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Voorbereiding Cultoer 2016 
 

Nodig: 

- Digibord (voor filmpjes) 

 

Start: kringgesprek 

Inleiding: binnenkort komt de CULTOER langs.  

- Waar komt het woord Cultoer vandaan? (Cultuur van: dat wat mensen maken. Toer 

van: de Cultoer komt langs bij alle scholen in Heusden) 

- Wat is allemaal cultuur? Wat is allemaal kunst? Wat voor kunstvormen heb je? 

- Wie doet zelf buiten school iets aan kunst of cultuur?  

Uitleg thema: dit jaar heeft de Cultoer een thema (hetzelfde als de boekenweek): Voor altijd 

jong! 

 

Filmpje 

filmpje van Kinderen voor kinderen 

Dat gaat dus ook over opa’s en oma’s!  

 

Schrijfopdracht 

Opdracht: Stel je bent 135 jaar oud. Welk jaartal is het dan?  

Maak een woordweb. Schrijf dingen op over dat jaartal. Hoe ziet de wereld er uit dan? Hoe 

zie jij er uit dan? Wat heb je allemaal al meegemaakt? 

Je bent dus 135 jaar, gezond, en je fietst met een vriend of vriendin naar de stad. Beschrijf 

wat je gaat doen. Je komt iemand tegen, wie is dat? Wat gebeurt er vervolgens? Zorg er 

voor dat de lezer van je verhaal snapt hoe oud je bent en in welk jaar het verhaal zich 

afspeelt. Gebruik het woordweb om ervoor te zorgen dat er voldoende interessante dingen 

voorkomen in je verhaal.  

 

Optioneel, voor de (dans)liefhebbers 

Studeer het dansje in dat bij het liedje hoort van Kinderen voor kinderen met deze 

dansinstructie. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE
http://kvk.vara.nl/clip/voor-altijd-jong-dansinstructie


 

 

 

 

 

 

 

 

Reflectie Cultoer 2016 
 

 

Nabespreking 

- Welke kunstvormen zag je?  

- Kende je iemand?  

- (hoe) zag je het thema Voor altijd jong terug komen in de Cultoer? Wat heeft het 

meeste indruk gemaakt? Verzin daar zoveel mogelijk woorden bij (raar, grappig, 

ondeugend, moeilijk, saai, gek, vermoeiend, hilarisch, mooi, aangrijpend, …..) 

- Wat vond je het leukst / spannendst/ mooist/ beste bij het thema passen? Waarom? 

 

Opdracht  

Ontwerp een app die je kan helpen bij het altijd jong blijven. Hoe ziet het icoontje er uit? 

Welke functies moet de app krijgen? 

 

 

Heel fijn als een paar resultaten ge-appt of gemaild worden naar Marjolein: 

0619352236 / marjolein@trefpuntheusden.nl 

Graag voorzien van naam school , groep en leerkracht.  

mailto:marjolein@trefpuntheusden.nl

