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Kunst op 
school

‘Kunst op School’
Een groep kunstenaars van verschillende 
disciplines waaronder beeldhouwen, 
fotografie, schilderen en textiel, theater en 
muziek vormen samen de enthousiaste 
werkgroep ‘Kunst op School’. Alle docenten 
hebben ervaring met het werken met kin-
deren. 
‘Kunst op School’ is een werkgroep van 
Stichting Cultuur Moerdijk.

Kunst op School werkt met een vaste groep 
docenten, voornamelijk  woonachtig in de 
regio Moerdijk. Ook kunnen indien gewenst 
gastdocenten uit andere disciplines  worden 
ingezet.

Doelstelling 
Onze doelstelling is om kinderen creativiteit 
bij te brengen, te leren kijken en te leren 
omgaan met de verschillende materialen. 
Op deze manier, door zelf actief bezig te 
zijn, laten we de leerlingen op speelse wijze 
kennis maken met Kunst en Cultuur. Creatief 
bezig zijn maakt slim.
In de projecten wordt ook aandacht besteed 
aan  kunstgeschiedenis en de leefomgeving 
van de leerlingen in het algemeen. 

Projecten
Onder leiding van een kunstenaar werken 
de kinderen samen of individueel aan een 
kunstwerk. 
In dit boekje vindt u de projecten die wij 
als werkgroep kunnen aanbieden. Over de 
leeftijdsgroepen, de groepsgrootte, locatie 
en projectduur kunnnen in overleg afspraken 
gemaakt worden. Wij kunnen alle projecten 
ook aanpassen aan de behoefte op school: 
in een themaweek of bijvoorbeeld in het 
kader van de landelijke Opschoondag. De 
werkgroep staat altijd open voor uw 
suggesties. 



   

Toveren 
met wol

Een viltproject voor kinderen
Voorafgaand aan dit project wordt er door 
de docenten uitleg gegeven over wol: waar 
komt het vandaan, wanneer en hoe worden 
schapen geschoren, welke verschillende 
soorten wol zijn er en wat kan je er allemaal 
mee doen?

Nat vilten
Nat vilten is niets anders dan met behulp 
van warm water en zeep, van wol een lapje 
maken. Door verschillende technieken te ge-
bruiken zijn er tal van mogelijkheden binnen 
het vilten om meer dan een gewoon lapje te 
maken. Zo kan je structuur aanbrengen in 
het werk, combineren met andere stoffen/
materialen, je kan met kleur werken, vormen 
maken enz.

We gaan aan het werk door de wol eerst op 
kleur neer te leggen. Door het intensief te 
wrijven met de handen met water en zeep 
vervilt de wol. Het zo lekker bezig zijn met 
natuurlijke materialen werkt rustgevend, 
motiverend en stimuleert de creativiteit, 
maar het bevordert ook het leren met hoofd, 
hart en handen. Er wordt gewerkt met 
mooie gekleurde wol van goede kwaliteit.



Kunstwerk
Er worden zo ware kunstwerken gemaakt, 
individueel of als gezamenlijk project, plat 
als een schilderij of een wandkleed, maar 
ook ruimtelijke objecten zijn mogelijk. Een 
voorbeeld hiervan is het maken van 
driedimensionale insecten van zelf gevilte 
lapjes en verder afgewerkt met andere 
textiele materialen. 

Een voorbeeld van een gezamenlijk project is 
het maken van een wandkleed. Alle kinderen 
vilten een lapje met een zakje. Deze lapjes 
worden door onze docenten verwerkt tot 
een mooi kleurrijk wandkleed, met heel veel 
zakken. Dit wandkleed komt in de klas te 
hangen en kan vervolgens worden gebruikt 
in de lessen. In de zakken kunnen bijvoor-
beeld briefjes met sommen of woordjes 
worden gestopt. 
Zo kan het wandkleed ook worden gebruikt 
bij sociale vaardigheidstrajecten, als 
‘praatstok’ of bijvoorbeeld als advents-
kalender.

Deze workshop is ook uitermate geschikt 
voor de allerkleinsten. Met veel succes 
hebben wij de workshop gegeven in de 
kleuterklassen.

Doelgroep: groep 1 t/m 8



   

Vieze 
beesten

Kunstbeschouwing voor jonge kin-
deren.

