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Deelname aan cultuur is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Dat moet en kán anders, vinden wij. Nog betere integratie van cultuur
in het onderwijs, zorgt ervoor dat cultuur en creatieve ontwikkeling
ten goede komt aan álle kinderen. Cultuureducatie kan zo bijdragen
aan het verkleinen van kansenongelijkheid.
Vorig jaar is het provinciale programma CultuurPlus van start gegaan.
Veel scholen in Lelystad hebben daar gebruik van gemaakt. Ook
komend schooljaar kan jullie school een extra bedrag per leerling voor
cultuureducatie aanvragen. Op deze manier kan jouw school meer
budget aan cultuureducatie besteden.
Naast CultuurPlus is het komend schooljaar mogelijk om via Scala (zie
pagina 30) een ‘verrijkte schooldag’ in te richten. Professionals uit
allerlei vakgebieden verzorgen tijdens deze dag het lesprogramma.
Hierbij zijn er voor de leerlingen brede mogelijkheden om hun
talenten te ontwikkelen. Daarnaast biedt het programma scholen de
mogelijkheid om cultuureducatie een vaste rol in het curriculum te
geven.
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Maak kennis met de vele mooie culturele ervaringen die het Kubus
kunst & cultuuraanbod ook dit schooljaar biedt.

Namens het team Onderwijs & Samenleving,
Ineke van Enk
Manager Onderwijs & Samenleving a.i.
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› GROEP 1
Titel

wat

Discipline

Heb je Mijn Zusje Gezien?
Vier
Beer
Beestenboel
Het Prentenboek Danst!
Huis voor Harry
In het Bos
Leeftijd Museum
Tweeluikjes
Storyscope
Reis naar Verbeelding
Kleuterpop

Voorstelling
Voorstelling
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Theater/muziek
Dans
Beeldend
Muziek
Dans
Mediakunst
Theater
Erfgoed/beeldend
Beeldend/muziek
Mediakunst
Erfgoed
Muziek

Prijs per leerling

Pagina

€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 10,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 8,50

11
11
18
18
18
19
18
19
19
19
14
15

› GROEP 2
Titel

wat

Discipline

Heb je Mijn Zusje Gezien?
Vier
Beer
Beestenboel
Het Prentenboek Danst!
Huis voor Harry
In het Bos
Leeftijd Museum
Tweeluikjes
Storyscope
Reis naar Verbeelding
Kleuterpop

Voorstelling
Voorstelling
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Theater/muziek
Dans
Beeldend
Muziek
Dans
Mediakunst
Theater
Erfgoed/beeldend
Beeldend/muziek
Mediakunst
Erfgoed
Muziek

› GROEP 3
Titel

wat

Discipline

Buurmans Keukenparade
Ik heb een Heel Vies Woord Geleerd
Beeldverhalen
Dansende Bodemschatten
Dierenparade
Een Tas vol Liedjes
Groen Doen
Mijn Toren
Op Reis
Storyscope
Expeditie Schokland I
Reis naar Verbeelding
POPS’Cool Light

Voorstelling
Voorstelling
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Dans/muziek
Muziek/theater
Mediakunst
Erfgoed/dans
Dans
Muziek
Muziek
Beeldend
Theater
Mediakunst
Erfgoed
Erfgoed
Muziek

Prijs per leerling

Pagina

€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 10,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 8,50

11
11
18
18
18
19
18
19
19
19
14
15

Prijs per leerling

Pagina

€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 5,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 9,00
€ 8,50

11
11
21
21
20
20
21
20
20
21
14
14
15
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› GROEP 4
Titel

wat

Discipline

Boomwhakalaa!!
Buurmans Keukenparade
De Vliegende Hollander
Ik heb een Heel Vies Woord geleerd
Beeldverhalen
Dansende Bodemschatten
Dierenparade
Een Tas vol Liedjes
Groen Doen
Mijn Toren
Op reis
Storyscope
Expeditie Schokland I
Reis naar Verbeelding
POP'sCool Light

Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Muziek
Dans/muziek
Theater
Muziek/theater
Mediakunst
Erfgoed/dans
Dans
Muziek
Muziek
Beeldend
Theater
Mediakunst
Erfgoed
Erfgoed
Muziek

Boomwhakalaa!!
De Vliegende Hollander
Matrose Duikt in de Zuiderzeewet
Mijn Spreekbeurt gaat over een
Dooie Schilder
Afvalvriend
Bodybeats
Gumboot Dance
Naturalis
Selfie of Portret
Sport!
Vliegtuigwrakken
Storyscope
Expeditie Schokland I
My heART Beats
Museumles Inpoldering

Prijs per leerling

Pagina

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 7,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 7,50
€ 5,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 9,00
€ 8,50

12
11
12
11
21
21
20
20
21
20
20
21
14
14
15

› GROEP 6
Titel
Boomwhakalaa!!
De Vliegende Hollander
Matrose duikt in de Zuiderzeewet
Mijn Spreekbeurt gaat over een
Dooie Schilder
Afvalvriend
Bodybeats
Gumboot Dance
Naturalis
Selfie of Portret
Sport!
Vliegtuigwrakken
Storyscope
Expeditie Schokland I
My heART Beats
Museumles Inpoldering

wat

Discipline

Prijs per leerling

Pagina

Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling

Muziek
Theater
Theater
Theater

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

12
12
12
12

Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Beeldend
Muziek
Dans
Beeldend
Mediakunst
Theater
Erfgoed/beeldend/muziek
Mediakunst
Erfgoed
Erfgoed
Erfgoed

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 9,00
€ 5,50
€ 10,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00

22
22
22
23
23
22
23
23
14
14
15

wat

Discipline

Prijs per leerling

Pagina

Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling

Muziek
Theater
Theater
Theater

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

12
12
12
12

Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Beeldend
Muziek
Dans
Beeldend
Mediakunst
Theater
Erfgoed/beeldend /muziek
Mediakunst
Erfgoed
Erfgoed
Erfgoed

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 9,00
€ 5,50
€ 10,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00

22
22
22
23
23
22
23
23
14
14
15

5

INHOUD

VOORWOORD

OVERZICHT
AANBOD CULTUURPLUS
OVERZICHT
AANBOD

VOORSTELLINGEN

CULTUURONTMOETINGEN

MODULES

INSPIRATIE EN MAATWERK

INSCHRIJFINSTRUCTIE

SCALA

VERHUUR
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› GROEP 7
Titel
Boomwhakalaa!!
Matrose duikt in de Zuiderzeewet
Mijn Spreekbeurt gaat over een
Dooie Schilder
Argumented Reality
Basketballers en Cheerleaders
Beats & Bytes
Film voor de Toekomst
Flevoroots
Streetart
Van Sheakespeare tot Snelle
Storyscope
Expeditie Schokland II
Street Art Tour

wat

Discipline

Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Boomwhakalaa!!
Matrose duikt in de Zuiderzeewet
Mijn Spreekbeurt gaat over een
Dooie Schilder
Argumented Reality
Basketballers en Cheerleaders
Beats & Bytes
Film voor de Toekomst
Flevoroots
Streetart
Van Sheakespeare tot Snelle
Storyscope
Expeditie Schokland II
Street Art Tour

Prijs per leerling

Pagina

Muziek
Theater
Theater

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

12
12
12

Mediakunst
Dans
Muziek
Mediakunst
Erfgoed/beeldend
Beeldend
Theater
Mediakunst
Erfgoed
Erfgoed

€ 10,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 10,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 9,00

25
24
24
25
25
24
24
25
14
15

wat

Discipline

Prijs per leerling

Pagina

Voorstelling
Voorstelling
Voorstelling

Muziek
Theater
Theater

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

12
12
12

Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Provinciale cultuurontmoeting
Lokale cultuurontmoeting

