ver vliegt jouw zaadje?
Samen ontdekken, samen
lezen, samen leren… Doe
je mee?

Door: dbieb en het Natuurmuseum Fryslân
Waar: In de klas (dbieb) en
op locatie (Natuurmuseum
Fryslân)

PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022 KUNSTMENU

GROEP 5 EN 6
SCHOLEN RIJ A

De ouders/begeleiders
mogen mee naar de lokalen waarbij ze actief meedoen in het programma.

GROEP 5 EN 6
SCHOLEN RIJ A
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OP AVONTUUR MET DE NOTENVLOOT IN HET BOS!
Muziek instrumenten zijn enorm veelzijdig. Naast het spelen van mooie melodieën,
akkoorden en ritmes, kunnen wij met onze instrumenten spannende bosgeluiden
maken en dierengeluiden imiteren. Tijdens het concertje voorafgaand aan de
workshops hebben we de kinderen meteen al hard nodig. Het goed voorbereiden van
het lesmateriaal maakt het meedoen aan de Notenvloot nog leuker!
We beginnen deze avontuurlijke muzikale ochtend
met een concertje waarbij
de kinderen gelijk actief
mee gevoerd worden door
de professionele musici.
De voorbereiding voor
het bezoek kan helemaal
gedaan worden aan de
hand van de opdrachten
die op Schoolkade staan.
Samen muziek maken,
beleven, ervaren en vooral
pret hebben is de opzet
van deze ochtend. Alles
onder de bezielende leiding
van vakbekwame muziekdocenten. De kinderen
horen en zien hout-, koper-,
snaar- en slaginstrumenten.
Na het concertje worden
de kinderen in 5 groepen

verdeeld en gaan ze ‘op
avontuur’ door het gebouw
en volgen korte workshops.
Alle 5 zeer verschillende
instrumenten krijgen de kinderen in handen en mogen
ze uitproberen. De ochtend
wordt weer gezamenlijk
afgesloten in de grote
zaal. Alle kinderen krijgen
na afloop een folder mee
waarin alles staat wat ze
de ochtend hebben beleefd.
Deze folder wordt op de
school uitgedeeld.

kinderen. Dit is nodig bij de
start. Wees op tijd en niet
te vroeg. Het gebouw heeft
geen wachtruimte. Wissel
niet met een andere school
zonder dat de organisatie
hiervan weet. De groepen
zijn zo ingedeeld dat het
precies uitkomt qua ruimte,
aantal kinderen en aantal
beschikbare instrumenten.

Door: Zoethout Cultureel
Educatief EnZo!
Waar: muziekcentrum in
Huizum
Informatie: Oefen het lied
en de bodyclap met de

DRAADJES NAAR HET VERLEDEN
GESCHIEDENIS VAN DORP EN STAD

Ga op zoek naar jouw draad naar het verleden.
Iedereen bewaart voorwerpen die voor hem of haar
belangrijk zijn. De waarde
van die voorwerpen heeft
meestal niets te maken
met geld: het gaat om
het verhaal dat achter het
voorwerp zit. Dat verhaal
verbindt personen en
gebeurtenissen in heden en
verleden.
Met het project Triedsjes nei
it ferline (Draadjes naar het
verleden) gaat Tresoar met
de kinderen op zoek naar
die verhalen en daarmee

naar de verbindende draad
tussen toen en nu.
De kinderen mogen zelf
voorwerpen meenemen
naar school, zoals hun
eerste schoentjes, een oude
munt, een bijzonder boek,
oud speelgoed of een
object van het beroep van
hun (groot)ouders. Triedsjes
nei it ferline is zeer geschikt
als introductie voor een
projectweek op school. De
voorwerpen die de leerlingen meenemen naar school
kunnen voor een tentoonstelling gebruikt worden.

Door: Tresoar
Waar: op school

PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022 KUNSTMENU
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SCHOLEN RIJ B
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VOORSTELLING IN DE HARMONIE
EEN UNIEKE THEATERERVARING

Zoals ieder jaar presenteert Stadsschouwburg De Harmonie een bijzondere
voorstelling met een bepaald thema.
Laat je meevoeren in de
magie van het theater!
De Harmonie presenteert
een schoolvoorstelling met
een thema dat past bij de
belevingswereld van de
scholieren.
Ook voor jeugd en jongeren is het theater hartstikke
leuk en natuurlijk leerzaam!
We ontvangen graag jong
publiek in het theater; zowel
primair onderwijs, Voortgezet Onderwijs als Middel-

GROEP 5 EN 6
SCHOLEN RIJ B

baar en Hoger Onderwijs.
Veel kinderen en jongeren
maken via school kennis
met theater en andere
kunstvormen. Wij zien een
mooie kans om hen datgene
wat ze op school leren, bij
ons in De Harmonie te laten
ervaren. In verband met
de huidige situatie rondom
covid-19 is het nog niet duidelijk welke voorstelling we
kunnen laten zien. Zodra
dit bekend is communiceren
we dit via Schoolkade.

Door: Stadsschouwburg De
harmonie
Waar: Stadsschouwburg De
Harmonie

ICONS

VAN STAATSIE TOT SELFIE
Ontdek een wereld van portretten en verwonder je.
Vanaf 11 september 2021
t/m 9 januari 2022 zijn in
het Fries Museum portretten
te zien uit de collectie van
de National Portrait Gallery
van Londen. Schilderijen,
foto’s, beelden, prenten en
tekeningen van kunstenaars
wereldwijd, van Peter Paul
Rubens en Anthony van
Dyck tot Andy Warhol en
Marlene Dumas. Onder
de geportretteerden zijn
wereldberoemde iconen,
van Koningin Elizabeth I
en William Shakespeare
tot Audrey Hepburn, David
Beckham en Malala Yousafzai. Aan de hand van bijna
honderd meesterwerken
ontdekken leerlingen in
Icons alles over portretkunst,
van staatsieportretten tot
selfies! Hoe zie jij anderen
en hoe wil je dat anderen jou zien? De Engelse

Koningin Elisabeth I liet
zich in 1575 portretteren in
een rijk versierde jurk waar
kleermakers maanden aan
gewerkt hebben. Als je je
liet portretteren, dan moest
het bijzonder worden.
Hoe doen we dat nu
eigenlijk? Staan er op de
kast in huis bijvoorbeeld
foto’s van je familie? Of
een schoolfoto? Alleen dat
is al een groot verschil met
honderden jaren geleden:
nu maak je – klik! een foto -,
toen werkte een kunstenaar
maanden aan één portret.
Toch zijn portretten van nu,
ook al lijken ze misschien
eenvoudiger gemaakt, soms
net zo indrukwekkend als
het schilderij van Koningin
Elisabeth.

Leerlingen ontdekken in
Icons verhalen over hoe
mensen van vroeger tot
nu laten zien wie ze zijn,
of hoe ze zouden willen
overkomen. Natuurlijk
wordt er tijdens het bezoek
flink geëxperimenteerd en
actief onderzoek gedaan:
ze kijken zich rijk!
Door: Fries Museum
Waar: Fries Museum
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GROEP 7 EN 8
SCHOLEN RIJ A

D’EXPERIENCE

DE WERELD VAN DE POPCULTUUR
Wil jij shinen op een
podium met de band en
laten zien hoe fijn je het
vindt om te dansen? Of
wil je juist zorgen voor
een spetterende lichtshow
bij het popconcert? Dan
moet je naar Neushoorn. In
Neushoorn treden het hele
jaar door popartiesten op.
Zo hebben onder anderen
Kenny B, Elske de Wal en
Ronnie Flex al een optreden
verzorgd. Neushoorn is
ook de plek waar D’Drive
in zit. Bij D ’Drive word
je opgeleid om artiest te
worden in de wereld van
de popmuziek.

GROEP 7 EN 8
SCHOLEN RIJ A
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In een anderhalf uur
durende workshop maken
kinderen kennis met popcultuur. Studenten D’Drive
van de opleidingen Theater,
Muziek, Sound Design en
Techniek starten met een
gezamenlijke spetterende
act op het podium van
Neushoorn. Daarna gaan
de kinderen in groepjes
werken aan hun eigen act
om tenslotte zelf op het
podium te laten zien wat
ze kunnen! De workshops
starten in oktober 2021
en gaan door tot aan de
zomervakantie.

De workshops zijn altijd op
vrijdag met een maximum
van 30 kinderen.
Door: Neushoorn / D’Drive
Waar: Neushoorn

US HEIT

HELD UIT FRIESLAND TIJDENS DE OPSTAND
Maak het mee! Een interactief theater, spel en Do It Yourself programma aan het hof
van Willem Lodewijk.
Als het over de Tachtigjarige Oorlog gaat, dan komt
Fries stadhouder Willem
Lodewijk (1560-1620)
nauwelijks voor in jullie
lesmethodes. Van zijn neef
prins Maurits, zoon van
Willem van Oranje, lees
je veel meer. Want was
hij niet degene die het
onverslaanbaar geachte
machtige, Spaanse leger
versloeg?
Maar, Maurits werkte
nauw samen met Willem
Lodewijk, de Friese Vader
des Vaderlands. Zonder de
slimme, nieuwe militaire
tactieken van Us Heit uit
Leeuwarden, hadden de

Nederlandse opstandelingen nooit zo succesvol
kunnen zijn en had de geboorte van Nederland nooit
plaats kunnen vinden.
Tijdens dit afwisselende
programma maken de leerlingen kennis met Willem
Lodewijk en ontmoeten
ze ook de vrouw waar hij
verliefd op was: Anna van
Oranje. Zij was de zus
van Maurits en de dochter
van Willem van Oranje.
Daarnaast ontdekken de
leerlingen meer over de
Nederlandse vrijheidsstrijd
en wat dit voor gevolgen
had voor gewone mensen,
zoals de Friezen.

De activiteiten zijn ervaringsgericht en zorgen voor
een unieke belevenis voor
de leerlingen!
Door: Historisch Centrum
Leeuwarden i.s.m. Van Ravesteijn Theater & Events
Waar: Historisch Centrum
Leeuwarden

PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022 KUNSTMENU

GROEP 7 EN 8
SCHOLEN RIJ B

VERHALEN KOMEN TOT LEVEN

ERVAAR EN BELEEF VERHALEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG
In het Fries Verzetsmuseum
vertellen we de verhalen
van volwassenen en kinderen, Friezen en niet-Friezen
die de oorlog in Friesland
beleefden. Ooggetuigen en
voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de
Tweede Wereldoorlog heel
dichtbij en vertellen verhalen die raken, confronteren
en aan het denken zetten.
Tijdens dit afwisselende
programma ervaren en ontdekken leerlingen op drie
heel verschillende manieren
verhalen uit de oorlog in
Friesland. Deze verhalen
bieden hen inzicht in
dilemma’s waar mensen in
de oorlogstijd mee te maken
hadden. Wanneer maak
je een goede keus? Welke

GROEP 7 EN 8
SCHOLEN RIJ B
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keuzes maakt een vader om
zijn gezin te beschermen?
En is een bevel een bevel,
of kun je hier zelf nog een
keuze maken?
Deze verhalen brengen hen
terug naar de oorlogstijd.
Het persoonlijke verhaal
van Flipje Kind neemt hen
mee naar het najaar 1943,
waar Flipje met zijn moeder, broertje en zusje met
de boot in Lemmer aankomen. Wat doen ze daar
en wie leren ze kennen?
Daarna nemen de herinneringen van een verzetsman
de leerlingen mee naar de
tijd net na de bevrijding van
Friesland, de weken na 15
april 1945. Ze luisteren in
theatrale setting naar een
bijzonder verhoor van een

verdachte Duitse officier in
Lemmer. De rollen zijn omgedraaid, maar is dit wel
zo? Tot slot doen leerlingen
zelf onderzoek naar een
aantal voorwerpen uit de
Tweede Wereldoorlog en
schrijven hierbij hun eigen
verhaal.
Door: Fries Verzetsmuseum
Waar: Fries Verzetsmuseum

FILM UP NORTH

MET DE KLAS NAAR DE FILM OP HET NOORDELIJK FILM FESTIVAL
Beleef het Filmfestival!
Leeuwarden staat begin
november weer helemaal
in het teken van film! Van
10 tot en met 14 november vindt het Noordelijk
Film Festival plaats, een
festivalweek vol met unieke
films uit Noord-Europa. De
41e editie is dit jaar nog
even anders dan anders;
we hopen onze films weer
te mogen vertonen in de
filmzalen van Friesland,
maar we werken achter de
schermen ook aan online
mogelijkheden. Eén ding
is zeker: we brengen dit
jaar weer bijzondere films
naar ons publiek. Scholieren brengen we via onze

schoolvoorstellingen graag
in aanraking met mooie
noordelijke kinderfilms, met
het filmfestival en (hopelijk)
met de ultieme ervaring
van het film kijken in het
donker op het grote witte
doek! Bij de film bieden
we een passende digitale
lesmap aan waarmee de
film vooraf en na afloop op
een leuke manier in de klas
behandeld kan worden.
De schoolvoorstellingen
vinden de hele maand
november plaats in Slieker
Film. Mochten vertoningen
op locatie niet kunnen door
de dan geldende maatregelen dan verplaatsen we

het filmprogramma naar de
klas.
Door: Noordelijk Film
Festival
Waar: Slieker film
Informatie: Per 11 leerlingen, maximaal 1 begeleider/docent mee.
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KUNSTMENUPLUS
Dit is een extra keuzeprogramma,
gefinancierd door de Regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij
de keuze geldt: wat past bij de
scholen bij het (cultuur)beleid, wat
past bij de groep en de leerkracht,
bij de projectweek, welke groep
doet nog niet zo veel aan kunst
& cultuur? Zie hieronder de
keuzemogelijkheden.
Vraag de cultuurcoach
om advies!