Wat is kunst? En is kunst altijd mooi? Dat 
zijn de centrale vragen van het project 
kunstbeschouwing voor jonge kinderen. 
Naar aanleiding van deze vragen leidt de 
docent de discussie en laat deze aansluiten 
bij de belevingswereld van de kinderen. 
Met behulp van een digitale presentatie van 
moderne, al dan niet bekende kunstwerken 
(o.a. Picasso’s Guernica) laat de docent zien 
dat kunst niet altijd mooi hoeft te zijn. Dat 
de kunstenaar door middel van zijn/haar 
werk een bepaald verhaal wil vertellen. En 
het daarom soms nodig is om niet-mooie, 
enge of vieze kunst te maken. 

Kunstenaar/docent San Vermaas, laat aan 
de hand van haar persoonlijke werkwijze 
zien hoe een kunstenaar te werk gaat en 
uiteindelijk bepaalt hoe het werk eruit komt 
te zien. 

Vieze beesten: het verhaal
“Iedereen heeft wel een dier waar hij/zij 
bang voor is of wat hij/zij maar een vies 
beest vindt. Ik vind zelf ganzen maar enge 
beesten. 



Ook mijn kinderen zijn ergens bang voor: 
de een voor slijmerige slakken en de ander 
van spinnen. Ik vroeg ze: waarom zijn jullie 
bang voor deze onschuldige kleine diertjes? 
De antwoorden die ik kreeg gingen over 
enge harige poten, dat ze zo snel konden 
lopen, dat ze wel honderd ogen hadden en 
al dat slijm...”

Aan de slag
Na het bekijken en voelen aan de kunst-
werken ‘Vieze Beesten’, mogen de kinderen
zelf aan de slag en maken ze eerst een 
tekening met potlood van hun eigen ‘Vieze 
Beest’. 

Op basis van dit ‘ontwerp’ gaan ze zelf aan 
het werk; met vulmateriaal, lapjes wollen 
stof, veren, kralen en draad wordt het beest 
vormgegeven. De textiele handelingen die 
nodig zijn om het beest te maken: naaien, 
knopen en vastbinden laten de leerlingen 
kennismaken met technieken die vaak nieuw 
voor hen zijn. 

Doelgroep: groep 4 t/m 8



   

Ouderen & 
jongeren

Een interview en een schildersessie: een 
samenwerking tussen kinderen en ouderen

Project
Dit project beslaat twee dagdelen: één voor 
het interview en één voor de tekenles / 
schildersessie. 
Door middel van een interview maken de 
leerlingen kennis met ouderen uit hun 
directe omgeving, ze gaan niet alleen 
vragen stellen maar ook luisteren. 
De kinderen krijgen door het gesprek een 
levendig beeld van de aan hen gekoppelde 
persoon. Na een korte tekenles schilderen de 
kinderen op doek een portret van de oudere. 
Door deze opzet maken de leerlingen niet 
alleen kennis met het schilderen van een 
portret, maar wordt er ook een beroep 
gedaan op hun taalvaardigheid en komt het 
verleden aan bod. Door het contact met de 

kinderen worden de ouderen meer bij de 
samenleving betrokken en krijgen ze nieuwe 
energie. De kinderen nemen de tijd om naar 
hun verhalen te luisteren. Begrip voor elkaar 
ontstaat en levenservaring wordt gedeeld. 
Hierdoor kunnen beide groepen zich meer 
verplaatsen in elkaars belevingswereld. 

Locatie
De locatie kan de school zijn maar ook een 
ontmoetingscentrum, buurthuis of 
verzorgingshuis.
 



Voorbereiding
De ouderen worden door ons uitgenodigd 
via school, buurtwerk, flyer of lokale pers. 
Dit kunnen bewoners van een 
verzorgingshuis zijn, senioren uit de 
omgeving maar ook de opa’s en oma’s van 
de kinderen. De kinderen bereiden in de klas 
een interview voor met de eigen leerkracht. 
De vragen kunnen gaan over het verschil 
tussen vroeger en nu; de school, de 
beroepskeuze, of bijvoorbeeld techniek van 
vroeger en nu.

