Vonk: Waddinxveens Programma-aanbod 2020-2021 Cultuureducatie met kwaliteit - overzicht
De disciplines in het rood vallen onder de leerlijn voor 2020-2021
groep 1 en 2
discipline
muziek
dans/beweging
dans/beweging
dans/beweging
drama/taal/erfgoed

naam workshop
*Tom en Pieter door de seizoenen
*Kinderdans
Carnaval der dieren
Elk seizoen feest!
Kinderboekenweek: en toen?

aanbieder
M.Hordijk/Vonk
Studio Dadanza
biancadanst
biancadanst
A. van Schie/Vonk

max ll
1 groep
1 groep
1 groep
1 groep
1 groep

duur
45 min
45 min
45 min
45 min
45 min

Held in je eigen verhaal
*Cobra in de klas
*Hoe de wind waait
*Wat heeft Meneer de Uil gevonden?
*Leskist molens

A. van Schie/Vonk
Atelier Lokaal/Vonk
Atelier Lokaal/Vonk
Vonk
bibliotheek

1 groep
1 groep
1 groep
1 groep
1 groep

45 min
60 min
60 min
nvt
nvt

naam workshop
Kinderboekenweek: en toen?

aanbieder
A. van Schie/Vonk

max ll
1 groep

duur
45 min

periode
30/9, 7/10
2/10, 9/10
Held in je eigen verhaal
A. van Schie/Vonk 1 groep 45 min
gehele jaar: woe/vr
*Knuffels in de hoofdrol
Atelier Lokaal/Vonk 1 groep 60 min
sept t/m mei
*Boetseer een huis
Atelier Lokaal/Vonk 1 groep 80 min
sept t/m mei
Van wie is dit portret?
Atelier Lokaal/Vonk max 30 ll 80 min
sept t/m mei
*Leskist vroeger/Leskist molens
bibliotheek
1 groep nvt
gehele jaar
Vervoer
Vonk
1 groep nvt
vanaf oktober
*Wij hebben ritme!
M. Hordijk/Vonk
1 groep 60 min
gehele jaar
*Kinderdans
Studio Dadanza
1 groep 60 min
sept t/m maart
*gr 4: Dash/Lego Wedo/Rijmen met Robots bibliotheek
1 groep Dash 90 min in overleg
overig 60 min

locatie
speellokaal

groep 5 en 6
discipline
muziek
muziek
muziek
muziek
muziek
dans/beweging
drama/taal
drama/taal/erfgoed

naam workshop
Gershwins Amerikaanse Rhapsodie
*In neem je mee! -Boomwhackers
Drumworkshop cajons
*Instrumentencircuit
*Music and Rhythm
*Dance-Mix: jazzdance/streetdance
Held in je eigen verhaal
Kinderboekenweek: en toen?

aanbieder
SEOP
M. Hordijk/Vonk
M. Verhoef/Vonk
Vonk
Vonk
Studio Dadanza
A. van Schie/Vonk
A. van Schie/Vonk

max ll
1 groep
1 groep
1 groep
max 32 ll
1 groep
1 groep
1 groep
1 groep

duur
50 min
60 min
60 min
90 min
45 min
60 min
60 min
60 min

drama/taal
beeldend
beeldend
beeldend
beeldend/media
erfgoed

*Tin toeval/Beer in de klas
*Dieren ruimtelijk tekenen
*Dieren boetseren
Van wie is dit portret?
gr 6: Stopmotion
*Op stap met Jet en Jan

jeugdtheaterhuis ZH max 30 ll
Atelier Lokaal/Vonk 1 groep
Atelier Lokaal/Vonk 1 groep
Atelier Lokaal/Vonk max 30 ll
Blokje Kunst/Vonk max 30 ll
Vonk
1 groep

90 min
60 min
90 min
80 min
120 min
nvt

erfgoed
media

*Leskist vroeger/Leskist molens
*Dash/ LEGO/Wedo/Rijmen met Robots
Green Screen/Micro Bits