DISCIPLINE

BEELDEND

GROEP 1/2

SPELREGELS
• De school kiest twee activiteiten en twee alternatieven voor als de
nummers 1 en 2 ‘vol’ zitten. Dus een rijtje 1,2,3,4 in volgorde van
prioriteit. We proberen zo veel mogelijk keuze 1 en 2 te honoreren.
• Sommige activiteiten, zoals bijvoorbeeld van de DOAS, zijn geschikt
voor groep 1-4. Niet al deze groepen kunnen gaan: er moet een
keuze gemaakt worden. Groep 1, of 1/2 OF groep 3 of 3/4.
• Als men kiest voor bijvoorbeeld groep 8 en er zijn twee groepen 8,
dan mogen beide groepen deelnemen (tenzij er uitdrukkelijk staat
dat 1 groep mee mag doen).
• Elke activiteit kent een maximum aantal scholen (of zelfs groepen)
dat mee kan doen. Dit heeft te maken met capaciteit en financiën.
Als er te veel scholen zich aanmelden, kiest Kunstkade. We houden
rekening met of de school al eerder meegedaan heeft en wat het
beste past. De cultuurcoach overlegt en adviseert.
• Er is geen vervoer vanuit Kunstkade, scholen regelen dit zelf.
VOORRANG: Scholen die zich in 2020/2021 hadden opgegeven
voor Adje of voor het Rijksmuseum, mogen daar nu als eerste weer aan
meedoen! Als er dan nog plek is, kijken we naar de andere scholen
die ook graag willen.

GROEP 3/4

GROEP 5/6

DOAS – PAST BIJ BOSK
april - juni 2022

GROEP 7/8

WRITERS BLOCK
vanaf september 2021

PLEED IN DE KLAS
september - november 2021

JUNIOR ART ACADEMY

DANSENDE KUNSTENAARS
februari - april 2022

DANS

DANCE BATTLE XL

februari - maart 2022 groep 7

ILLUSTERE FIGUREN
DRAMA/
THEATHER

MASKERMEIDEN
EINDVOORSTELLING IN DE HARMONIE groep 8 of hele school

ERFGOED

DEKEMASTATE
april - juli 2022

RIJKSMUSEUM
PRAAMVAREN
april - juli 2022
RAPPEN MET RAPTIEL

MUZIEK
LITERATUUR
MEDIA
MULTIDISCIPLINAIR

PIETER ROELF JEUGDCONCERTEN
juni 2022
POËZIEPALEIS LEEUWARDEN
september - november 2021

FOTOPODIUM
groep 6

FILM IT!

PROJECT ADJE MET
FESTIVAL nadruk op 2022
BOSK ARCADIA TRIËNNALE LF2028
mei - juni 2022

BEELDEND
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GROEP 1 T/M 4
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KOM SPEUREN NAAR NATUURSCHATTEN! PAST BIJ BOSK
EEN ONTDEKKINGSTOCHT DWARS DOOR DE DOAS

Speur door ateliers, ga op zoek naar kunstwerken, verzamel natuurlijke materialen en
maak in een echt atelier je eigen meesterwerk.
In de DOAS werken drie
bevriende kunstenaars die
erg van de natuur houden.
Als inspiratie verzamelen ze
beroemde schilderijen, met
daarop o.a. dieren, bladeren en bomen. De meesterwerken liggen verstopt in
de DOAS en niemand weet
precies waar...
De drie kunstenaars hebben
een interactieve tentoonstelling georganiseerd die je
dwars door de DOAS leidt.
Deze is alleen toegankelijk
voor kinderen en geeft
een uniek kijkje in diverse
ateliers van kunstenaars.

GROEP 3 EN 4
OF 3/4

Werk tijdens deze ontdekkingstocht goed samen en
maak tijdens je reis kennis
met natuurlijke materialen,
bekijk beroemde schilderijen, leer over de natuur en
gebruik al je zintuigen. Lukt
het jullie om alle meesterwerken te vinden?

creatieve speeltuin van
Leeuwarden, de DOAS.
Door: De DOAS
Waar: De DOAS
Informatie: Het programma
duurt 1,5 uur.

Aan het eind van de zoektocht ga je zelf, samen met
één van de kunstenaars,
kunst maken met de materialen die je gevonden hebt.
Dit programma biedt een
exclusief kijkje achter de
schermen van de leukste,

PLEED IN DE KLAS
Wol is een waardevolle grondstof. Vaak gaat wol als afval naar China, dit is
natuurlijk zonde en daarom bedacht Pleed het community project; Leeuwarder dekens
van Leeuwarder wol.
Er zijn 240 schapen in de
schaapskudde in Leeuwarden. Ze grazen op groene
terreinen in en om de stad
met herder Sam Westra.
LES 1: WOL
Wol komt van het schaap.
Schapen leven in een kudde
en er wordt op ze gepast
door een herder. Het goede
van schapen is dat ze gras
maaien èn wol geven. Van
wol kun je allemaal dingen
maken, zoals een deken,
sokken of een trui.
Wat gaan we doen?
We voelen aan de wol, we
voelen aan gekaarde wol
en bekijken de gereed-

schappen. We trekken aan
de draadjes en voelen het
verschil met losse wol. Dan
gaan we zelf weven.
LES 2: DUURZAAMHEID
De meeste van onze kleren
komen van heel ver. Dat
was vroeger niet zo. Toen
maakten we onze kleren in
de buurt en gebruikten we
daarvoor spullen van uit de
buurt.
Wat gaan we doen?
We voelen het verschil
tussen wol en verschillende
kunststoffen. We zien hoe
je een draad maakt van
wol op een echt spinnewiel.
Wie wil mag zelf draden

maken. Daarmee gaan we
verder weven. Aan het eind
van de les is ieders lapje
klaar en heeft iedereen een
mini-pleed om mee naar
huis te nemen.
Door: Pleed
Waar: op school
Informatie: 2 x 1 lesuur

BEELDEND
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GROEP 5 EN 6 EN
GROEP 7 EN 8
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EXPERIMENT EN VERF
KLEURRIJK VERFLAB

Ontdek hoe je de gaafste verf of vetste inkt maakt.
Hoe maakten de Grote
Meesters als Rembrandt
vroeger hun verf? Experiment en verf is een doe en
ontdek les. De leerlingen
leren zelf verf en inkt maken
met natuurlijke ingrediënten
en pigmenten. Ze experimenteren met kleuren,
maken verf en inkt met
koffie, thee, kruiden of door
het koken van rode bieten
en rode kool. Het leukste
is natuurlijk om daarna
je eigen kleur een unieke
naam te geven, net zoals
sommige kunstenaars de-

GROEP 5 OF 6
OF 7 OF 8,
OF 5/6 OF 7/8

Spuitbussen en beschermende kleding worden
verzorgd. De kinderen
krijgen na afloop het
gemaakte werk mee
naar huis.

den. Ei-tempera wat is dat
en hoe maak je dat? Van
de gemaakte verf worden
kleur- en proefstrookjes
gemaakt en deze worden
gepresenteerd zoals ze dat
in een echt laboratorium
ook doen, het Verflab! De
leerlingen onderzoeken, experimenteren en ontdekken
in een echt atelier.

Informatie: 1 les van 90
minuten, maximaal 15 leerlingen per groep. Elk kind
neemt een eigen afsluitbaar
bakje mee.

Door: Junior Art Academy,
Kunstacademie Friesland
Waar: Junior Art Academy,
Kunstacademie Friesland

GRAFFITI WORKSHOP - BECOMING A MASTER

DE POËZIE VAN DE SPUITBUS, EEN POËTISCHE GRAFFITI WORKSHOP
Seizoen ‘21-’22 geven we weer graffiti workshops op de scholen! Vind jij al die
graffiti werken in Leeuwarden ook zo gaaf en wil jij leren hoe je met een spuitbus
kunt tekenen of je eigen ‘tag’ of ‘piece’ maken? Onze ervaren graffiti kunstenaars
helpen je die droom waar te maken!
Kinderen van de groepen
5/6 en 7/8 leren we
hoe ze met spuitbussen
kunnen werken. Tijdens
de workshop leren ze
van een ervaren graffiti
kunstenaar hoe ze met een
spuitbus om moeten gaan,
welke verschillende caps
en bussen er zijn en hoe
ze hun ideeën om kunnen
zetten in beeld. Daarnaast
is Writer’s Block voor haar

projecten natuurlijk altijd
op zoek naar talentvolle
kunstenaars. Dus laat ons
zien wat je in huis hebt en
wellicht werken we later
met jou in een van onze
projecten!
Door: Writer’s Block
Waar: Op school, buiten,
op het schoolplein (bij slecht
weer onder een afdak bijv.)

Informatie: duur workshop
1 à 1,5 uur, voor de hele
klas.

DANS
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GROEP 3 EN 4

DANSENDE KUNSTENAARS
Tekenen met je lijf. Kunstenaars in beweging. Groot, klein, recht, krom…
alles is mogelijk.
Kinderen leren hoe ze, door
een aantal eenvoudige
beeldende technieken, zich
vrij kunnen bewegen in
de ruimte. Aan het einde
van de les is er door de
dans een enorm kunstwerk
ontstaan…
De workshop is geïnspireerd op de methode die
ontwikkeld is voor kinderen
door SEGNI MOSSI (Rome,
Italië). Segni Mossi work-

GROEP 7
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shops zijn ontworpen om de
angst te overwinnen voor
kinderen die niet weten hoe
te tekenen en het lichaam te
begrijpen als een communicatief hulpmiddel.

Informatie: periode februari
t/m april 2022, vrijdagochtend, duur: 1.5 uur,
maximaal 30 kinderen

Door: Dansaanbieders
Leeuwarden. Coördinatie
Kunstkade
Waar: danszaal De DOAS

DANCE BATTLE XL
Helaas kon afgelopen jaar
de Dance Battle niet doorgaan. Maar we zijn blij dat
we volgend schooljaar op 2
maart opnieuw de succesvolle Dance Battle in stadsschouwburg De Harmonie
kunnen organiseren. Alweer
voor de achtste keer, bijna
net zolang als Kunstkade
bestaat. Het thema voor
deze editie is IDOLEN. Wie
is je idool? Een popster
een acteur of een andere
VIP. Maar misschien ook
wel dichterbij, je oma of je
zusje. Dus…..laat zien wie
je bent en maak je dromen
waar op het grote podium
van de Harmonie!
Kinderen van de groepen
7 van Leeuwarden gaan
strijden wie de beste
DANCECREW 2022 van
Leeuwarden gaat worden.