Interview
Op een centrale locatie brengen we de leer-
lingen en ouderen samen. Na de kennismak-
ing gaan de kinderen in groepjes de ouderen 
interviewen. De antwoorden worden opge-
schreven en op een later tijdstip in de klas 
uitgewerkt. De kinderen worden door ons 
begeleid en uitgedaagd om dóór te vragen 
en in gesprek te blijven.

Schilderen
De kinderen krijgen aan de hand van 
voorbeelden, een korte tekenles: wat is een 
portret? Hoe teken je een portret? Hoe zijn 
de verhoudingen en de verschillen en waar 

moet je op letten? 
We gaan als dat mogelijk is met de ouderen 
naar de school, zij kunnen dan meteen een 
kijkje nemen en zien hoe de kinderen daar 
les krijgen. Elk kind gaat hierna een por-
tret schilderen van diegene die ze hebben 
geïnterviewd; als een echte kunstenaar met 
acrylverf op doek. De ouderen worden in dit 
proces betrokken en wachten vaak in span-
ning af wat er op het doek zal verschijnen.

Doelgroep: groep 7 en 8



   

Schilderen

Abstract, portret of stilleven

Schilderen is bij uitstek een discipline waar 
elk kind mee uit de voeten kan. Bij deze 
workshop ligt de focus op waarnemen en 
weergeven. Gekozen kan worden uit de 
genres: Portretten, Stilleven of Abstracte 
schilderkunst.

Voorbereiding
Met behulp van voorbeelden uit de 
kunstgeschiedenis, toegesneden op het 
onderwerp (voorbeelden van beroemde 
stillevens, portretten of kennismaking met 
bekende moderne kunstenaars) laten we de 
leerlingen kennismaken met het 
desbetreffende genre.

Portretschilderen
Kort wordt uitleg gegeven over een aantal 
technische zaken mbt het opzetten van een 
portret en worden tips en tricks gegeven bij 
het gebruik van acrylverf, het in deze 
workshop gebruikte materiaal.



Aan de slag
Afhankelijk van het onderwerp gaan de 
leerlingen in alleen of in groepjes aan het 
werk. Centrale aandachtspunt is het goed 
waarnemen, kunnen beschrijven wat je ziet 
en dat zo goed mogelijk, maar wel op je 
eigen manier, uitdrukken in verf.
Er wordt gewerkt met acrylverf op doek, 
zodat het eindresultaat een echt schilderij is.

Doelgroep: groep 6, 7 en 8



   

Afvalkunst

Van afval tot kunstobject

Doel van dit project is om jonge kinderen 
bewust te maken van de wereld om zich 
heen. De nadruk ligt op het feit dat afval niet 
altijd waardeloos is en dat, als je iets 
weggooit het niet echt weg is. Afval weg-
gooien heeft gevolgen voor het milieu maar je 
kunt er ook iets heel moois van maken!

Onze wereld is in hoog tempo aan het 
vervuilen. Op de oceaan drijft een enorme 
plastic-soep, en hoewel veel mensen hun afval 
scheiden zodat het gerecycled kan worden, 
zijn er ook nog steeds mensen die het afval in 
gewoon weggooien. Ze laten aan de volgende 
generatie een vieze, van plastic vergeven 
aardbol na. 

De directe aanleiding voor het project kan 
zijn de jaarlijks te houden ‘Opschoonweek’: 
een week waarin de inwoners van 
Nederland hun directe leefomgeving 
opruimen. Leerlingen van de basisschool  
zorgen er dan gezamenlijk voor dat hun 
schoolplein en groen om de school vrij 
worden gemaakt van zwerfvuil. Goed kijken 
naar de wereld om je heen is een belangrijk 
deel van het creatief proces. Eeuwenlang 
was de directe waarneming het enige 
onderwerp van kunst en kunstenaars. 



Voorbereiding
Er wordt via de kinderen aan hun ouders 
gevraagd om de weken voorafgaand aan 
het project bruikbaar afval te verzamelen. 
Blikken, (hard)plastic verpakkingen, kapot 
speelgoed en allerhande, voornamelijk 
plastic spulletjes. 
De leerkracht kan in de les al iets 
vertellen over de ‘plastic-soep’ in zee en aan 
de kinderen uitleggen waarom je nooit afval 
zomaar op straat moet gooien.