bibliotheek
bibliotheek

1 groep
1 groep

nvt
gehele jaar
Dash 90 min gehele jaar
overig 60 min

locatie
kerndoelen
opmerkingen
Ontmoetingskerk
54, 55, 56
optreden synfonieorkest met muziek van Gershwin
in de klas
54, 55
tafels en stoelen opzij zetten
in de klas
37, 54, 55
tafels en stoelen opzij zetten
bij Vonk
37, 54, 55
4x20 min les op verschillende instrumenten. Meerkosten bij meer dan 32 kinderen
Theaterzaal Kroon 54, 55
2 groepen (max 55 ll) tegelijk, kostenverrekening per groep.
klaslokaal of in studio34, 37, 35, 54, 55, 57, 58
inhoudelijk aansluiten bij actueel thema op school is mogelijk
speellokaal
1, 37, 51, 52, 54, 55
gebruik boek naar eigen keuze of in overleg met elkaar
speellokaal
1, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56groepsleerkracht kiest titel van boek uit Kinderboekenweek,
tevens wereldoriëntatie.
speellokaal
1, 2, 37, 54, 55, 56
excl.€ 60 reiskosten/dag. Meerdere projecten per dag mogelijk
in de klas
54, 55
incl. materiaal (houtskool)
in de klas
54, 55
incl materiaal (klei) en bakken, tafels in groepen van 4 ll, 2 emmers, 2 handdoeken
in de klas
54, 55
incl gebruik materiaal (wascostiften)
in de klas
12, 54, 55
school beschikt over (min 1 per 3 ll) eigen iPads (chromebook, laptop, smartphone).
in de klas
12, 33, 51, 52, 53, 54, 55, 56 leskoffer, 4 lessen door groepsleerkracht, instructie via digibord. i.o. gratis docententraining
voor CMK-scholen voor bijbehorende muzieklessen en lessen beeldend.
in de klas
12, 51, 53
leskoffer gedurende 6 weken. Te boeken via bibliotheek
in de klas
54, 55
zie ook informatie jaaraanbod bibliotheek
te boeken via bibliotheek

aanbieder
A. van Schie/Vonk

max ll
1 groep

duur
60 min

1 groep

nvt

gehele jaar

in de kals

kerndoelen
opmerkingen
1, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56groepsleerkracht kiest titel van boek uit Kinderboekenweek,
tevens wereldoriëntatie.
1, 12, 37, 54, 55
gebruik boek naar eigen keuze of in overleg met elkaar
1, 2, 37, 54, 55, 56
excl.€ 60 reiskosten/dag. Meerdere projecten per dag mogelijk
2, 3, 54, 55
excl. € 60 per reisdag. langere workshop mogelijk. Geluidsinst. met aux aansluiting van school
54, 55
incl. materiaal (houtskool)
54, 55
incl. materiaal (klei) en bakken. Tafels in groepen van 4 ll, 2 emmers, 2 handdoeken
54, 55
incl. materiaal
54, 55
incl. materiaal. Tafels bedekken. Bij de tweede les schorten (overhemden) aan ivm acrylverf
54, 55
incl. gebruik penselen, rollers, kwasten, sponzen. Excl. verf en verig materiaal
12, 54, 55
school beschikt over (min 1 per 3 ll) eigen iPads (chromebook, laptop, smartphone).
54, 55
excl € 10,50 materiaal per ll
54, 55, 56
optreden synfonieorkest met muziek van Gershwin
54, 55
tafels en stoelen opzij zetten
37, 54, 55
tafels en stoelen opzij zetten
54, 55
2 groepen (max 55 ll) tegelijk, kostenverrekening per groep.
54, 55
meerdere keren mogelijk in overleg
34, 37, 35, 54, 55, 57, 58
inhoudelijk aansluiten bij actueel thema op school is mogelijk
34, 37, 35, 54, 55, 57, 58
meerdere keren mogelijk in overleg
51, 52, 53
44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 leskoffer, 4 lessen door groepsleerkracht, instructie via digibord. i.o. gratis docententraining
voor CMK-scholen voor bijbehorende muzieklessen en lessen beeldend.
51, 52, 53, 54
leskoffer gedurende 6 weken. Te boeken via bibliotheek

1 groep

Dash 90 min gehele jaar
overig 60 min

in de klas

54, 55

drama/taal
beeldend
beeldend
erfgoed
erfgoed
groep 3 en 4
discipline
drama/taal/erfgoed
drama/taal
beeldend
beeldend
beeldend
erfgoed
erfgoed
muziek
dans/beweging
media

groep 7 en 8
discipline
naam workshop
drama/taal/erfgoed Kinderboekenweek: en toen?
drama/taal
Held in je eigen verhaal
drama/taal
*Tin toeval/Beer in de klas
drama/filosofie
… dat is de vraag
beeldend
*met huid en haar
beeldend
*Dieren boetseren
beeldend
Surrealisme, hoe ziet dat eruit?
beeldend
De wereld van Pop Art
beeldend
*decor schilderen musical
beeldend/media
stopmotion
fotografie
Foto-panoramaboekje
muziek
Gershwins Amerikaanse Rhapsodie
muziek
*boomwhackers met popmuziek
muziek
Drumworkshop cajons
muziek
*Music and Rhythm
muziek
*Zangcoaching Musical
dans/beweging
*jazzdance, hiphop, musicaldance
dans/beweging
*danscoaching Musical
erfgoed
*Waddinxveen: Dorp onder Water
erfgoed/natuurkundeDe hefbrug
erfgoed
media

periode
gehele jaar
sept t/m april
sept t/m april
sept t/m april
30/9, 7/10
2/10, 9/10
gehele jaar: woe/vr
sept t/m mei
sept t/m mei
gehele jaar
gehele jaar

