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Inleiding
Kunsteducatie aanbod
Kunsteducatie bij de Aleph
De Aleph biedt op het gebied van kunsteducatie een scala aan mogelijkheden voor leerlingen in het
primair en voortgezet onderwijs. Of je nu op zoek bent naar een doorlopende leerlijn of een los
kunstproject; onze professionele dans-, theater, -muziek- en beeldenddocenten begeleiden de kinderen
en jongeren op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau. De Aleph ontwikkelt in samenwerking met
kunstenaars projecten, maar ook samen met de school. Zo ‘stapelen’ we kennis en ervaring tot een uniek
project op maat voor jouw school.
Kunstenaars voor de klas
We vinden het belangrijk dat de kunstdocenten waarmee we werken ook zelf als kunstenaar werkzaam
zijn. Een kunstenaar kijkt met andere ogen, ziet de waarde van (tijdelijke) chaos, is inventief, creatief, en
beheerst het werk met diverse materialen. Een kunstenaar in de klas halen of de klas naar de kunstenaar
brengen zal een andere uitkomst hebben dan dat je als leerkracht een creatieve les geeft aan de
leerlingen. Wij geloven dat een goede samenwerking tussen leerkracht en kunstenaar bijzonder
onderwijs kan opleveren. We investeren dan ook graag in overleg, het leren kennen, begrijpen van de
wensen en doelen van de leerkracht. Hieruit voort komt kunstonderwijs op maat.
Bouwstenen
Om te werken aan kwalitatief goed kunstonderwijs op uw school is het prettig om uit een overzichtelijk
kunstaanbod te kunnen kiezen. Daarom hebben we een aantal opties, bouwstenen, voor u op een rij
gezet. Wij zien de bouwstenen als een vertrekpunt. In overleg kunnen inhoud en thema’s aangepast
worden naar de wens van de school.
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Het nieuwe leren en De Cultuur Loper
Het onderwijs is in beweging. We realiseren ons dat het onderwijs zich moet aanpassen bij de
veranderende maatschappij. Dat betekent dat kinderen naast goed taal- en rekenonderwijs, zich een
aantal vaardigheden moeten verwerven die bij de 21 ste eeuw horen: samenwerken, creativiteit, ict
geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele
vaardigheden. Onze docenten scholen zich voortdurend bij om bij te blijven in deze ontwikkelingen. De
Cultuur Loper heeft de culturele vaardigheden samengevat in 3 competenties: creërend vermogen,
onderzoekend vermogen en reflecterend vermogen. Uiteraard zijn deze competenties niet los van elkaar
te zien. Bij het Aleph-aanbod staat een icoontje waarbij in één oogopslag duidelijk wordt op welke
competentie(s) de nadruk ligt:

Creërend vermogen
Onderzoekend vermogen
Reflecterend vermogen

Keuzes maken
Veel scholen hebben een beperkt budget waarvan de culturele activiteiten betaald moeten worden. Ons
doel is om zoveel mogelijk kunsteducatie aan de leerlingen aan te bieden in welke vorm dan ook. Wij
hebben geen winstoogmerk. In onze offertes is duidelijk te zien waar het budget aan wordt besteed.
Let op! De school dient voor 1 juli de offerte voor kunsteducatie bij Scala scholen in te dienen, voor
schooljaar 2016-2015.
Een prijsindicatie van de workshops, lesbrieven, voorstellingen en lesmateriaal treft u aan op bladzijde
11. Een offerte kunt u aanvragen via het formulier Offerte aanvraag.
Voor een informatie gesprek of overige kunstgerichte vragen kunt u terecht bij Sietske Oosthout.

Medewerker kunsteducatie Sietske Oosthout
T:

06-43148561

T: 0416-320500

E:

kunsteducatie@de-aleph.nl

W:

www.de-aleph.nl

A:

Grotestraat 65, 5151 JD Drunen
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Bouwstenen
Doorlopende leerlijnen ‘ Dat staat als een huis’
Naast verschillende bouwstenen beschikt de Aleph ook over verschillende doorlopende leerlijnen.
Docenten van de Aleph, die op school komen werken, hebben onderling goed contact zodat de
samenhang wordt gewaarborgd. Ook krijgen de vakdocenten van de Aleph een schema van activiteiten
zodat ze weten wat er in de voorgaande jaren is gedaan en wat de groepen het jaar erop gaan doen.