Als introductie van het project wordt kort 
uitgelegd waarom we dit project doen. Dit 
wordt geïllustreerd met voorbeelden en een 
fotopresentatie. 
We hebben het over de afvalsoep, maar 
blijven ook dicht bij huis, bij de eigen 
belevingswereld van de kinderen. 

Uitwerking
Daarna is het de bedoeling dat de kinderen 
een robot of dier in elkaar gaan 
zetten. Ook kunnen andere vormen gemaakt 
worden van het verzamelde materiaal, dat 
vooral uit plastic flessen, blikken en blikjes, 
doppen en bakjes bestaat. Wij zorgen voor 
extra materiaal waar haren, hoeden en ogen 
van gemaakt kunnen worden.

Doelgroep: groep 5 t/m 8



   

Afvalkunst

Sieraden van rubber

Project
De workshop Sieraden van rubber maakt 
deel uit van het project Afvalkunst. 
Na een visuele presentatie over versiering 
en verfraaiing van het menselijk lichaam in 
diverse culturen en discussie hierover in de 
klas gaan de leerlingen aan het werk. 
Van kosteloos materiaal met als 
hoofdbestanddeel afgedankte rubber 
fietsbanden maken zij diverse sieraden. 
Voor zichzelf of als cadeautje.

Sieraden
Versiering van het menselijk lichaam is iets 
wat in alle culturen voorkomt en wat de 
mens ook in het (verre) verleden heel 
belangrijk heeft gevonden. 

Vaak maken mensen daarbij gebruik van ter 
plaatse aanwezig materiaal, soms schaars 
en dus kostbaar, even vaak van schijnbaar 
‘waardeloos’ materiaal. Tijdens de discussie 
in de klas wordt gesproken over waardevol 
en waardeloos, komen ook extreme vormen 
van lichaamsversiering aan bod (tatoeages, 
piercings etc.) en gaan we het hebben over 
dat wat ‘mooi’ is, vooral cultureel bepaald is.



Aan de slag
Met in stukken gesneden oude fietsbanden, 
studs en nestels, kralen en veren worden 
eigentijdse sieraden gemaakt. 
Niet alleen armbanden en oorbellen, maar 
ook halssieraden en tasjes kunnen 
gevlochten, geknoopt en geplakt worden. 
De leerlingen worden geïnspireerd door 
elkaar, ontdekken wat mogelijk is met het 
materiaal en wat ze mooi of interessant 
vinden. De eindresultaten zijn bijna altijd 
draagbaar en leerlingen vinden het resultaat 
‘super cool’.

Doelgroep: groep 6 t/m 8



   

Afvalkunst

Calder mobiles

Project
De workshop Calder mobiles sluit aan bij 
het ook in dit boekje opgenomen project 
Afvalkunst. In aanvang van de work-
shop wordt er aandacht besteed aan het 
milieuaspect en wordt het werk van de 
kunstenaar Alexander Calder, met name zijn 
wereldberoemde ‘mobiles’. Met behulp van 
de docent maken de leerlingen van kosteloos 
materiaal, dat ze gedeeltelijk zelf verzameld 
hebben, hun eigen mobile. 

Alexander Calder 
Alexander Calder (1898 – 1976) is een 
belangrijke Amerikaans beeldhouwer. Calder 
begon als autodidact en vertrok in 1926 naar 
Parijs. 

Hier bezocht hij de kunstacademie en leerde 
hij moderne kunstenaars als Joan Miró, Theo 
van Doesburg en Marcel Duchamp kennen. 

Uit een ontmoeting in 1930 met Piet 
Mondriaan in diens Parijse studio ontstonden 
zijn eerste mobiles, die ogenschijnlijk niet 
aan de wetten van de zwaartekracht 
onderworpen waren. Met deze mobiles werd 
hij uiteindelijk bekend en in 1931 had hij zijn 
eerste grote tentoonstelling in Parijs. 



Werk van Calder bevindt zich in de collecties 
van vele grote musea.

Aan de slag
In navolging van Calder worden mobiles 
gemaakt met onderdelen bestaande uit 
plastic afval, vormen worden geknipt uit 
verpakkingsmaterialen en flessen. 
Hiermee gaan de leerlingen de lastige 
technische opdracht aan om een mobile te 
maken, die zoals bij Calder, in evenwicht is 
en de zwaartekracht lijkt te trotseren. 