Na de startbijeenkomst
voor de hele klas, worden
er acht kinderen geselecteerd en volgen er drie
dansworkshops waarin de
dans wordt aangeleerd. De
gemaakte choreografieën
worden beoordeeld door
een deskundige jury en
een kinderjury (winnaars
van de vorige editie). De
winnaars krijgen vervolgens workshops op school,
volgen vervolglessen
buiten schooltijd en mogen
naar dansvoorstellingen.
Optreden op verschillende
podia en festivals hoort er
natuurlijk ook bij.
We werken samen met de
Jeugddansopleiding Friesland en verschillende dansaanbieders uit Leeuwarden.
De choreografieën worden
gemaakt door ervaren dansdocenten.

Door: Kunstkade
Waar: Stadsschouwburg de
Harmonie en op school
Informatie: De voorstelling in de harmonie is op
2 maart. 1 groep 7 per
school
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GROEP 1 T/M 4

INTERGALACTISCH HOORSPEL

EEN LIVE ABSURDISTISCH INTERGALACTISCH SCHOOLSPEL
Collectief vliegt hoorspel de school in.
De mannen van het theatercollectief vliegen hun
live uitgevoerd hoorspel de
scholen in. Een kijkhoorspel
waarbij de Illustere Figuren
als Gerauschmachers met
alledaagse voorwerpen
een intergalactisch avontuur
vertolken. De kinderen
zien de mannen live spelen
en luisteren mee via een
koptelefoon. Elke aflevering
geeft een absurde intergalactische draai aan een
maatschappelijk thema. In
dit nieuwe seizoen stuit de
crew op tradities, radioactief afval, vervuilende

GROEP 1 T/M 8

Liga koeken, meesterlijke
juffen, verplichte pauzes,
twijfel en de leegte van
het bestaan. Dat wordt
dus sowieso lachen. Het
hele pakket bestaat uit een
voorbereidende video, de
voorstelling met workshop
en een verwerkingsles. In
de workshop gaan de leerlingen zelf met een hoorspel
aan de slag.

Informatie: Duur ±1 uur,
maximaal 40 leerlingen
per groep. Voorstelling van
20/30 min + een workshop
van 20/30 min

Door: Theatercollectief
Illustere Figuren
Waar: op school of op
locatie bij Illustere Figuren
(in overleg).

THE ZOO / ROLLERCOASTER VAN EMOTIES / GEMASKERDE BAL
FIGURENTHEATERGEZELSCHAP

Een speelse maskerworkshop bij jou in de klas!
Wil jij je leerlingen verrassen met vrolijke en uitdagende workshops?
Dan ben je bij ons aan
het goede adres. We
laten jouw leerlingen op
een speelse en originele
manier een nieuwe kant
van zichzelf ontdekken.
De Maskermeiden bieden
vakoverstijgende workshops
aan, waar leerlingen de
wonderlijke wereld van
maskertheater ontdekken.
Onze lessen bestaan uit een
beeldende les en een theaterles, waar de leerlingen
met hun eigengemaakte
maskers gaan spelen.
Bij de onderbouw werken
wij vanuit het thema dieren
(The Zoo). De leerlingen
schilderen hun eigen dieren-

maskers en samen gaan we
als dier op avontuur.
Bij de middenbouw gaan
de leerlingen aan de slag
met de vier basisemoties (blij, boos, bang en
bedroefd: Rollercoaster aan
emoties). Ze toveren een
neutraal masker om tot een
masker met een emotie. Tijdens de theaterles benaderen de leerlingen op fysieke
wijze deze emoties. Samen
onderzoeken we welk effect
de emoties hebben op
hun stemming en op hun
lichaamstaal.
Bij de bovenbouw kiezen
we ervoor de groep in
tweeën te splitsen, beide
groepen krijgen één theaterles. We gebruiken onze

eigen expressieve, kleurrijke
theatermaskers en werken
samen toe naar een korte
scène! (Gemaskerd Bal)
Door: Maskermeiden
Waar: Op school
Informatie: Maximaal 30
leerlingen bij The Zoo en
Rollercoaster aan emoties.
Bij Gemaskerd Bal wordt de
groep opgesplitst in groepjes van maximaal 15 leerlingen zodat wij gerichter te
werk kunnen gaan.

DRAMA/THEATER
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GROEP 8 OF
DE HELE SCHOOL*

ERFGOED

EINDVOORSTELLING IN DE HARMONIE

MET JOUW KLAS SHINEN OP HET GROOTSTE THEATERPODIUM VAN FRIESLAND!
Natuurlijk zit alles er op en
eraan: professioneel licht,
geluid en techniek. Tevens
is er de mogelijkheid om
voorafgaand een masterclass ‘Theatertechniek’ of
‘Acteren in musicals’ te
volgen. In overleg is veel
mogelijk en kijken we welke
zaal het meest geschikt is.

*Voor groep 8 of de hele
school, in overleg. (voor
kleine scholen die een
eindvoorstelling met de
hele school willen).

GROEP 1 OF 2
OF 1/2
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In de weken voorafgaand
aan de Harmonie Musicalweek bieden groep 8 de
volgende activiteiten:
• Masterclass Acteren in
Musicals door studenten
van de opleiding Docent
Drama van D Drive.

•M
 asterclass zang door
zangcoach Janneke
Brakels.
• Masterclass theatertechniek door onze Techniek
afdeling.
• Een filmpje van een bekende musicalster met tips
en tricks.

Door: Stadsschouwburg De
Harmonie en Kunstkade
Informatie: 11 t/m 15 juli.
Duur 1,5 uur

Vanuit Kunstkade is er
ondersteuning van de
cultuurcoach. Er zal binnen
Kunstkade een selectie worden gemaakt op motivatie
en of de school al vaker in
De Harmonie heeft opgetreden. Zo komen alle scholen
die dat willen een keer aan
de beurt!

OVER DE VLOER BIJ EEN EEUWENOUD LANDGOED
OP DEZE HISTORISCHE PLEK VALT VEEL TE ONTDEKKEN!

Maak kennis met de wasvrouw (archeologie voor kleuters), de dame van het kasteel
(programma Museumschatjes) of met het buitenprogramma “Stins” met aandacht voor de
bloemen en dieren, maak een rondje langs de schapenhoedster, tuinknecht, wasvrouw en
dienstmeisje.
Er is een binnen- of een
buitenprogramma, afhankelijk van het weer. Er is ook
voor de klas een compleet
programma gratis te downloaden, zoals het buitenprogramma “Stins” (nadruk
op buiten/ natuur) en
“museumschatjes” (nadruk
op binnen/het museum).
Na minimaal één les in de
klas, is er een bezoek aan
Dekema State.

Het programma “stins” is
op een aantal punten lesstof-vervangend. Ouders/
begeleiders lopen mee
met een groepje kinderen
tijdens het bezoek.
Door: Dekema State Jelsum
Waar: Dekema State Jelsum
Informatie: maximaal 2
groepen per dagdeel,
maximaal 30 leerlingen per
groep

ERFGOED
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GROEP 5 ÓF 6 OF
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PROEF DE GOUDEN EEUW IN HET RIJKSMUSEUM
In een museum mag je alleen maar kijken…toch?
Leerlingen gebruiken al
hun zintuigen tijdens deze
kennismaking met het
dagelijks leven uit de Gouden Eeuw. Ze proeven de
specerijen uit verre landen,
ruiken het atelier van een
meester-schilder, voelen de
jurken van rijke dames en
luisteren naar instrumenten
uit de 17de eeuw. Tijdens
het bezoek aan het museum
maken de leerlingen onder
leiding van een didactisch
geschoolde gids, kennis met
de kunst en geschiedenis
van de Gouden Eeuw. Met
natuurlijk de Nachtwacht!
Kunstkade biedt ook dit

schooljaar Leeuwarder
basisscholen de mogelijkheid om het Rijksmuseum te
bezoeken. Het Rijksmuseum
verzorgt gratis vervoer,
Kunstkade financiert de
entree.
Het programma duurt 1,5
uur en kan op de scholen
worden voorbereid door de
cultuurcoach.

- waarvan minimaal 45 leerlingen en 3-5 begeleiders).
Kleine scholen combineren
1 bus. De scholen regelen
zelf de afspraken met het
Rijksmuseum.
NB Scholen die in
2020/2021 niet zijn
geweest en zich weer
opgeven, krijgen voorrang!

Door: Rijksmuseum
Waar: in het Rijksmuseum in
Amsterdam
Informatie: Maximaal 10
scholen, 1 bus per school
(met max. 60 personen

PRAAMVAREN

HANDEL & WANDEL TE WATER
Ontdek de geschiedenis van Leeuwarden vanaf het water. Op een echte praam!
Geschiedenis is nog nooit
zo leuk en leerzaam
geweest! Op theatrale
wijze wordt Leeuwarden
als belangrijke handelsstad
toegelicht. Varend met
een praam ontmoeten we
belangrijke personen en
objecten uit het verleden die
veel vertellen over de handel die vroeger in Leeuwarden werd gedreven. De zee
waar Leeuwarden aan was
gelegen en de grachten en

vaarten waren hier zeer
belangrijk voor. Wie waren
de latere ‘lapkepoepen’,
welke namen herinneren
ons er nog aan?
Door: Stichting Praamvaren
Leeuwarden
Waar: Op een praam,
varend door de grachten en
singels van Leeuwarden.
Informatie: Het programma
duurt ongeveer 1,5 uur.
Inroosteren aanmelding

zal in overleg geschieden.
Maximale groepsgrootte 30
personen

MUZIEK
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De raplessen zullen
bestaan uit twee lessen
van 1 uur tot 1,5 uur.

GROEP 6, 7 EN 8
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RAPPEN MET RAPTIEL

VOLG JE HART EN DE REST ZAL VOLGEN
‘Rappen met Raptiel’ is veel meer dan alleen rappen. Naast het rappen is het doel ook
om de leerlingen zelfvertrouwen te geven in het presenteren en het zelfvertrouwen te
geven in het volgen van een passie.
Raptiel is een rapper uit
Franeker die in het begin
van zijn carrière veel tegenstand kreeg van zijn
omgeving. Raptiel heeft
zelfs zijn eerste clip verwijderd omdat de reacties te
negatief waren. Toch heeft
hij altijd doorgezet omdat
de passie voor het rappen
er nog altijd was. Nu
heeft hij een nummer met
Piter Wilkens en heeft hij
verschillende shows gedaan
in poppodium Neushoorn.
Dit was nooit gebeurd als
hij toen was gestopt, deze
boodschap wil de rapper
ook meegeven aan de

leerlingen. In de lessenserie
van twee lessen van een
uur tot anderhalf uur leren
de leerlingen rappen maar
ook hoe zich te presenteren
voor een publiek. De eerste
les zal zich meer focussen
op het schrijven van een
rap en de tweede les zal
in het teken staan van
presenteren. De leerlingen
maken als klas een rap en
presenteren het nummer als
echte rappers aan een publiek. De leerlingen krijgen
gouden kettingen, petten
en natuurlijk een werkende
microfoon. Het presenteren
van hun eigen gemaakte

PIETER ROELF JEUGDCONCERTEN

nummer zal de leerlingen
zelfvertrouwen geven en het
groepsproces bevorderen.
Raptiel zal ook over zijn
eigen carrière vertellen en
hopelijk kan hij andere
leerlingen inspireren om
ook hun hart te volgen want
‘Volg je hart en de rest zal
ook volgen’.
Door: Raptiel
Waar: Kan overal zolang er
maar een digibord is waar
muziek afgespeeld kan
worden.

THEATERCONCERTEN EXCLUSIEF VOOR HET BASISONDERWIJS
In 2022 brengt het Noord
Nederlands Orkest een
nieuw theatraal concert
in de reeks van de Pieter
Roelf Jeugdconcerten voor
kinderen van groep 6, 7 en
8 (ook speciaal onderwijs).
Kom naar het theater, maak
kennis met een symfonieorkest en ervaar hoe klassieke
muziek live klinkt!

Door: Noord Nederlands
Orkest
Waar: Stadsschouwburg De
Harmonie
Informatie: Juni 2022.
Groepsgrootte onbeperkt.