Leerlijn Dans
De doorlopende leerlijn dans bestaat uit de volgende activiteiten:
1. Gevarieerde dansworkshops van vakdocenten met een bepaalde opbouw binnen de leerjaren en
door de acht leerjaren heen. De leerlingen maken kennis met diverse dansvormen, hun eigen
bewegingsidioom, maakprocessen en presentatieprocessen. Daarnaast fungeert de doorlopende
leerlijn dans als kapstok voor andere kunstdisciplines. Onlosmakelijk zijn de workshops beeldend,
literatuur, theater en muziek met de dansworkshops en –opdrachten verbonden.
2. Dans- en bewegingsspelletjes voor de onder-, midden- en bovenbouw die onder begeleiding van
de groepsleerkracht worden uitgevoerd in de klas of tijdens een les beweging.
3. Een les of workshop die de eigen groepsleerkracht kan begeleiden in de klas. Dit is een
bewegingsles, een onderzoek, een les over ruimte en ritme of het maken van een presentatie.
Iedere les sluit af met een reflectieopdracht over eigen en/of andermans werk.
4. Aan het einde van het schooljaar werkt elke groep aan een korte presentatie. Dit kan een stukje
zijn uit de laatste les van de vakdocent. De groepen laten deze aan elkaar zien.
Met deze leerlijn heeft basisschool De Dromenvanger nu al drie jaar ervaring.
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Leerlijn Theater
De doorlopende leerlijn theater bestaat uit vier blokken van twee weken voor ieder leerjaar. In de tijd
van tekenen en handvaardigheid wordt er in de klas, maar ook in de workshops gewerkt aan theater. In
deze blokken wordt een beroep gedaan op het creërend vermogen, het presenterend vermogen en de
sociale competenties van de leerling. Tevens leert de leerling te reflecteren op eigen en andermans werk.
Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Oktober: Kinderboekenweek.
Alle leerlingen zien een theatervoorstelling
Leerkracht gaat zelf aan de slag in de klas met een lesbrief en lesmateriaal.
Samenspel
Alle leerlingen krijgen een workshop van een theaterdocent
Leerkracht gaat zelf aan de slag in de klas met een lesbrief en lesmateriaal.
Koppeling tussen theater en andere (kunst)disciplines
Alle leerlingen krijgen een workshop dans, muziek, beeldend, zang, literatuur of
geschiedenis/erfgoed, aansluitend bij het theater
Leerkracht gaat zelf aan de slag in de klas met de reader
Presenteren
Alle leerlingen krijgen een workshop met aandacht voor houding, stemgebruik, stevig
staan, presentatietechnieken. Alle klassen verzorgen een korte presentatie voor een
andere klas. Groep 8 werkt met een musicaldocent aan de eindregie van de musical.
Leerkracht gaat zelf aan de slag in de klas met een lesbrief en lesmateriaal.

Met deze leerlijn heeft basisschool De Bussel nu al drie jaar ervaring en basisschool Olof Palme is sinds
schooljaar 2014-2015 met de leerlijn gestart.

Leerlijn Muziek
De doorlopende leerlijn muziek bestaat uit een aantal workshops en regulier lesaanbod zoals bij
bouwstenen muziek vernoemd staat.
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Bouwstenen Theater
T1

Workshop improvisatie – Leer tijdens deze workshop samen de spannendste en grappigste scene
improviseren. Groep 5 t/m 8. Duur: 45 tot 60 min.

T2

Workshop presenteren – Leer hoe je een presentatie zo goed mogelijk kan geven. En wat kun je
doen om het leuk en interessant te maken? Groep 5 t/m 8 Duur: 2 x 45 tot 60 min.