periode
juni
gehele jaar
gehele jaar
tussen 9 en 19 mrt
10, 17 of 24 juni
sept t/m maart
gehele jaar: woe/vr
30/9, 7/10
2/10, 9/10
in overleg
sept t/m mei
sept t/m mei
sept t/m mei
gehele jaar
gehele jaar

locatie
op school
klas of speellokaal
in het speellokaal
in het speellokaal
speellokaal
speellokaal
in de klas
in de klas
in de klas
in de klas

kerndoelen
opmerkingen
1, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56groepsleerkracht kiest titel van boek uit Kinderboekenweek,
tevens wereldoriëntatie.
speellokaal
1, 37, 51, 52, 54, 55
gebruik boek naar eigen keuze of in overleg met elkaar
in de klas
54, 55
incl materiaal (houtskool), tafels verdelen in blokken van 3 à 4 ll.
in de klas
54, 55
incl materiaal (klei) en bakken, tafels in groepen van 4 ll, 2 emmers, 2 handdoeken
in de klas
54, 55
incl gebruik materiaal (wascostiften)
in de klas
1, 12, 51, 53
leskoffer gedurende 6 weken. Boeken via bibliotheek
in de klas
52, 53, 54, 55, 56
vanaf okt. Leskoffer bij Vonk, instructie via digibord. Div. lesmomenten in 4 weken
in de klas
54, 55
zitten in een grote kring - we hebben ruimte nodig
klaslokaal of in studio34, 37, 35, 54, 55, 57, 58
inhoudelijk aansluiten bij actueel thema op school is mogelijk
in de klas
54, 55
zie ook informatie jaaraanbod bibliotheek
te boeken via bibliotheek

periode
locatie
30/9, 7/10
speellokaal
2/10, 9/10
A. van Schie/Vonk 1 groep 60 min
gehele jaar/woe of vr speellokaal
jeugdtheaterhuis ZH 1 groep 90 min
in overleg
speellokaal
jeugdtheaterhuis ZH 1 groep 150 min
in overleg
speellokaal
Atelier Lokaal/Vonk 1 groep 80 min
sept t/m mei
in de klas
Atelier Lokaal/Vonk 1 groep 90 min
sept t/m mei
in de klas
Atelier Lokaal/Vonk max 30 ll 90 min
sept t/m juni
in de klas
Atelier Lokaal/Vonk max 30 ll 2 x 60 min
sept t/m juni
in de klas
Atelier Lokaal/Vonk 1 groep 120 min
in overleg
in de kals
Blokje Kunst/Vonk max 30 ll 120 min
gehele jaar
in de klas
Goudastudio's
1 groep 2 keer 60 min gehele jaar: ma/di/woe
in de klas
SEOP
1 groep 50 min
juni
Ontmoetingskerk
M.Hordijk/Vonk
1 groep 60 min
gehele jaar
in de klas
M.Verhoef/Vonk
1 groep 60 min
gehele jaar
in de klas
Vonk
1 groep 45 min
10, 17 of 24 juni
Theaterzaal Kroon
N.Merfort/Vonk
1 groep 60 min
in overleg
liefst in speellokaal
Studio Dadanza
1 groep 60 min
gehele jaar
klaslokaal of studio
Studio Dadanza
1 groep 60 min
in overleg
klaslokaal of studio
Hist. Genootschap 1 groep 60 min
in overleg
in de klas
Vonk
1 groep nvt
vanaf april 2021
in de klas

Leskist Vrijheid/Leskist Oorlog in Midden- bieb
Holland/Leskist Molens
*Bloxels, Fake News, Beeldmanipuatie
bibliotheek
*Green Screen/*Micro Bits/LEGO mindstorms

kerndoelen
opmerkingen
35, 54, 55
kringvorm, zo mogelijk schoolinstrumentarium
34, 37, 35, 54, 55, 57, 58
inhoudelijk aansluiten bij actueel thema op school mogelijk
34, 35, 37, 54, 55, 56, 57, 58 Op klassieke muziek worden verschillende begrippen en dansplezier met elkaar verweven
34, 35, 37, 54, 55, 56, 57, 58 bij de afspraak wordt rekening gehouden met de dan actuele feesten en seizoenen
1, 12, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56groepsleerkracht kiest titel van boek uit Kinderboekenweek,
tevens wereldoriëntatie.
1, 12, 37, 51, 52, 54, 55
gebruik boek naar eigen keuze of in overleg met elkaar
54, 55
incl materiaal, tafels bedekken, schorten.
54, 55
incl materiaal, tafels bedekken, schorten.
54, 55, 56
leskoffer bij Vonk, instructie via digibord. Div. lesmomenten in 3 weken
1, 12, 51, 53
leskoffer gedurende 6 weken. Te boeken via bibliotheek

zie ook informatie jaaraanbod bibliotheek
te boeken via bibliotheek

entraining

van school

acrylverf

entraining