ALLE INFORMATIE OVER
PROGRAMMA’S,
INSTELLINGEN EN MEER OP
WWW.SCHOOLKADE.NL

LITERATUUR
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POËZIEPALEIS LEEUWARDEN

DE BESTE KINDERDICHTER VAN LEEUWARDEN
De Kinderdichter is een
jonge dichter tussen de
10 en 12 jaar die in de
gemeente Leeuwarden
de ambassadeur is voor
poëzie die door en voor
kinderen wordt gemaakt.
Hij of zij zal een jaar lang
deze functie vervullen door
middel van optredens en
door eens per kwartaal een
gedicht te schrijven. Hij of
zij wordt begeleid door een
professionele dichter. Maar
eerst moet de Kinderdichter
gekozen worden!

MEDIA

Een professionele dichter
komt bij u in de klas om
een workshop te geven: een
introductie in de wereld van
de poëzie. Tijdens deze
workshop schrijven de leerlingen een eigen gedicht.
Deze gedichten worden
aan het eind van de work-

GROEP 6
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shop verzameld. Een jury
kiest uit inzendingen vijftien
finalisten. Deze kinderen
krijgen de opdracht om
nog een tweede gedicht
te schrijven. Tijdens de
feestelijke prijsuitreiking
zullen de finalisten hun twee
gedichten voordragen voor
publiek. Een vakkundige
jury zal bepalen wie de
nieuwe Kinderdichter van
Leeuwarden wordt.

Deze activiteit past goed bij
de Kinderboekenweek.
Ook dbieb en Explore the
North zijn betrokken bij dit
project.

Door: Kunstkade i.s.m.
Poëziepaleis en City of
Literature, dbieb en Explore
the North.
Waar: op school, finale
op een nader te bepalen
locatie.
Informatie: septembernovember 2021. Finale
tijdens Poëzieweek 2022.
Duur 1,5 uur. Maximaal 30
leerlingen per groep.

FOTOPODIUM

VERWONDER JEZELF!
Fotograferen doen we liggend, staand, springen, kruipend... Op zoek naar die ene
foto die ons verwondert!
We dagen kinderen uit om
over fotografie te discussiëren, te filosoferen en
beelden te bevragen. De
kinderen leren spelenderwijs o.a. goed en bewust
kijken en zien, keuzes
maken, onderzoeken, experimenteren, samenwerken.
Na de basislessen volgt er
een verdiepingsprogramma.
In het verdiepingsprogramma krijgen de geïnteresseerde, gemotiveerde en de
meest gedreven leerlingen

extra fotografielessen (op
maat). We werken samen
met Noorderlicht die zorgt
voor Masterclasses en de
EXPO is in het Fries Museum. De lessen vinden plaats
op de scholen en worden
gegeven door vakdocenten
fotografie.
Door: Noorderlicht en fotografie aanbieders Leeuwarden. Coördinatie Kunstkade
Waar: op school

MEDIA
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PROJECT: FILM IT!

LAAT JE WINNENDE FILMPJE ZIEN
Je hebt een verhaal, een idee, een plan en je wilt aan de slag. Alleen, waar moet je
beginnen? Hoe verbeeld je een verhaal en wat en wie heb je nodig? Film maken doe
je samen. En dan: meedoen aan een Noordelijke competitie?
Filmen vraagt veel voorbereiding en een goed
uitgewerkt plan. Scenario
schrijven, shots en scènes uitwerken, film crew
samenstellen, techniek klaar
en dan filmen. Daarna komt
de magie van het monteren:
wat laat je staan, wat past
niet meer? Muziek erbij, effecten toevoegen, aftiteling.
Professionele filmmakers
komen in de klas en helpen
deze vaardigheden ontwikkelen. Van een verhaal
schrijven tot aan het monteren! De algemene lessen
worden klassikaal gegeven.

MULTIDISCIPLINAIR
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*In overleg

Daarna mag een kleinere
groep van ongeveer 6 á 7
leerlingen, verder met het
echte werk: een korte film
maken! Natuurlijk onder
de goede begeleiding van
professionals.
Een vakjury bekijkt tenslotte
alle Leeuwarder filmpjes:
de beste films worden ingestuurd naar de filmwedstijd
van Filmhub Noord. Filmhub Noord is een filmeducatie netwerk van Friesland,
Groningen en Drenthe.
Welke groept wint de titel
van de beste Noordelijke

filmcrew? Dat zien we in de
finale in het voorjaar van
2022. Geef je groep op en
leer alles over film!
Door: Filmaanbieders Leeuwarden, Filmhub Noord,
Kunstkade
Waar: op school

HET ADJE FESTIVAL!

EEN KANS OM KINDEREN TE LATEN SCHITTEREN
Voor het eerst naar een festival? Zowel beleven als op een podium staan en door
professionals begeleid worden? Het kan! Het Adje festival met “Kijk eens wat ik kan”
is terug!
Adje ‘kijk eens wat ik kan’
is de kans om kinderen te
laten schitteren en ze hun
talenten te laten ontdekken!
Kinderen krijgen de kans
om met professionals een
presentatie te maken. Met
alle talenten wordt rekening
gehouden. Ook met de
kinderen die liever niet op
een podium staan, maar
graag meewerken achter de
schermen of als vormgever.
Deze parels krijgen een
plek op het Adje festival in
mei 2022.

Adje is een tweejaarlijks
terugkerend project. Alle
scholen kunnen zich
aanmelden. De scholen
die hebben meegedaan in
‘19/’20 hebben als eerste
de kans om weer mee te
doen zodat ze het project
nu wel tot een goed einde
kunnen brengen. Deze scholen hebben voorrang omdat
ze het project vroegtijdig
moesten stoppen i.v.m. het
coronavirus.

Door: Adje ‘Kijk eens wat
ik kan!
Waar: op school en op het
festival

MULTIDISCIPLINAIR
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BOSK

EEN ‘BOSBAD’ IN HET WANDELENDE BOS VAN LEEUWARDEN
In het voorjaar van 2022
wandelt de natuur letterlijk
de stad binnen, een heus
bos verplaatst zich 100
dagen door het centrum van
Leeuwarden. We nodigen
je uit dit bos in de stad te
komen beleven. Hoe ervaar
je deze supergroene plek
met bosgeluiden en boomverhalen dat zich verplaatst
langs de grachten?
Wat kunnen de bomen
uit dit bijzondere bos je
vertellen?

Het ‘Bosbad’, een bezoek
aan dit bijzondere bos, is
de basis van het programma. We verbinden het met
de natuur uit jullie eigen
wijk (rondom school), we
gaan het onderzoeken en
in kaart brengen en daarbij
verbinden we natuur met
cultuur. Met nieuwe digitale
technieken kijken we op
verschillende manieren naar
onze omgeving.
Door: Aanbieders Leeuwarden in verschillende
disciplines. Coördinatie
Kunstkade

Waar: Centrum Leeuwarden
& school
Informatie: mei/juni 2022.
Duur bezoek Bosk 1,5 uur,
op school verwerking
±1,5 uur
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DESKUNDIGHEIDS
BEVORDERING
LEERKRACHTEN
EN TEAMS
Hieronder een overzicht van alles wat we
aan teams en leerkrachten aanbieden dit
schooljaar. Het geven van teamtrainingen
is voor de cultuurcoaches van Kunstkade
een belangrijk onderdeel van hun werk
op de scholen. Altijd op maat en op
vraag van de scholen. Alle coaches van
Kunstkade zijn niet alleen deskundig in
het coachen van schoolteams maar hebben ook hun eigen signatuur wat betreft
een kunstdiscipline.

Voor een verdieping in een bepaalde kunstdiscipline kunnen
de coaches ingezet worden op andere scholen indien gewenst.
Daarbij hebben de coaches zich de afgelopen jaren kunnen
specialiseren in bv het maken van beleid, het opzetten van
ateliers, de kunst van het presenteren, hoe nog meer te halen
uit de talenten van de kinderen, kindgesprekken op maat, meervoudige intelligentie, diverse workshops op 1 dagdeel of dag…
Ook betrekken we andere professionals bij de teamtrainingen.
Ga met de cultuurcoach in gesprek over de wens van de scholen en we maken een training op maat. Kosten: 1 100,– per
dagdeel. Verder hieronder een aantal specifieke teamtrainingen.
AANMELDEN? KIJK OP SCHOOLKADE.NL
BIJ DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING.
MEER INFORMATIE: JENNY.NIJKAMP@KUNSTKADE.NL

PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
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TOOLKIT BELEID KUNST-EN CULTUUREDUCATIE

EEN TOOLKIT OM OP EEN SPEELSE MANIER EEN BELEIDSPLAN KUNST & CULTUUR TE ONTWIKKELEN

“IK HEB NOG
NOOIT OP ZO’N
SIMPELE EN LEUKE
MANIER AAN
VISIE-ONTWIKKELING
GEDAAN.”
EEN LEERKRACHT UIT
EEN PILOTSCHOOL

Kunstkade heeft een spel bedacht met verschillende
werkvormen om als team te komen tot een beleidsplan
Kunst en Cultuur.
Een bloemenweide wordt ingekleurd, de visie wordt
gevist. Het plan wordt op een boodschappenbriefje XL
genoteerd. Dit zijn enkele activiteiten die in de toolkit
beschreven staan. Sommige activiteiten vinden plaats
met het hele team, andere worden uitgewerkt in een
kleiner verband: icc’er, directeur, cultuurcoach, aangevuld
met bouwcoördinatoren. De toolkit is in 2018 – 2019
ontwikkeld in samenwerking met pilotscholen en een
klankbordgroep.
We planten zaadjes, bewonderen de bloemen, hengelen
naar meningen en overtuigingen, leggen de vinger op dát
wat écht belangrijk is en we noteren: dit gaan we doen!

“We hebben nog nooit zoiets moois gemaakt.” aldus de
vormgever van de toolkit.
En dat vinden we belangrijk: Kunst en Cultuur is mooi en
praten over visie kan en mag ‘leuk’ zijn. Onder begeleiding van de cultuurcoach kan een school kiezen voor dit
traject. Vraag ernaar!
In vogelvlucht
Aanbieder: 	Kunstkade
Voor:	het hele schoolteam; minimaal 2 teambijeenkomsten à 1 uur, minimaal 3 bijeenkomsten à
1 uur in kleiner verband.
Waar:
op de eigen school
Kosten:	gratis, gefinancierd door programma
Cultuureducatie met Kwaliteit

PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
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WERKEN IN ATELIERVORM AAN EEN BEELDENDE LIJN

‘ALS KINDEREN DEZELFDE KIP MOETEN KNIPPEN KUNNEN ZE HUN EI NIET KWIJT’ (MARCEL VAN HERPEN)
De atelierkaarten zijn verdeeld in acht technieken uit
de beeldende leerlijn van de SLO (Stichting Leerplan
Ontwikkeling) en voldoen aan de kerndoelen. De kaarten
kunnen gebruikt worden in groep 1 t/m 8.
Voordat het werken in het atelier van start gaat, zijn er 1 of
2 teamtrainingen waarin de visie van de school besproken
wordt. Waarom willen we dit? Wat moet het resultaat zijn?
Wat is daarvoor nodig?

Deze quote popt steeds meer op binnen de
basisscholen. Zo ook twee jaar geleden bij OBS
Eestroom. Samen met cultuurcoaches Heleen van den
Broek en Sabine de Jong ontwikkelden zij ‘Werken
in ateliervorm’. Dit is een werkvorm waarbij het
ontdekken en oriënteren van materiaal centraal staat.
Acht atelierkaarten ondersteunen de leerkracht bij
het werken met materialen en technieken. Een tiental
scholen werkt inmiddels met deze ateliers, op hun
eigen manier.
Het doel van het werken in ateliervorm is om meer vanuit
het materiaal en de technieken te werken en je eigen
creativiteit in te zetten. Door een techniek van beeldende
vorming te verdelen in vijf hoeken in bijvoorbeeld het
eigen lokaal, krijgt de leerling de gelegenheid om deze
techniek te onderzoeken en te ontdekken. Zo wordt een
rijke leeromgeving gecreëerd.