T3

Workshop Sprookjes – Aan de hand van een of meerdere sprookjes een leerzame en actieve
drama les. Groep 1 t/m 5 Duur: 45 tot 60 min.

T4

Workshop boekbespreking – De vakdocent geeft een boekpresentatie, de leerlingen kijken en
luisteren aan de hand van een vragenlijst naar de presentatie. Na afloop wordt de presentatie
besproken en gaan de leerlingen aan de slag met een presentatieopdracht rondom het boek.
Groep 5 t/m 8. Duur: 1,5 u

T5

De school bepaalt een thema waar de dramaworkshop
rondom gegeven wordt. Bijvoorbeeld: Kerst, Sinterklaas,
rituelen, voeding, verkeer, etc. De vakdocent behandelt in
de thema les een theatertechniek zoals: samenspel,
fysiekspel, comedy, realistisch spel, etc. Groep 1 t/m 8.
Duur: 45 tot 60 min.

T6

Workshops aan de hand van klassieke muziek. Deze lessen
zijn goed te combineren met M1, D4 en B6-1. Groep 4 t/m
8 Duur: 45 tot 60 minuten.

T7

Talentenfabriek- maak met heel de school een theatervoorstelling in 3 weken. We trappen
gezamenlijk af met de bekendmaking van het verhaal. Iedere groep krijgt een stukje van het
verhaal waar ze een toneelstukje van maken. Om je op weg te helpen krijgen zowel leerkrachten
als leerlingen een theaterworkshop. Alle talenten mogen gepresenteerd worden in deze
voorstelling. Dus wil je er ook bij dansen of een prachtig decor maken? Dat kan! Dit project wordt
school breed aangeboden, maar kan ook per bouw worden uitgevoerd. Deze drie weken van
ontdekken, fantaseren, creëren en repeteren sluiten we af met het presenteren van de
voorstelling. Groep 1t/m 8

TL1

(De Bolter heeft al 2 jaar ervaring met dit concept)

Theater voor de leerkrachten – in deze workshop krijgen de
leerkrachten een workshop theater. Tijdens de workshop
bespreken we situaties die zich voor doen tijdens een drama
les en hoe deze aan te pakken. De leerkrachten krijgen
nieuwe inspiratie om dramalessen te geven en nieuwe
opdrachten te ontwikkelen. Daarnaast is het een prettige
workshop om elkaar als team beter te leren kennen en de
samenwerking te versterken. Bovenal staat het plezier van
het toneelspelen bovenaan! Duur: 1,5 tot 2 u per workshop.
Meerdere workshops per docententeam aan te raden.
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Bouwstenen Beeldend
B1

De school bepaalt een thema waar de beeldende workshop rondom gegeven wordt.
Bijvoorbeeld: fabeldieren, Ik, rituelen, voeding, circus, verkeer, water, stad, prehistorie,
pronkstukken, etc.
De vakdocent geeft een inhoudelijke en technische inleiding.
Uitwerking van de workshops is op maat; De school geeft zelf aan op welke vaardigheid het
accent moet komen te liggen.
kosten:

Over het algemeen is voor de beheersbaarheid van de

-Een workshop als enkele les voornamelijk gericht op creërend vermogen
-Het is mogelijk een voorbereidende opdracht toe te voegen gericht op onderzoek
-Of een nabespreking van de werkstukken toe te voegen gericht op reflecteren
(Natuurlijk komen alle drie in een workshop aan de orde)
Materiaal en techniek is afhankelijk van de gewenste groep
Duur: rond de 90 min. per les
Mogelijke opzet voor uitwerking van thema’s zijn:
B2

Het atelier - De werkplek van een architect, kunstenaar, beeldhouwer, schilder, mode-ontwerper,
meubelmaker,..... (naar keuze in te vullen). In deze workshop kruip je in de huid van een maker
en maak je kennis met een creatief beeldend beroep.