Mediakunst
Dans
Muziek
Mediakunst
Erfgoed/beeldend
Beeldend
Theater
Mediakunst
Erfgoed
Erfgoed

€ 10,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 10,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,50
n.t.b.
€ 9,00
€ 9,00

25
24
24
25
25
24
24
25
14
15

› KUBUS
Agorabaan 3
8224 JS Lelystad
www.dekubuslelystad.nl/onderwijs
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Museum Schokland
(tussen Ens en Nagele)
Expeditie Schokland I
Groep 3-6

De Verbeelding (Zeewolde)
Reis naar verbeelding
Groep 1-4

Je hebt elk jaar dat je school
deelneemt aan CultuurPlus
recht op een busrit naar een
provinciale cultuurontmoeting.

Kunstmuseum Floriade (Almere)
My Heart Beats
Groep 4-6

Batavialand (Lelystad)
Museumles inpoldering
Groep 5-6

Museum Schokland
(tussen Ens en Nagele)
Expeditie Schokland II
Groep 6-8

Writers Block (Lelystad)
Street Art Tour
Groep 7-8

een programma voor elke school

Organiserende partners

Voor het tweede jaar kunnen Flevolandse scholen meedoen met
CultuurPlus, het programma dat scholen de kans biedt hun
cultuuronderwijs een extra impuls te geven.

Subsidiënten

Meedoen met CultuurPlus betekent dat je vanuit je wensen en ambities een volgende stap
kunt zetten in cultuureducatie. Er is een matchingsbedrag per leerling beschikbaar en je krijgt
passende begeleiding van je intermediair. Door deelname aan CultuurPlus kun je kiezen
uit inspirerend cultuuraanbod van je intermediair. Je kunt ook meer activiteiten en lessen
organiseren voor je leerlingen in samenwerking met cultuurmakers. Ook biedt het aanvullende
scholingsmogelijkheden voor jou als leerkracht.
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Meedoen

=
meer betekenisvolle
Flevolandse cultuurlessen
voor leerlingen

Meer informatie over
voorwaarden van deelname:
cultuureducatieflevoland.nl/cultuurplus/

3
2

1
De school:

+ gebruikt de CultuurPlus-impuls om vanuit
cultuurvisie en ambities te kiezen uit kant-enklaar, kwalitatief sterk lokaal en provinciaal
cultuuraanbod;

+ gebruikt de CultuurPlus-impuls om vanuit
cultuurvisie en ambities te kiezen voor een
op maat project of een maatwerktraject;

+ gebruikt de CultuurPlus-impuls om vanuit de
cultuurvisie en ambities te kiezen voor het
maken en implementeren van cultuurleerlijnen
met Flevolandse cultuurmakers;

+ beschikt over een cultuurcontactpersoon;

+ beschikt over een icc’er (in spe);

+ beschikt over een cultuurcontactpersoon;

+ vult jaarlijks de Evi-vragenlijst in en bespreekt
de uitkomst met de lokale intermediair;

+ vult jaarlijks de Evi-vragenlijst in en bespreekt
de uitkomst met de lokale intermediair;

+ stimuleert en faciliteert teamscholing;

Inleg

Inzet van de school

De school:

Extra's

De school:

+ vult jaarlijks de Evi-vragenlijst in en bespreekt de
uitkomst met de lokale intermediair;
+ maakt een CultuurPlus-activiteitenplan.

+ maakt een CultuurPlus-jaarplan.

+ organiseert structureel teamscholing;
+ maakt een CultuurPlus-meerjarenplan.

+ €9 per leerling

+ €9 per leerling

+ €12 per leerling

+ 1 busrit per schooljaar naar een
Provinciale cultuurontmoeting.

+ 1 busrit per schooljaar naar een
Provinciale cultuurontmoeting.

+ 1 busrit per schooljaar naar een
Provinciale cultuurontmoeting.