Daarna is er coaching op maar voor de leerkrachten. Wat
willen zij leren? Waarbij is ondersteuning nodig? Hoe gaat
het werken in ateliervorm in de eigen klas?
In vogelvlucht
Aanbieder: 	Kunstkade/Sabine de Jong en
cultuurcoach van de eigen school
Voor: 		
het hele schoolteam
Waar: 		
Op de eigen school
Kosten: 		gratis, gefinancierd door programma
Cultuureducatie met Kwaliteit
Tijdsbesteding: 	vier kaarten gebruiken in een jaar is
voldoende. Als de leerkracht hier drie of
vier weken aan besteedt, kost het 12 of
16 weken in een jaar
Meer informatie: sabine.dejong@kunstkade.nl

MAAK HET MEE - INSPIRATIEDAGEN
Nieuw is dat we leerkrachten op twee verschillende
momenten in het jaar willen inspireren met diverse
workshops in allerlei verschillende kunstdisciplines.
Coaches werken samen met aanbieders van Leeuwarden.
Samen verzorgen zij voor een inspirerend aanbod waar
leerkrachten direct mee in de klas aan de slag kunnen.
De workshops vinden plaats bij de aanbieders zelf, dus
in dansstudio’s, ateliers, dbieb, Neushoorn en nog meer
spannende ruimtes. Deze inspiratiedagen zijn tevens een
mooie manier om kennis te maken met de aanbieders en
hun aanbod voor kinderen in Leeuwarden.

Wanneer: 			woensdagmiddag 15 september 2021
en woensdagmiddag 17 maart 2022
Tijd: 			 16.00-18.30 uur
Opgeven: 			meer informatie volgt wanneer alle
aanbieders bekend zijn.
Opgave kan nu al:	stuur dan even een mailtje naar
			 jenny.nijkamp@kunstkade.nl. Vermeld 		
			 dan ook even welke kunstdiscipline je 		
			 voorkeur heeft en de datum van
			 je voorkeur.
Kosten: 			 1 25,– per deelnemer
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ZINGEND NAAR MEER MUZIEK!

COMPLETE DIGITALE MUZIEKMETHODE, NU OOK VOOR PEUTERS!
De start is een opstartworkshop van 1 uur voor het hele
team. Daarna volgen inspiratielessen van een zangcoach
in alle groepen. De “kartrekker” volgt een extra training.
Het eerste jaar wordt volledig vergoed. In de volgende
jaren betaalt de school de licentiekosten en scholing
zelf. Check www.schoolkade.nl voor de werkwijze
en voorwaarden. Er is een complete, digitale leerlijn
voor alle groepen, inclusief de peuters. Bij twijfel is het
mogelijk eerst een proeflicentie aan te vragen. Kijk op
www.123zing.nl.

Met de 123ZING muziekmethode en inspirerende
trainingen zet je muziek weer op de kaart! Voor
groep 1 t/m 8, voor alle leerkrachten en ook voor de
kinderen thuis.
Voor scholen die nog geen 123ZING abonnement
hebben; de 123ZING Muziekmethode is een digitale,
flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in
muziek voor de hele school, voor alle leerkrachten en
ook voor de kinderen thuis! Leren over muziek door te
doen! Alle domeinen komen aan de orde, dus óók muziek
maken. Zingen is de basis van het muziekonderwijs. De
methode 123ZING ondersteunt de leerkracht om weer
(meer) te gaan zingen in de klas. Er zijn inmiddels heel
veel scholen in Leeuwarden die 123ZING gebruiken.

Voor de scholen die al een abonnement hebben
vergoeden we één APKworkshop (voor het hele team) òf
een workshop ‘digitaal muziek maken’ (voor teamleden
bovenbouw) òf 1 individuele kartrekker training per jaar.
TIP: neem dit op in de jaarplanning en regel dit NU via
www.123zing.nl of mail naar info@123zing.nl. Dit is
géén speciaal KunstmenuPLUSaanbod, maar slechts een
reminder!
Heb je als school een speciale muziekvraag, neem dan
contact op met Heleen van den Broek, coördinator muziek.
Heleen.vandenbroek@kunstkade.nl
Voor: alle groepen (inclusief peuters)
Waar: op school

DANS IN DE KLAS
Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van
kinderen. Het is niet zo gek dat kinderen vaak niet lang
kunnen stilzitten en willen bewegen! In deze korte training
van drie keer, leer je hoe je van beweging tot dans kunt
komen. We gaan aan het werk met de basiselementen
van dans, combineren dans met taal en andere vakken en
maken onze eigen danscompositie. Danservaring is niet
nodig!

We starten met een startbijeenkomst waarna er afspraken
gemaakt worden met elke leerkracht voor een coaching
in de klas op maat. Je werkt samen met een specialist van
Kunstkade.
Wanneer:	woensdag 19 januari 2022 van
15.00 – 18.00 uur.
Waar:
nog nader te bepalen.
Kosten:
1 25,– per deelnemer

NIEUWSGIERIG? KIJK OP WWW.SCHOOLKADE.NL, ONDERDEEL
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING, OM JE AAN TE MELDEN.
E R I S A LT I J D E E N T E A M T R A I N I N G O P M A AT M O G E L I J K .
M E E R I N F O : J E N N Y N I J K A M P, J E N N Y . N I J K A M P @ K U N S T K A D E . N L
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INTERN CULTUUR COÖRDINATOR (ICC CURSUS)
BRENG CULTUUR IN JE ONDERWIJS MET EEN DESKUNDIGE IN JE EIGEN TEAM

Speel jij graag een actieve rol in de verbinding tussen
onderwijs en cultuur? Wil je cultuuronderwijs beter
verankeren in het onderwijsprogramma? Heeft je
school nog geen cultuurbeleidsplan of is het huidige
plan aan vernieuwing toe en wil je met je school een
volgende stap maken?
Dan is de ICC-cursus iets voor jou! Met een ICC-er in het
team versterk/positioneer je de rol van cultuureducatie in
het curriculum.
Kernvragen:
- Hoe krijgt cultuureducatie een plek bij mij op school?
- Hoe pak ik het aan? Welke rol neem ik?
- Met wie kan ik samenwerken?
- Hoe creëer ik draagvlak?
- Hoe vergroot ik het eigenaarschap van mijn leerlingen?

In vogelvlucht
Wat:	cursus Interne Cultuur Coördinator. In samenwerking met KEK Friesland, PABO Leeuwarden en Kunstkade
Voor:	leerkrachten en schoolleiders die geïnteresseerd zijn in cultuureducatie en er meer mee
willen doen op hun school. Totale belasting
ongeveer 50 uur (alles, inclusief schrijven van
plan)
Wanneer:	7 oktober, 4 november, 9 december, 13
januari, 17 februari, 17 maart, 14 april
(zelfstudie/klein comité), 19 mei diplomauitreiking. 15.15 - 17.15 uur. Wanneer je
belangstelling hebt, neem dan contact op met
jenny.nijkamp@kunstkade.nl
Waar:	elke bijeenkomst is op een andere, culturele
locatie in Friesland
Je krijgt:	een cursus samen met andere leerkrachten in
diverse culturele instellingen, praktisch materiaal en een ICC-certificaat. De cultuurcoach
kan adviseren bij het maken van het plan.

PO FILMLAB
een bewegend plaatje! Film is een product van een maker
met een boodschap en een doel.
Wat beleven je leerlingen als ze film kijken en hoe leer
je ze om te verwoorden wat ze hebben gezien? Hoe
maak je een film eigenlijk? En tenslotte: wat heb jij als
leerkracht nodig om al morgen aan de slag te kunnen met
filmeducatie?
Tijdens het Noordelijk Film Festival bieden wij een bijzonder filmisch avontuur aan, namelijk deskundigheidsbevordering Filmeducatie!
Filmbeelden verduidelijken, verhogen de motivatie en
concentratie van de leerlingen, brengen onderwerpen tot
leven, vermaken, ontspannen, geven nieuwe inzichten en
leiden tot discussie. Kortom: film is meer dan een alleen

Na afloop van de workshop brengen we de kennis in
praktijk door een film te bekijken van het Noordelijk Film
Festival en sluiten we af met een borrel.
Wanneer: 	12 november 2021, tijd nog nader te
bepalen.
Waar: 	Stadsschouwburg de Harmonie tijdens
het Noordelijk Film Festival
Kosten:
gratis, financiering door Filmhub Noord
Meer informatie: ana.paunovik@kunstkade.nl
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PEUTERPAKHUIS
SPELEN IS LEREN!

Het Peuterpakhuis brengt kunst en cultuur naar de speelleergroepen van
Leeuwarden. Jonge kinderen spelen, ontdekken en onderzoeken op hun eigen
manier. Met kunst en cultuur kunnen we hun ontwikkeling verrijken en verbreden.
We werken nauw samen met Sinne
kinderopvang, Kinderopvang Friesland en de IKC’s/basisscholen waar
zij aan verbonden zijn. Het cultuuraanbod zorgt voor verbinding en
we willen vooral graag dat jonge
kinderen er plezier aan beleven:
spelen is leren is ons uitgangspunt.
Vanuit het Peuterpakhuis gaan
professionals - vakdocenten en
cultuurcoaches - met inspirerende
activiteiten naar de speelleergroepen.
In 2021 organiseren we een
inspiratieavond, met op verzoek
van de pedagogisch medewerkers,
als thema muziek. Het is tijd voor
verdieping. Die gaan we samen
opzoeken in deze inspiratie-avond
en de lessen die daarop volgen.
Voor het peuter-kunstmenu van dit
schooljaar heeft kunstenaar Marsja
van de Ven een ‘Peuterontdek-object’ gemaakt dat op reis gaat langs

de peutergroepen. De kinderen
mogen het kunstwerk zelf gaan
ontdekken door er aan, er onder en
er op te zitten.

Zo gaan we ook dit schooljaar
weer prachtige belevenissen
organiseren voor en met peuters en
pedagogisch medewerkers.

Vanuit Kansen voor Kinderen
hebben IKC’s het Peuterpakhuis
aangevraagd. Maar ook buiten de
Kansen voor Kinderen subsidies kan
het Peuterpakhuis op elke locatie
ingezet worden.

Op de website
www.peuterpakhuis.nl staan de
thema’s en lesmateriaal van de
inspiratie lessen terugvinden.

Er zijn inspiratiebijeenkomsten voor
de pedagogisch medewerkers en
activiteiten op de groepen. Peuter –
en kleutergroepen kunnen gecombineerd worden. En we werken altijd
met thema’s.

Verder plaatsen aanbieders van
Kunstkade hier hun aanbod voor
peuters.
Meer informatie:
Peuterpakhuis:
roos.heesterbeek@kunstkade.nl,
misja.sirag@kunstkade.nl
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VAKANTIESCHOOL 2021 TWEE KEER
TWEE WEKEN IN DE ZOMERVAKANTIE!