Technische vaardigheden worden gestimu-
leerd, de kunsthistorische periode van de 
vroege Moderne kunst wordt belicht en er 
wordt een beroep gedaan op het esthetisch 
gevoel van de leerlingen. 

Doelgroep: groep 7 en 8



   

Afvalkunst

Collageproject

Project
De workshop Collages sluit aan bij het ook in 
dit boekje opgenomen project Afvalkunst. 
Door middel van scheuren uit verzamelde 
tijdschriften maken van grote collages. De 
leerlingen nemen oude tijdschriften mee 
van huis. Dit project is ook geschikt voor de 
jongste kinderen en kan uitdagender worden 
gemaakt voor hogere groepen.

Collages 
Collagekunst is een volwassen kunstvorm, 
vooral bekend van kunstenaars als Picasso 
en Braque. Het is een kunstvorm die 
gebruik maakt van uitgeknipte of 
gescheurde stukken papier, die met lijm op 
steviger papier of op schildersdoek geplakt 
worden. 

De gebruikte materialen kunnen bijvoorbeeld 
zijn: knipsels uit tijdschriften (tekst, foto’s, 
advertenties), delen van originele foto’s, 
tekeningen, gescheurde stukjes van een 
mislukte aquarel. Het woord collage komt uit 
het Frans, van het werkwoord coller, waar 
het plakken of kleven betekent. 
Tegenwoordig zijn collages populair bij 
het maken van ‘scrapbooks’: een creatieve 
hobby, waarbij foto’s en ander materiaal op 
een fantasievolle manier worden ingeplakt.



Aan de slag
De leerlingen moeten van tevoren een ‘plan’ 
maken: welke kleuren gaan ze gebruiken en 
het beeld in grove lijnen moet ‘ontworpen’ 
worden. Planmatig werken en kleurbesef 
worden gestimuleerd. 
Voor de jongste kinderen worden 
voorgedrukte afbeeldingen, die aansluiten bij 
hun belevingswereld, aangeboden.

Doelgroep: groep 1 t/m 4



   

Oude 
meesters

Een introductie op fotografie

Project
Deze les over fotografie en schilderkunst 
wordt gegeven door een docent beeldende 
kunst en een fotograaf. Samen met de 
docenten gaan de leerlingen in de sfeer van 
de Oude Meesters op locatie een schilderij 
uitbeelden en vastleggen.
Voorafgaand aan de workshop, heeft de 
leerkracht samen met de leerlingen, een 
locatie in de directe omgeving uitgekozen. 
Dit kan een monument zijn, maar ook een 
fabriek of een schuur. De kleding en at-
tributen (props) die geschikt zijn om het 
schilderij uit te beelden, zijn 
verzameld door de school en de leerlingen.

Aan de slag
Aan het begin van de workshop geven onze 

docenten aan de hand van voorbeelden van 
bekende Oude Meesters een uitleg over dit 
project. De fotograaf geeft een introductie 
over het medium fotografie en schenkt aan-
dacht aan compositie, belichting en uitsnede. 
Ook wordt de techniek van de fotografie kort 
uitgelegd. Vervolgens wordt de klas in 
groepjes ingedeeld van ongeveer 6 
leerlingen, met de volgende taakverdeling: 
een regisseur, een stylist (voor de kleding en 
setting), twee of drie acteurs en een 
fotograaf. Deze rollen worden vooraf 



verdeeld en ieder krijgt zijn eigen taak. Elk 
groepje kiest een schilderij en zoekt hier de 
attributen voor uit. 
Halverwege de les wordt er gewisseld zodat 
ieder minstens twee rollen kan vervullen. 

Opdracht
De leerlingen maken een gezamenlijk plan 
voor de aankleding en opstelling van een 
tableau vivant, dat wordt op de uitgekozen 
locatie uitgewerkt tot een foto-opdracht, en 
is geïnspireerd op het schilderij waarmee de 
leerlingen eerder deze les aan de slag zijn 
geweest.

Eindresultaat
Op school worden de gemaakte foto’s 
getoond (digitaal of op papier afgedrukt). 
De leerlingen evalueren samen met de 
leerkracht het resultaat en het proces. Wat 
ging goed in de organisatie, de 
taakverdeling en het samenwerken en hoe 
is het eindresultaat geworden? Hadden ze 
dit ervan verwacht, zijn ze tevreden met het 
eindresultaat? 