B3

Bouwen en wonen - Volks architectuur; Hoe wonen mensen op verschillende plekken op de
wereld; wat zijn de eigenschappen van beschikbare materialen en hoe kan je er mee bouwen?
Deze workshop kan naar keuze worden uitgewerkt op één speciale plek of manier van bouwen: (
bv als landenthema, of bv ecologisch met earthships, of als nomade in een tent, etc.) ( andere
mogelijke invulling: hoe wonen dieren?)

B4

Reclame - Begin een eigen winkel

B4-1

Maak een opvallend logo in neon voor aan de gevel of op het dak

B4-2

Maak een bijzondere verpakking of ontwerp een poster voor in de stad

B4-3

Presenteer je waren in een etalage

B4-4

Voor onderbouw een uitwerking met gekleurde klei; een snoepwinkel met nieuw snoep; Hoe
heet het? en wat voor wonderlijks zit er in?
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B5

IMPONEER - Expressieve standbeelden met maskerachtige koppen en indrukwekkende gewaden:
geïnspireerd op Afrikaanse maskers, Japanse houtdruk en het overdreven uitbeelden van emoties

B6-1

Workshops aan de hand van klassieke muziek. Deze lessen zijn goed te combineren met T6, M1
en D4. Groep 4 t/m 8 Duur; 60 tot 90 minuten

B6-2

Klank, kleur & vorm - Hoe beeld je een geluid uit? Hoe vertaal je klank in taal? Welke vorm en
kleur hoort daarbij? Een workshop over stripcultuur en onomatopeeën (in 3d)

Techniek
B7-1

Uitvinden - Hoe zit het in elkaar? Maak een werktekening voor een ingewikkelde machine om iets
heel alledaags te doen. Je collega's zijn William Heath Robinson, Rube Goldberg en de keepvogel.

B7-2

In balans - breng uiteenlopende vormen en kleuren met elkaar in evenwicht in een mobile; een
uitvinding van Alexander Calder. Iedereen kan er zelf één maken, maar het kan met de hele klas
ook heel groot worden

B7-3

Verbeeldingsrijke machines - maak kennis met de wonderlijke machines van Jean Tinguely, de
strandbeesten van Theo Jansen en de vliegmachines van Panamarenko. Bouw zelf een fantastisch
apparaat

Deze kunnen goed gebruikt worden voor de Kinderboekenweek; Raar maar waar
B8

Breng je wereld in kaart - Kaarten hebben altijd al tot de verbeelding gesproken. Van de
middeleeuwse mappa mundi, de atlas maior van 1665 tot de hedendaagse zachte atlas van Jan
Rothuizen. Maak een plattegrond van je eigen leefwereld. Er zijn meerdere bruggen naar andere
leerdomeinen te maken. Kunstzinnige oriëntatie deelt de focus op verwondering en
nieuwsgierigheid met het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (mens en samenleving,
natuur en techniek, ruimte, tijd). Maar ook rekenen en taal zijn kunstzinnig in te zetten.

Besteed voor beschouwing (reflecteren) ook eens aandacht aan een museum online:
Via https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project
Is bv De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn uit het Rijksmuseum in Amsterdam digitaal te bekijken.
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Bouwstenen Dans
D1

Workshop Hip Hop – Met een korte introductie over de geschiedenis van hiphop start deze
stoere les waarin de leerlingen een korte choreografie aangeleerd krijgen. Groep 5 t/m 8 Duur: 60

D2

Workshop Sprookjes – Aan de hand van een of meerdere sprookjes een leerzame en actieve dans
les. Groep 1 t/m 5 Duur: 45 tot 60 min.

D3

De school bepaald een thema waar de dansworkshop rondom gegeven wordt. Bijvoorbeeld:
Kerst, Sinterklaas, rituelen, voeding, verkeer, etc. De vakdocent behandelt aan de hand van het
thema een danstechniek. Groep 1 t/m 8. Duur: 45 tot 60 min.