Al 9 jaar is de Vakantieschool Leeuwarden, voorheen Zomerschool058,
actief in Leeuwarden in de zomervakantie.
Dit jaar hebben we nog een
stevigere samenwerking
met onderwijsland in de
gemeente Leeuwarden en
gaan er naast de bovenbouwgroepen, ook jongere
kinderen aan de slag in de
vakantie! Vorig jaar is hier
door de onderwijskoepels
mee geëxperimenteerd
en dit jaar krijgt dit een
vervolg.
Voor informatie voor de
jongere kinderen, tot en met
groep vier kunt u terecht bij
de leerkracht van uw kind of
contact opnemen met Kunstkade, dan sturen wij u door
naar de juiste persoon.
Voor de bovenbouw gaan
we twee keer twee volle
weken draaien in de laatste
weken van de zomerva-

kantie zodat we zo veel
mogelijk kinderen een plek
kunnen geven. De kinderen
formuleren van tevoren een
leerdoel en samen met juf
of meester doen ze er alles
aan om dat leerdoel te
behalen.
Tevens is er een aparte
training voor groep acht
leerlingen die de overstap
gaan maken naar de
brugklas. Naast rekenen en
taal wordt er ook aandacht
besteed aan weerbaarheid
en aan onderwerpen als:
“Wat betekent de overstap
naar de brugklas voor mij,
wat gaat er veranderen en
wat blijft hetzelfde?”.
Ook zullen alle leerlingen
een workshop krijgen over
gezonde voeding en zal

elke dag een gezonde lunch
geserveerd worden.
Natuurlijk gaan alle lessen
op onze eigen manier,
namelijk klassen met maximaal 16 leerlingen, een
leerkracht en minimaal 1
onderwijsassistent per klas.
Een speciaal lesaanbod met
veel spelletjes en sport, spel
en theater. Vakantieschool
Leeuwarden is uiteraard
gratis voor de leerlingen.
Leerlingen van groep vijf,
zes, zeven en acht kunnen
zich opgeven.
De folder van de Vakantieschool is aanwezig op uw
school. Kinderen kunnen
worden aangemeld via
vakantieschool@kunstkade.
nl of via de eigen leerkracht
van het kind op school.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met uw eigen cultuurcoach op school,
coördinator Judith Mulder
0613008852 of Margriet
Zuiderbaan 0582895365.
PRAKTISCHE INFO:
Locatie:
Comenius Zamenhof
Schooltijden:
informatie volgt later
EERSTE EDITIE:
26 juli tot en met 6 augustus
TWEEDE EDITIE:
9 tot en met 20 augustus
(Let op: kinderen kunnen
zich voor 1 editie opgeven)

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR FRIESLAND
Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Friesland betaalt
de contributie/het lesgeld
voor kinderen en jongeren
uit gezinnen waar te weinig
geld is voor een sportclub, muziek – of dansles,
schilderen, theaterschool
of een andere creatieve
cursus. Voor die kinderen
betaalt deze organisatie de

volledige contributie, lesgelden en eventuele kleding of
attributen.
Zijn er meerdere kinderen
in uw gezin die iets willen
doen? Geen probleem!
Aanvragen kunnen gedaan
worden door zowel ouders
als intermediairs (bijvoorbeeld een cultuurcoach,

gebiedsteam medewerker,
buurtsportcoach, leerkracht,enz.) via
www.kindpakket.nl.
Kijk voor meer informatie
en de spelregels over de
fondsen op jeugdfondssportencultuur.nl.
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SJORS CREATIEF EN SJORS SPORTIEF!
Voor het vierde jaar is er Sjors Creatief en Sjors Sportief. Dit is een onderdeel van
Kunstkade en wordt samen met BV SPORT georganiseerd.
Sjors is een manier voor
alle kinderen om laagdrempelig (gratis of tegen enkel
materiaalkostenvergoeding)
kennis te laten maken met
sport en cultuur. Dansen,
schilderen, volleybal, judo,
toneel? Alles kan!
Op twee momenten in het
schooljaar brengen we Sjors
onder de aandacht bij de
kinderen. Gestart wordt met
het uitdelen van het Sjors
boekje na de zomervakantie
in de klas.

Voor de voorjaarsvakantie
wordt er een flyer uitgedeeld met hierop activiteiten
die tot en met de zomer
plaatsvinden. Tevens is er
een poster die in de school
kan worden opgehangen
om Sjors zo het gehele jaar
in beeld te houden.
Tip, houd voor de inspiratie
van de leerlingen gedurende het schooljaar een
bewaarexemplaar van het
Sjors boekje achter in de
klas. Voor de leerkracht is er

ter ondersteuning het ‘klassenpraatje’ samen met een
videolink beschikbaar om
Sjors op een gemakkelijke
manier bij de leerlingen te
introduceren. Met het delen
van het ‘gezinspraatje’ stel
je als school de ouders en
verzorgers op de hoogte
van de mogelijkheden van
Sjors.

gebracht. We hopen dat de
kinderen dit schooljaar weer
actief aan de Sjors activiteiten zullen deelnemen!

Alle informatie wordt door
Kunstkade samen met BV
Sport en de Gemeente
Leeuwarden bij u op school

VERVOERSREGELING: NU OOK KANSEN
VOOR DE SCHOLEN IN LEEUWARDEN!

VERVOER WORDT GEFINANCIERD VOOR DE
KUNSTMENU- ACTIVITEITEN VOOR:
• Scholen in Goutum, Lekkum en Techum: Groep 1 en 2
•	Scholen in Grou, Irnsum, Reduzum, Warga, Warten, 		
Wirdum en Wytgaard: Groep 1 t/m 8
• Scholen in voormalig Leeuwarderadeel: Groep 1 t/m 4
• Scholen in voormalig Littenseradeel: Groep 1 t/m 4
Wanneer een school vanuit eigen dorp naar een activiteit
op een ándere school gaat in eigen dorp, naar een ander
dorp of naar de stad, is het vervoer op eigen gelegenheid.
(bijvoorbeeld Noord Nederlands Orkestgroep 3/4)
NIEUW: alle scholen die niet in aanmerking komen voor
vervoer (zie hierboven), kunnen nu TWEEMAAL per jaar

vervoer aanvragen. Kunstkade betaalt, dit komt voor een
deel uit de kleine verhoging voor het Kunstmenu.
BELANGRIJK!
Kunstkade organiseert het vervoer met het vervoersbedrijf.
Maar: de school is zèlf verantwoordelijk hiervoor. Check
regelmatig het rooster op Schoolkade en check tevens,
uiterlijk 1 week vóór aanvang van de activiteit, bij het
vervoersbedrijf óf vervoer geregeld is en stem een tijd af. Is
het aantal leerlingen hoger dan in het rooster vermeld, geef
dit dan ook door. De verantwoordelijkheid ligt bij school.
Telefoonnummer vervoersbedrijf op te vragen bij Kunstkade.
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CENTRUM VOOR TALENTONTWIKKELING
Het CvTO is een onderdeel van Kunstkade en is bedoeld om talentontwikkeling te
stimuleren. Een kind met een bijzondere passie of interesse wordt binnen het CvTO
uitgedaagd om dat talent verder te ontwikkelen.
zaak van oefening en doorzettingsvermogen. Ons doel
is om het individuele talent
van jongeren in de leeftijd
van 8 t/m 18 jaar zoveel
mogelijk tot hun recht te laten
komen op het niveau dat bij
de jongere past. Het gaat er
niet om dat iedereen zo hoog
mogelijk wordt opgeleid,
maar wel zo goed mogelijk.

Voor het CvTO is de definitie
van talent het vermogen om
uit te blinken in één of meer
disciplines of vaardigheden.
Dat vermogen is niet alleen
aangeboren, het is ook een

HOE WERKT HET CVTO?
Vanaf 8 jaar kunnen kinderen
worden voorgedragen aan
het CvTO. Als docenten,
cultuur-, sport-, buurt- of mediacoaches een kind scouten
met een bijzonder talent of
passie, dan melden zij dit
kind aan bij het CvTO. De

ouder(s) kunnen hun kinderen
niet zelf aanmelden. Het kind
en zijn/haar ouder(s) krijgen
vervolgens een uitnodiging
voor een gesprek, waarin
het aanbod wordt gedaan
om zich via een persoonlijk
traject verder te ontwikkelen.
Met kind en ouder(s) zal
vervolgens een (naschools)
passend aanbod worden
gezocht. Het begeleidingstraject kan doorlopen tot zijn of
haar 18e jaar.
HOE VERLOOPT HET TRAJECT
FINANCIEEL?
Voor ieder traject wordt
er door het CvTO nauw
samengewerkt met het

Jeugdfonds voor Sport en
Cultuur. Afhankelijk van de
financiële draagkracht van
de ouders/verzorgers en de
bijdrage van het Jeugdfonds
voor Sport en Cultuur is er
per kind ook financiële ondersteuning vanuit het CvTO
mogelijk.
MEER INFORMATIE
coördinator:
kees.elzinga@kunstkade.nl
ondersteuning:
margriet.zuiderbaan@
kunstkade.nl
058 289 53 65

DIGITAAL RAPPORT IN SCHOOLFOLIO
Elk kind een eigen digitaal rapport en portfolio
Veel scholen kennen Schoolfolio vooral als het digitale
portfolio, wat breed ingezet
wordt op de scholen maar
waar de basis hetzelfde is:
het kind is eigenaar en het
portfolio volgt de ontwikkeling van het kind.
Sommige scholen zetten het
portfolio in voor Kunst en
Cultuur-vakken of voor de
Kunstmenu activiteiten. Andere scholen gebruiken het
juist voor alle vakken. Door

de open structuur in het
portfolio, kun je het invullen
zoals je zelf wilt, op basis
van de visie van de school.
Er is nu ook een rapport
vervangend portfolio, een
instrument waar veel vraag
naar is bij scholen: hoe
kom ik af van de cijfers,
maar geef ik wel een zinvol
rapport?
Voor het rapport gedeelte
geldt precies hetzelfde als
bij het portfolio: wat wil de

school rapporteren, wat is
de visie? Kies de vakken
die jullie belangrijk vinden
of houd je het bij de 21ste
eeuwse vaardigheden of de
Jenaplan principes? Alles
kan in het nieuwe digitale
rapport van Schoolfolio.
MEER INFORMATIE:
www.schoolfolio.nl
judith@schoolfolio.nl
paul@schoolfolio.nl

Voor Leeuwarden geldt een
speciaal tarief: 1 1,50 per
leerling voor het digitale
rapport, 1 3,50 per leerling
voor rapportfolio, 1 4,50
voor beide instrumenten.
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TECHNIEKMENU
2021/2022
Welkom bij het Techniekmenu en de
leerlijn techniek. Een bezoek aan
de vliegbasis of experimenteren in
het Experience Lab? Wat heeft het
Techniekmenu dit schooljaar in petto?
WAAROM EEN TECHNIEKMENU?

Basisscholen geven sinds 2020 lessen over wetenschap
en techniek. Dit staat in de kerndoelen. Er is in Nederland
een tekort aan technici. De overheid wil daarom dat er
meer aandacht komt voor deze vakken.
Met de ‘leerlijn techniek’ op schoolkade.nl en het Techniekmenu biedt Kunstkade de mogelijkheid om concreet
vorm te geven aan het vak Wetenschap & Technologie.
Het Techniekmenu stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en doet een sterk beroep op deze 21e
eeuwse vaardigheden. Kinderen leren op een ontdekkende en ervaringsgerichte wijze o.a. te analyseren en
inventief te zijn. Vaardigheden die een ‘must’ zijn voor
de kinderen van de toekomst, om in beroepen terecht te
komen waarvan we het bestaan nu nog niet kennen.

HOE?

Wanneer de school meedoet aan het Techniekmenu en
de lessen op schoolkade volgt, is er een basis leerlijn
techniek en wetenschap, die voldoet aan de kerndoelen
42, 44 & 45.
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Binnen het Techniekmenu onderscheiden we twee werelden: de makers-wereld of de digitale wereld Uiteraard is
de scheidslijn van deze werelden niet altijd even strak en
zijn er overlappingen. Iedere groep krijgt twee activiteiten
aangeboden in het Techniekmenu. Één binnen de digitale
wereld en één binnen de makers-wereld. Deze activiteiten worden aangeboden door diverse instellingen. We
werken samen met overheidsinstellingen, bedrijven en
middelbare scholen. Verder is er de onderzoekswereld. Er
is een leerlijn techniek op schoolkade.nl waar onder meer
lessen vanuit de onderzoekswereld op staan.
Voor iedere groep is er een overzicht beschikbaar van
geschikte lessen binnen de werelden, zodat de leerkracht
naar eigen inzicht verder kan gaan met het vak wetenschap en technologie.

KUNST & TECHNIEK

Daar waar het mogelijk is, leggen we verbanden tussen
kunst & cultuur en techniek. Deze link is namelijk niet ver
weg. Het is bewezen dat het beoefenen van verschillende
kunstdisciplines ook de ontwikkeling van creativiteit en
van de 21e eeuwse vaardigheden bevordert. Voor het
maken van kunst is ook vaak techniek nodig. Het werken
met een ‘green screen’ of het maken van een ‘stop-motion’
filmpje zijn uitstekende voorbeelden waarin mediakunst
en techniek samenkomen. De cultuurcoaches kunnen
hierbij adviseren en ondersteunen!