Monumenten
Als locatie voor dit project kan ook gekozen 
worden voor een monument als foto-locatie. 

De leerkracht bespreekt de geschiedenis 
van het gekozen monument en de 
(kunst)historische periode. De leerlingen 
krijgen een visuele presentatie van het 
monument en zijn stijlkenmerken, en 
schilderijen uit dezelfde periode. 
De leerlingen verzamelen beeldmateriaal van 
het gekozen monument en de gekozen
kunstperiode: architectuur, schilderijen, 
kledingstijlen en historische achtergrond.

Doelgroep: groep 7 en 8



   

Theater-
vorm-
geving

Decorontwerp voor groep 8: de eind-
musical 

Project
In het kader van de eindmusical geeft de 
docent beeldende vorming een les 
decorontwerp die is toegesneden op de 
eindmusical van groep 8. Op basis van het 
script en ingeleid door een introductie op 
theaterdecors door de eeuwen heen, maken 
de leerlingen een ontwerp voor hun eigen 
eindmusical.
Voorafgaand aan de les heeft de docent van 
de leerkracht de beschikking gekregen over 
het script van de musical, dit dient als basis 
voor de les.

Theorie: decor en theater van de oude 
Grieken tot nu
Met behulp van een audiovisuele presentatie 
neemt de docent de leerlingen mee door de 
geschiedenis van het theater. Hoe zagen de 
eerste theaters eruit, hoe gingen de Grieken 
en Romeinen om met het begrip decor? Via 
de Middeleeuwen en Shakespeare laat de 
docent zien waar een decorontwerp heden 
ten dage aan moet voldoen. Hoe kunnen we 
dit gebruiken in ons eigen decorontwerp?



Aan de slag
De leerlingen worden ingedeeld in groepjes, 
elk groepje stelt een lijst op met de eisen 
waar het decor op basis van het script aan 
moet voldoen. 
Wat is de setting? Hoe kun je in een oog-
opslag aan de toeschouwers duidelijk maken 
waar het verhaal zich afspeelt? Welke 
decorstukken zijn nodig in het verhaal. 
En hoe deel je het podium zo efficiënt 
mogelijk in? Dit zijn de vragen die 
beantwoord moeten worden voor er een 
schets gemaakt kan worden. 

Tot slot bouwen de leerlingen, per groep, 
een driedimensionale uitvoering van hun 
decorontwerp. Met karton, stiften, lijm en 
schaar wordt een eenvoudige maquette 
gemaakt waarin alle ideeën zijn verwerkt.
De leerkracht kijkt vervolgens, samen met 
onze docent wat het beste, meest bruikbare 
en haalbare ontwerp is. Dit vormt vervolgens 
de basis voor het te bouwen decor. 

Doelgroep: groep 8



   

Snuffel-
theater  

Samen spelen
Spelenderwijs gaan we op zoek naar het 
wie-wat-hoe en waarom van het theater 
maken. Een eerste ervaring om met spel, 
taal, beweging en stem de leuke wereld van 
toneelspelen te ontdekken. Waarom? Omdat 
het zo leuk is om met improvisatie en 
fantasie even iets ‘anders’ te kunnen zijn!

Samen beleven
In dit project maken we kennis met de 
verschillende basiselementen van theater 
maken. De kinderen worden aangesproken 
op plezierbeleving, fantasieontwikkeling, 
samenwerken en creativiteit. Het project kan 
ingevuld worden voor zowel de onderbouw 

als de bovenbouw. Ook is er een speciale 
snuffelvorm voor de kleuters!

Samen leren
Het snuffelproject is opgebouwd in lesvragen 
met duidelijke spelvormen.
Zo spelen we met het ‘voorwerp van 
vandaag’– een gewoon object wordt 
rekwisiet - , het ‘eilandenspel’ – met elkaar 
en toch apart – en ‘tandbeelden in opstand’ 
– een spannend spel met je eigen lijf!



Samen presenteren
Het snuffeltheater kan ook goed ingezet 
worden in een themaproject. Zo kunnen de 
ervaringen omgezet worden in een activiteit 
met een presentatie, en dat is natuurlijk 
supergaaf! Het is altijd leuk om te laten zien 
waar de kinderen aan gewerkt hebben.