D4

Workshop aan de hand van klassieke muziek. Deze lessen zijn goed te combineren met T6, B6-1
en M1. Groep 4 t/m 8 Duur: 45 tot 60 minuten.
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Bouwstenen Muziek
M1

VERHALEN IN MUZIEK. Serie van 4 workshops voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 waarin de
kinderen samen genieten van en muzikaal omlijst verhaal. Duur van de workshop is 45 – 60
minuten. Deze lessen zijn goed te combineren met workshops T6, B6-1 en D4
Als extra materiaal bevat de bijgeleverde USB-stick ook aanvullend materiaal. Dit kan een (teken animatie)film, ballet scènes of een concert registratie zijn.

M2

HELP KOMT EEN …. De leerlingen maken in deze lesserie kennis met een divers aantal
instrumenten. Welke instrumenten behoren tot welke familie? En vooral hoe pak je een
instrument aan en krijg je er geluid uit, wat op TV zo vanzelfsprekend lijkt?
De school maakt zelf een keuze uit een van de drie modules. Deze lesserie is zeer geschikt voor
groep 5 t/m 8. De les wordt afgesloten met een instrumentaal ganzenbordspel.

M3

DIEREN IN MUZIEK. Dieren zijn al sinds mensenheugenis om ons heen. Velen zijn inmiddels een
vertrouwd en geliefd huisdier geworden. Maar hoe heeft een klassieke componist die specifieke
geluiden in klank weten om te zetten? In deze workshop horen de kinderen het originele
dierengeluid afgewisseld met de versie van de componist.
De kinderen maken aan de hand van beide geluidenreeksen een eigen klank en bewegingsspel.
Want niet hebben de dieren hun eigen kenmerkende geluiden. Ze hebben ook hun eigen
specifieke motoriek.
Groep 5 t/m 8 Duur 1 x 60 minuten of 1 x 60 minuten en 1 x 30 minuten.
Deze workshop kan afgesloten worden met een presentatie of een spel. Beide kan natuurlijk ook.
De geluiden van de klassieke componisten komen in willekeurige volgorde voorbij en de
leerlingen moeten dan bij het betreffende geluid het juiste dierenplaatje plakken. Wie de meeste
dieren juist geraden heeft, heeft gewonnen.

M4

MAAK JE EIGEN INSTRUMENT. De leerlingen maken zelf een eigen gekozen instrument. Nadat
deze vervaardigd is wordt hiermee een klank en ritmespel gedaan. Tijdens dit spel maken de
leerlingen kennis met begrippen als hoog-laag, hard-zacht en snel-langzaam. Groep 5 t/m 8 duur
3 x 60 minuten.
De eigen groepsleerkracht begeleidt het vervaardigen van de verschillende instrumenten. De
vakdocent muziek begeleid het klank en ritmespel.

M5

Algemene Muziek Vorming AMV. De leerlingen maken in een lescyclus van 18 lessen kennis met
alle 7 kernbegrippen van het vak muziek. Groep 4 t/m 6. Duur: 45 minuten
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Prijslijst
De genoemde prijzen zijn een indicatie.
Workshop:

Lesbrieven:

Lesmateriaal:

45 minuten

€46,-

60 minuten

€61,-

Bestaande lesbrief

€20,-

Nieuw te ontwikkelen lesbrief

€61,-

Met name bij de beeldende lessen zullen
er kosten zijn voor het lesmateriaal. Dit
verschilt per workshop. In sommige
gevallen regelt de school de materialen.

Schoolvoorstellingen: Rondom de kinderboeken week wordt er jaarlijks een schoolvoorstelling gemaakt
voor alle groepen voor het basisonderwijs. Deze voorstelling wordt door deze
actrices geschreven en gespeeld. Een interactieve voorstelling die aangepast
wordt op de boven- en onderbouw. Maximaal 150 bezoekers per voorstelling.
1x spelen

€ 300,- excl. BTW

2x spelen

€ 500,- excl.BTW

3x spelen

€ 650,- excl. BTW

Bij de voorstelling is ook een vloerspel te bestellen (2m x 2m), wat je met heel de
klas kan spelen. Het spel zorgt voor verdieping van het onderwerp en linkt met
diverse andere schoolvakken, zoals rekenen en taal.
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