NIEUWE SCHOLEN EN SCHOLEN DIE AL MEEDOEN

Afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe scholen die deelnemen, deelt Kunstkade de activiteiten in. Misschien gaat
uw groep wel naar De Vliegbasis om te leren over de F16
of gaan ze op bliksemstage bij een bedrijf!
Opgeven voor het Techniekmenu kan na de meivakantie:
er is plaats voor maximaal 40 scholen.
We sturen u rond die tijd een reminder met daarin de
mogelijkheid tot opgave.
Met vriendelijke groet,
Berber Nicolai, Coördinator Techniekmenu
berber.nicolai@kunstkade.nl
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WAT JE MOET WETEN OVER HET TECHNIEKMENU:

•	Scholen die al een jaar meedoen krijgen een nieuw,
verdiepingsprogramma, nieuwe scholen krijgen (voor
een deel) het basisprogramma.
•	De kosten zijn s 5,– per leerling.
•	Twee activiteiten per groep; één binnen de digitale
wereld en één binnen de makers-wereld.
•	De activiteiten sluiten zo veel mogelijk aan bij de kerndoelen
•	Op Schoolkade.nl staat een leerlijn voor de leerkracht,
om verder te gaan met W&T lessen.
•	Er is geen vervoersregeling. Daarom zijn de activiteiten van groep 1 t/m 4 op school.
•	Groep 5 t/m 8 heeft de activiteiten op diverse locaties.
•	Het gehele programma is onder voorbehoud. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.
•	Het rooster staat vóór de zomervakantie op
schoolkade.nl
•	Opgave kan tot 5 juni 2021.
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Financiering:
De kosten zijn 1 5,– per leerling voor het komende
schooljaar. Dit kan eventueel bekostigd worden uit de
extra gelden in de prestatie-box. Vanuit het ministerie van
OC&W is er voor elke leerling 1 15,22 per jaar beschikbaar. Wanneer u meedoet met het Kunstmenu (€1 10,–
per jaar), dan blijft er nog 1 5.22 over. We kunnen voor
deze lage prijs van 1 5,– per kind, geen vervoer regelen.
Dit moet de school zelf organiseren voor groep 5 t/m 8.

PROGRAMMA LEERLIJN
Naast de twee activiteiten per leerling in het programma
staat er een leerlijn techniek op schoolkade.nl.
De lessen die hierop staan voldoen aan de kerndoelen
42, 44, 45.
Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan
materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht,
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun
eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de
vorm en het materiaalgebruik.

Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te
evalueren.
De leerkracht kan naar eigen inzicht verder gaan met het
vak Wetenschap & Technologie. Het overzicht laat zien
welke lesdoelen er behandeld worden in de leerlijn.
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PROGRAMMA TECHNIEKMENU
GROEP

TWEE ACTIVITEITEN PER LEERLING

DIGITAAL

MAKERS

1&2

dbieb

21e Eeuwse Vaardigheden

3&4

dbieb

21e Eeuwse Vaardigheden

5&6

dbieb of
MeARmedia of
YnSicht of
Media Art Festival

Landbouwmuseum of
Harmonie of
Nordwin of
Media Art Festival

7&8

Comenius Zamenhof of
MeARmedia of
YnSicht

Comenius Zamenhof of
Jinc of
Vliegbasis of
Bouwen aan de Bouw

Kunstkade bepaalt en deelt de activiteiten in voor de scholen

OVERZICHT PROGRAMMA LEERLIJN
GROEP
1&2

3&4

3 T/M 6

5&6
5 T/M 8

7&8

LES

ONDERWERP

KERNDOELEN

mylar lightbox

licht

42

piratenboot

drijven & zinken

42, 44, 45

is het magnetisch?

magnetisme

42

sterke schommels

constructie

44, 45

schaduwen

licht

42

bruggenbouwen

constructie

44,45

hefboom

krachten

44

zeepbellen

oppervlaktespanning

42,44

hoe werkt je oor?

geluid

42

waterraket

krachten

42, 44, 45

gloeiwormcircuit

geleidende materialen

42

electromotor maken

energie

42, 45

lichtbreking

licht

42

maak je eigen gas

grondstoffen

44

ZIE VOOR DE LESSEN: WWW.SCHOOLKADE.NL

DIGITALE WERELD
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GROEP 1 T/M 6

PROGRAMMEREN IN DBIEB
Digitale geletterdheid omvat een aantal vaardigheden - waaronder programmeren
- die steeds belangrijker worden. In dit lesaanbod gaat ieder kind met deze
vaardigheden op zijn eigen niveau aan de slag.
Er zijn twee lijnen: De Proeverij en De Verdieping.
De Proeverij is voor de
nieuwe scholen.
Bij De Proeverij (groep 1
t/m 6) is geen voorkennis
nodig bij zowel de docent
als de leerlingen. De les is
ingericht met een circuit aan
materialen waarmee kennis
gemaakt kan worden aan
de hand van uitdagende
opdrachtkaarten. Na afloop
worden er tips meegegeven
om mee verder te gaan op
school.

GROEP 5 T/M 8
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De Verdieping is voor scholen die al meedoen.
Bij De Verdieping worden
voorkennis-criteria gesteld.
Ook biedt dbieb een voorbereidende opdracht aan
ter voorbereiding op het
bezoek aan de werkplaats.
Na afloop wordt er een
verwerkingsles meegegeven
om mee verder te gaan op
school.

Door: dbieb
Waar: groep 1 t/m 4 op
school. groep 5 en 6 in
dbieb.

DE WERELD VAN VR EN AR ONTDEKKEN MET MEARONDERWIJS
Stap in nieuwe dimensies en laat leerlingen op een innovatieve en boeiende manier
3D-creaties bouwen. Breng ze op magische wijze tot leven d.m.v. code.
Met de workshops van
MeARonderwijs gaan
leerlingen op een leuke
manier hun eigen interactieve content bouwen. Via een
eenvoudig Drag-and-drop
systeem kunnen zij objecten
vanuit de bibliotheek slepen, maar ook eigen foto’s,
video’s en audiobestanden
kunnen worden geüpload.
Door middel van visueel
coderen brengen ze hun
creaties op magische wijze
tot leven. Laat ze eigen
virtuele tentoonstellingen
maken, zelf spelletjes programmeren, experimentjes

uitvoeren in 3D dimensies
of laat ze hun eigen interactieve verhaallijn creëren.
De mogelijkheden zijn
eindeloos.
Bereid je leerlingen voor
op de toekomst. Leer ze
observeren, analyseren en
probleemoplossend denken.
Het bevordert de samenwerking in de klas en leert
ze hun omgeving beter te
begrijpen.
Geschikt voor leerlingen
uit groep 5 t/m 8. Aanpasbaar aan elk niveau.

Door: MeAR Media
Waar: op school

DIGITALE WERELD
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GROEP 5 T/M 8*

*7 & 8 en 5/6 in overleg

YNSICHT EXPERIENCE LAB

KOM NAAR HET EXPERIENCE LAB EN GA DE CHALLENGES AAN!
In het Experience Lab van
YnSicht valt veel te beleven
op het gebied van moderne
technieken. Er zijn challenges ontwikkeld speciaal
voor leerlingen uit groep
7 en 8. Een challenge is
een opdracht gekoppeld
aan een vorm van technologie. Denk hierbij aan het
programmeren van robots,
vliegen met de drone,
werken met een lasercutter,
3D printen, programmeren
en kennismaken met virtual
reality.

DIGITALE WERELD EN MAKERSWERELD

Het Experience Lab creëert
omstandigheden waar

GROEP 5 & 6
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leerlingen hun talenten
ontdekken en deze talenten
op termijn verder kunnen
ontwikkelen. Het hele jaar
door kun je samen met
groep 7 en 8 een ochtend
langskomen op YnSicht om
de challenges aan te gaan
op het gebied van techniek.

In overleg zijn minder of
meer lessen mogelijk. Mocht
je nog vragen hebben
neem dan contact op met
ywierda@pj.nl / 058-880
15 00.
Door: Piter Jelles YnSicht
Waar: YnSicht

Wij bieden een lessenserie
aan van maximaal vier
lessen. Tijdens deze lessenserie maken de leerlingen
onder andere een eigen
robot, die ze aan het einde
van de lessenserie mee
naar huis krijgen.

MEDIA ART FESTIVAL: TRIL ORKEST

EEN TRILLEND GLASWERK ORKEST MET ARDUINO’S
Als je een berichtje binnen
krijgt dan trilt je telefoon
één keer “bzzz”, als je
gebeld wordt hoor je niet
alleen je ringtoon maar
trilt je telefoon ook, nu
meerdere keren “bzzz
bzzz bzzz”. Zo hoor je niet
alleen dat je gebeld wordt,
maar zo voel je het ook.
Nieuwere telefoons hebben
soms geen knoppen maar
geven je de illusie dat je
iets indrukt door de telefoon
heel subtiel te laten trillen.
Al deze trillingen in je telefoon worden gemaakt door
kleine ‘haptische motoren’.
Deze gaan we tijdens onze
workshop niet gebruiken
om het glas van je telefoon,
maar allerlei andere glazen
objecten te laten trillen.

Kan al dit trillend glas een
orkest zijn?
In groepjes programmeren de leerlingen Arduino
computers om de trillende
motoren aan te sturen en zo
een eigen ritme te maken.
De leerlingen experimenteren ook met hoe verschillend glaswerk verschillende
geluiden maakt. Aan het
einde van de workshop
starten alle groepjes tegelijk
hun ritme en vormen zo
gezamenlijk een orkest.
In de festivalperiode wordt
de workshop op onze
hoofdlocatie verzorgd in
combinatie met een rondleiding door de MAF Young
Masters Expositie.

Door: Media Art Festival
Waar: Media Art Festival
tijdens de festival periode
en gedurende de rest van
het schooljaar komen we
graag langs op school (de
workshop is bij droog weer
ook erg geschikt op het
schoolplein).
Informatie: De periode van
het Media Art Festival is 24
september t/m 10 oktober
2021.
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TECHNIEK THEATER BIJ COMENIUS ZAMENHOF

HET TECHNIEKTHEATER, DE TECHNISCHE SHOW WAAR JIJ DEEL VAN
UITMAAKT.
Je bent van harte welkom op Zamenhof! De school met het grootste en meest
uitgebreide techniekplein voor voortgezet onderwijs van Leeuwarden en omstreken.

MAKERSWERELD

In het TechniekTheater ga je
samen met de toneelmeesters op een laagdrempelige
manier aan de slag met de
hedendaagse technieken
die te vinden zijn in elke
omgeving. Kinderen kunnen
kiezen om te programmeren, je eigen naam te 3D
printen, metaal te bewerken, aan de slag te gaan
met hout en nog veel meer.
Ook maken de kinderen
kennis met vakspecifiek
gereedschap wat ze mogen

GROEP 1 T/M 4

gebruiken om het product
te maken. Wat gemaakt
wordt, mag mee naar huis
genomen worden. Er is keuze en kennis in overvloed
waardoor er voor iedereen
wat bij zit.

Voor wie: groep 8, maximaal 25 leerlingen per
groep
waar: Comenius Zamenhof

De technieken die te vinden
zijn bij het TechniekTheater
staan centraal voor het onderwijs wat te vinden is bij
Zamenhof. De school waar
je bouwt aan techniek!

ONTWIKKELEN VAN 21STE EEUWSE VAARDIGHEDEN IN
DE KLAS MET TECHNIEK
Wetenschap & Technologie is een steeds groter groeiende tak die in alles om ons heen
terugkomt. Om hier je weg in te vinden, heb je de ‘21ste eeuwse vaardigheden’ nodig.
Kinderen leren deze het beste op een ontdekkende en ervaringsgerichte wijze.
Via Kunstkade komt er een
gastdocent techniek in de
klas. Deze vakdocent geeft
een les waarbij de focus ligt
op de ‘makerswereld’. De
inhoud van de les past bij
de kerndoelen van de SLO
en het niveau van de groep.
Het is tevens inspiratie voor
de leerkracht. Het kan een
les zijn waarbij er een kettingreactie wordt gebouwd
of waarbij de kinderen
gaan werken met een green
screen. Mogelijk gaan de
kinderen werken met tech-

nisch lego of maken ze hun
eigen kubus-puzzel.
Hoe dan ook stimuleert de
gastdocent de natuurlijke
nieuwsgierigheid van de
kinderen en zal een beroep
doen op de 21ste eeuwse vaardigheden zoals:
samenwerken, analyseren,
creativiteit, communiceren,
probleemoplossend denken,
zelfstandig werken en
kritisch zijn.

