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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!  

 

Opdracht 

Opdracht: het is de bedoeling dat iedereen minimaal 135 jaar oud wordt, én voor altijd jong 

blijft! Verzin een goed toverdrankrecept met bijzondere ingrediënten om dit voor elkaar te 

krijgen. Het hoeft niet per se lekker te zijn! Je mag het zowel beschrijven als tekenen. Als je het 

tekent, zorg dan dat alle ingrediënten goed herkenbaar zijn. Teken er een mooie kan of pot 

omheen. Borrelt het? Komt er rook uit?  

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 

- Wat heb je gezien en beleefd?  

- Welke kunstvormen zag je?  

- Kende je iemand?  

- Je bent bij vijf verschillende kunstenaars geweest. Hoe zag je bij elke kunstenaar het 

thema ‘Voor altijd jong! (opa’s en oma’s) terug? 

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

 

Opdracht (2D of 3D) 

Stel, de toverdrank die je hebt gemaakt om voor eeuwig superjong en sterk te blijven, werkt 

niet helemaal optimaal. Stel je hebt hulpmiddelen nodig om krachtig en slim door het leven 

te blijven gaan. Wat voor hulpmiddelen zijn dat dan? 

Teken of knutsel hoe dat er uit moet zien! 

(Robots, in je lijf gebouwde software, gemakken van buitenaf als vliegende 

vervoersmiddelen etc…) 

 

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