Doelgroep: groep 1 t/m 8



   

Songwriting

Schrijf je eigen hit

We houden allemaal van verschillende 
muziek, maar een ding is zeker: alle liedjes 
zijn ooit door iemand verzonnen. 
In deze workshop is het de beurt aan de 
kinderen zelf. Het songwritingproject bestaat 
uit 2 delen.

Tekst
Aan de hand van een aangeleverde reader, 
geeft de leerkracht voorafgaand aan de 
workshop zelf al een les over tekst schrijven.
Deze les is prima in te passen in de lessen 
nederlands, bijvoorbeeld binnen een 
stelopdracht. Hierin leren de kinderen de 
basisprincipes: Waar wil je het over hebben 
oftewel: waar moet het liedje over gaan? 
Hoe wordt een gewone tekst een songtekst? 

De leerlingen schrijven een ruwe versie die 
wordt meegenomen naar de projectdag. 

Muziek
Welke muziek past het beste bij welk 
verhaal? En wat maakt bijvoorbeeld een 
boze klank nou een boze klank? Dit soort 
vragen gaan we onderzoeken.



Maar niet alleen onderzoeken, ook direct 
toepassen in een compleet nieuw lied. 
Speel je al een instrument? Neem dit, als het 
lukt, dan gewoon mee! 
Speel je nog niets, dan hebben wij wel iets 
voor je. Iedereen doet mee. De tekst en  
muziek worden waar nodig op maat gemaakt 
en er wordt klassikaal een melodie 
verzonnen voor een refrein en de coupletten. 

Resultaat
Tot slot wordt er een eenvoudige opname 
gemaakt als herinnering aan de workshop. 
Of als toekomstige wereldhit? 

Doelgroep: groep 5 t/m 8



   

Maatwerk

Workshops op maat

Op verzoek kan ‘Kunst Op School’ voor uw 
school maatwerk leveren. Wij zijn vooral 
sterk in het ontwikkelen van schoolbrede 
projecten rondom een bepaald thema en 
hebben dat de afgelopen jaren met succes 
mogen uitvoeren voor scholen in o.a. Steen-
bergen en Moerdijk.

Zo zijn de verschillende onderdelen van het 
Afvalproject in te delen in workshops op 
maat voor de verschillende groepen. Elke 
klas gaat aan de slag met een op de kennis, 
technische vaardigheden en belevingswereld 
van de desbetreffende leerlingen 
toegesneden workshop. Collageproject voor 
de jongste kinderen, Sieraden van rubber en 
Vieze beesten voor de bovenbouw. 

Ook de diverse workshops met textiel zijn in 
te passen en uit te breiden voor alle niveaus.

Daarnaast maken wij voor u workshops die 
(nog) niet op ons menu staan. Graag denken 
wij op creatieve wijze mee bij de invulling 
van de Cultuureducatie op uw school.
Ook voor SBO scholen kunnen wij workshops 
op maat leveren. Wij hebben docenten met 
veel ervaring in het werken op scholen voor 
speciaal onderwijs.



Voor informatie over deze maatwerk-
projecten kunt u contact opnemen met de 
coördinatie van Kunst op School: 
San Vermaas: san.vermaas@ziggo.nl of op 
0646495866



   

Praktische 
informatie

De workshops in dit boekje duren een 
dagdeel, met uitzondering van het project 
Ouderen & jongeren, hiervoor zijn twee 
dagdelen nodig.

Kosten
De workshops kosten € 275,00 per dagdeel. 
Voor scholen in de gemeente Moerdijk is een 
subsidie beschikbaar per workshop van  
€ 200,00. Maatwerkprojecten en schoolbrede 
projecten op aanvraag.

Informatie
Voor boekingen, informatie of een gesprek 
kunt u contact opnemen met San Vermaas 
san.vermaas@ziggo.nl of 0646495866

Of bezoek onze website 
www.cultuurmoerdijk.nl/kunst-op-school

Colofon

Vormgeving: San vermaas
Foto’s: Bea Hoeks - de Laat, Mieke Veltman, 
San Vermaas, Jan Detrie en Lynda Neve.

Kunst op School’ is een onderdeel van 
Stichting Cultuur Moerdijk en wordt mogelijk 
gemaakt door o.a. de Gemeente Moerdijk en 
Rabobank West-Brabant Noord.





   