Door: gastdocent via
Kunstkade
Waar: op school
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LANDBOUWMUSEUM: WAAR KOMT ONS ETEN VANDAAN
VAN KOE TOT KAAS, VAN PIEPER TOT PATAT
Weet jij wat je eet en hoe het wordt gemaakt?
Aan de rand van Leeuwarden staat een prachtige
monumentale boerderij uit
1909 waarin het Fries Landbouwmuseum zit. Tot 2013
woonden en werkten hier
nog diverse melkveeboeren.
De boerderij is daarna
verbouwd tot een museumboerderij, maar je ziet
nog precies waar de stal,
de schuur en het woonhuis
waren.
In het museum zijn allerlei
voorwerpen en machines
te zien die tot 2000 jaar
geleden gebruikt werden in
de Friese landbouw, in de
akkerbouw, de zuivelindustrie en de landbouwmechanisatie. Ook zie je een koe
en paard die opgezet zijn
en een skelet dat in het jaar
0 gevonden is.

GROEP 5 & 6

Bij een museum denk je
niet direct aan techniek.
Maar bij het Landbouwmuseum kom je met heel
veel techniek in aanraking,
niet alleen met machines
maar ook de techniek van
eten maken. Tijdens de
technieklessen ‘Waar komt
ons eten vandaan’ maken
de kinderen kennis met
de aardappel en de melk.
Deze producten zijn de basis van ons dagelijks eten.
Door de juiste techniek toe
te passen kun je van melk
b.v. yoghurt, boter en kaas
maken en van de aardappel maak je o.a. patat en
chips.

lijk betekent en welke technieken er in de landbouw
worden toegepast. Dat kan
zijn in de akkerbouw of in
de melkveehouderij.
De kinderen gaan op ontdekkingsreis en krijgen opdrachten die alles te maken
hebben met ons dagelijks
eten. Ze gaan zelf aan de
slag met kaasmaken en het
klaarmaken van een lekker
aardappelgerecht. Kortom
een smakelijke techniekles.
Door: Fries Landbouwmuseum
Waar: Fries Landbouwmuseum

Bij binnenkomst krijgen de
kinderen eerst een overall
aan. Dan verzamelen ze
rondom de ‘echte’ koe
Jantje en begint het verhaal
over wat landbouw eigen-

OP EXCURSIE NAAR HET NORDWIN COLLEGE
Bij het Nordwin College is
een doe-programma samengesteld waarbij techniek en
ontdekking centraal staan.
Het programma start met
een filmpje, om er samen
achter te komen waar
techniek en technologie
nu eigenlijk voor worden
gebruikt. Daarna gaan we
al samenwerkend er achter
komen hoe onmisbaar techniek is en hoe het werkt.

Daarbij gebruiken we Legotechniek om zelf testjes te
bouwen en uit te voeren.
Tot slot duiken we de grote
techniekhal in, waar de
leerlingen zelf aan de slag
gaan met gereedschap en
machines om zelf iets te
maken.

Door: Nordwin College
Waar: Nordwin College

MAKERSWERELD

PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022 TECHNIEKMENU

GROEP 5 & 6

THEATERTECHNIEK IN DE HARMONIE
De Harmonie biedt een interactieve theatertechniek workshop aan. Kom er achter hoe
alles achter de schermen werkt. Hoe werken de spotlights? Hoe zorg je ervoor dat de
hele zaal hoort wat er op het podium gebeurt?
Tijdens de technieklessen
in de Harmonie mag je
het podium betreden als
technicus! Je krijgt les in
verschillende onderdelen
van theatertechniek. Je leert
over het maken van geluid
en het versterken van de
mensen op het podium. Wat
zijn luidsprekers, versterkers
en monitoren?
Maar niet alleen geluid
komt aan bod. Ook ga je
leren over het maken van
licht. Welke schijnwerpers
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zijn er, welke kleuren licht
kun je het beste gebruiken
en hoe maak je die kleuren
dan?

Door: Stadsschouwburg De
Harmonie
Waar: Stadsschouwburg De
Harmonie

Naast licht en geluid komen
er nog een hoop andere
dingen kijken bij theatertechniek. Toneeltechniek
(hoe werkt het doek en de
‘trekwanden’), video, projecties op de muren, enz.
Tijdens de technieklessen in
de Harmonie krijg je een
technisch kijkje achter de
schermen!

JINC

BLIKSEMSTAGE IN DE TECHNIEK!
Om alvast te proeven aan de wereld van werk, organiseert JINC Bliksemstages in de
techniek.
Je leert heel veel op het
gebied van techniek in het
klaslokaal. Maar wat kun
je ná je school eigenlijk
doen met al die opgedane kennis? Dat kun je het
beste buiten het klaslokaal
ervaren. In groepjes van 8
gaan leerlingen op bezoek
bij een technisch bedrijf,
waar ze echt de handen
uit de mouwen steken en
kunnen ervaren wat een
beroep in de technische

sector inhoudt. Kortom: een
levensechte ervaring die
talenten zichtbaar maakt en
het beeld van werken in de
techniek vergroot!
Bliksemstages worden
uitgevoerd door mensen uit
het bedrijfsleven. Iemand
van school gaat echter wel
mee om de kinderen te
begeleiden en na afloop
reflecteert de leerkracht met
de leerlingen het bezoek.

Door: Jinc
Waar: bedrijven

MAKERSWERELD
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BOUWEN AAN DE BOUW

MAAK HET MEE IN DE WERELD VAN DE BOUW EN INFRA!
Bouwen is leuk. Iedereen
begint er al jong mee:
bouwen met blokken, Lego
of zand. Het begint met
een idee. Het idee wordt
een plan en om dit plan
uit te voeren, is materiaal
en ‘gereedschap’ nodig.
Het bouwen van een huis,
school of brug gaat net zo.
Het is alleen wat ingewikkelder. Hoe dit gaat, laten
we de kinderen graag
meemaken! Hoe?
a) een interactieve gastles
Aan de hand van een
filmpje, korte opdrachtjes
en vragen krijgen de kinderen een beeld van wat er
allemaal bij bouwen komt
kijken en wie er in werken.
Duur: 1 uur.
b) een workshop op school
Na een korte inleiding over
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de bouw, gaan de kinderen
zelf aan de slag en iets
maken, zoals een dobbelsteen, een insectenhotel of
nog iets heel anders. Onze
professional neemt hiervoor
gereedschap en materiaal
mee. Duur: 1,5 uur.
c) een bedrijfsbezoek
Aan een Bouw- of Infrabedrijf in de buurt. De
kinderen maken, aan de
hand van korte opdrachtjes
en gesprekjes met professionals, kennis met de
bouwvoorbereiding, de
uitvoering, materiaal en
machines. Iets maken, hoort
daar ook bij. Duur: 1,5 uur.

maquette en moodboard
en laten ze zien hoe deze
vriendelijk is voor het milieu
(sluit aan bij O&O).
e) het werkboek ‘In Holland
staat een huis’.
Dit werkboek gaat over de
functie van een huis, vorm,
kleur en materiaal, of het in
de omgeving past, kabels
en riolering én over beroepen. Dit alles met heel veel
opdrachtjes.
Door: BOUWEN AAN DE
BOUW
Waar: op school of bij
een bedrijf

d) de opdracht ‘Ontwerp je
eigen Eco-keet’
In deze opdracht ontwerpen de kinderen hun eigen
Eco-keet, maken ze een

VLIEGTUIGTECHNIEK OP VLIEGBASIS LEEUWARDEN
OP BEZOEK BIJ EEN VLIEGTUIGONDERHOUDSMONTEUR

Op de vliegbasis stijgen bijna dagelijks straaljagers op. Een straaljager heeft
regelmatig onderhoud nodig. Daarom zijn er vliegtuigonderhoudsmonteurs.
Vliegbasis Leeuwarden
is een van de twee
Nederlandse straaljager-
bases. De vliegende draak
in het embleem van
Vliegbasis Leeuwarden
heeft een lange geschiedenis. Verhalen uit de 16e
en 17e eeuw melden al
verschijningen van een
vliegende draak in
Friesland. De draak stond
symbool voor de bescherming van het Friese land.
Op de vliegbasis zijn
er nog altijd ‘vliegende
draken’ in de lucht om

bescherming te bieden: de
straaljagers.
Vanaf Leeuwarden oefenen
F-16’s en F-35’s voor missies
wereldwijd. Een straaljager
vliegt niet vanzelf, daar is
veel techniek voor nodig.
De vliegtuigonderhouds
monteurs zorgen ervoor
dat het vliegtuig goed
onderhouden wordt en
repareert dingen wanneer
dat nodig is. En de leer
lingen gaan deze wereld
ontdekken tijdens een bezoek aan de vliegbasis!

Door: Vliegbasis
Leeuwarden
Waar: Vliegbasis
Leeuwarden
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DESKUNDIGHEIDS
BEVORDERING
Ook in het techniekmenu bieden we deskundigheidsbevordering voor het team aan. Er zijn
diverse mogelijkheden, zie hieronder. De kosten zijn in overleg, afhankelijk van wat de school
precies wil.

WORKSHOP WETENSCHAP & TECHNIEK OP
MAAT – LIEVER MAATWERK?
Schoolkade biedt een ‘Workshop Wetenschap & Techniek
Op Maat’ aan. Deze workshop wordt gegeven door een
techniekdocent met veel ervaring met het implementeren
van het techniekonderwijs in de school. Afhankelijk van de
behoefte van de school kan worden aangeboden:
•	het team ondersteunen bij alles wat het team wil weten
en nodig heeft om het W&T-onderwijs duurzaam in het
schoolprogramma op te nemen.
•	met het team een visie ontwikkelen over W&Tonderwijs.

•	tips & tools geven om het W&T onderwijs
laagdrempelig en boeiend in te zetten in alle groepen.
•	met het team kijken welke mogelijkheden er zijn met
de materialen die de school al heeft aangeschaft of wil
aanschaffen.
•	na de workshop blijven adviseren & meekijken.
De workshop en overleg vinden plaats op de school
zelf. Het is bedoeld voor directeuren, teamleden en
werkgroepen W&T.

21STE EEUWSE VAARDIGHEDEN –
VISIE ONTWIKKELING IN DE SCHOOL
Tegenwoordig kun je niet meer om deze term 21ste eeuwse
vaardigheden heen en is het onmisbaar voor het vak
Wetenschap & Technologie. Maar wat houdt het in en
hoe pas je dit toe in de school? Wat kun je doen om het
kritisch denken te bevorderen of computational denken
te ontwikkelen? Welke activiteiten zijn geschikt om het
creatief denken ‘aan’ te zetten en wijsheid te vergaren bij
het gebruik van diverse media?

Op ongeveer dezelfde manier als bij de “toolkit visie en
beleid” van Cultuuronderwijs, kijken we naar de behoeftes
van de school en wat er nodig is.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING TECHNIEKMENU:
BERBER.NICOLAI@KUNSTKADE.NL

EEN GREEP UIT DE AGENDA
VOOR 2021/2022
TECHNIEKMENU KENNISMAKING

Woensdagmiddag 26 mei, twee sessies
15:00 - 15:45 uur & 16:00 - 16:45 uur: Maak
kennis met het nieuwe YnSicht Experience Lab en
met het techniekmenu. Hier ook de mogelijkheid
om in te schrijven op het Techniekmenu.
VAKANTIESCHOOL

Eerste editie:
Tweede editie:

26 juli tot en met 6 augustus 2021
9 tot en met 20 augustus 2021

C O L O F O N 			
		
www.schoolkade.nl
Facebook: /schoolkade
Twitter: @schoolkade
claudia.baburek@kunstkade.nl
Kunstkade Leeuwarden
Achter de Hoven 2
8933 AJ Leeuwarden
058 289 53 65
Facebook: /kunstkade
Twitter: @kunstkade
Vormgeving: Blauwe Zone

UIT IN HUIS: OPENING VAN HET CULTURELE
SEIZOEN IN DE LEEUWARDER BINNENSTAD

Zondag 5 september 2021

DANCE BATTLE XL IN DE HARMONIE

Woensdagmiddag 2 maart 2022

KUNSTMENU & TECHNIEKMENU MARKT

Woensdagmiddag 13 april 2022

Voor de data van de Kunstmenu activiteiten:
zie het rooster op schoolkade.nl