+ €5 per leerling.

+ €10 per leerling.

+ €15 per leerling.

Trede 1
Verkennen

Trede 2
Experimenteren

Trede 3
Verdiepen en borgen

Een trede 1-school zit in een verkennende,
aanbodgestuurde fase en gebruikt CultuurPlus
om een sterker en passender cultuuraanbod
voor haar leerlingen samen te stellen.

Een trede 2-school heeft haar cultuuronderwijs
al goed op orde en wil dit verder ontwikkelen
door met een cultuurmaker een cultuurproject
of –traject op maat uit te voeren.

Een trede 3-school wil haar cultuuronderwijs dat
al heel goed staat verder verdiepen en borgen
en gaat dit met een cultuurmaker in meerdere
jaren realiseren.

De inleg per leerling en de bijdrage per leerling die CultuurPlus beschikbaar stelt in schooljaar 2022/2023 zijn op basis van het eerste pilotjaar 2021/2022 vastgesteld.
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GROEP 1-2

GROEP 1-2

GROEP 3-4

GROEP 3-4

HEB JE MIJN ZUSJE
GEZIEN?

VIER

IK HEB EEN HEEL VIES
WOORD GELEERD

BUURMANS
KEUKENPARADE

› Hoge Fronten / Lieke Benders

› De dansers

› Jasper Smit

› plan d-

Discipline Theater/muziek
Wanneer 6, 7 en 8 maart 2023
Prijs
€ 8,50 per leerling

Discipline Dans
Wanneer 18, 19 en 20 januari 202
Prijs
€ 8,50 per leerling

Discipline Muziek/theater
Wanneer 13, 14 en 16 februari 2023
Prijs	€ 8,50 per leerling

Discipline Dans
Wanneer 17, 18 en 19 april 2023
Prijs	€ 8,50 per leerling

‘Heb je mijn Zusje Gezien?’ gaat over de zoektocht van een
meisje naar haar grote zus. In dit stapelverhaal vraagt ze
aan iedereen die haar pad kruist, of die persoon haar zusje
heeft gezien. Bij elke persoon die ze tegenkomt voegt ze
meer kenmerken toe waaraan haar zusje te herkennen is.
Dat levert spannende ontmoetingen op, maar haar zusje
zit er telkens niet bij. Maar wie goed oplet, herkent haar
zusje zo!
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige
prentenboek van Joke van Leeuwen dat in 2007 bekroond
werd met De Gouden Penseel. Dit stapelverhaal werd
bewerkt tot een beeldende, muzikale en grappige
kindervoorstelling. De tekeningen van Joke van Leeuwen
vormen de inspiratiebron voor de personages, de
kostuums en het decor. Ook de bezoekers en theaterzaal
worden hierbij betrokken. Bekijk de trailer: klik hier!

Drie dansers maken een reis door de vier jaargetijden.
Van de onderaardse stilte in de winter naar het wonder
van nieuw leven in de lente; van zomerse vrijheid en
verdwaasdheid naar herfstige romantiek en nostalgie.
Het begint in het donker, onder de grond. Koud, kaal en
stil. Kom nou, schiet op, we willen beginnen. We staan
op springen. We willen groeien, bloeien, leven, geven,
dromen en uiteindelijk uitgeput thuiskomen.

Kinderen maken genoeg dingen mee die grote
kleinkunstliedjes verdienen. En daar zingt Jasper over.
Over iedereen moeten zoenen op verjaardagen. Over
doen alsof je slaapt wanneer je vader je ’s nachts uit
de auto naar bed draagt. En over moeders die hun
chocolade voor je verstoppen.
Jasper maakt al ruim twintig jaar liedjes voor
volwassenen (winnaar Utrechts Cabaret Festival, finalist
Cameretten Festival) en richt nu al zijn energie, blijheid
en podiumervaring op een jong publiek. Met een
vlijmscherp randje en een enorm hart. Met de liedjes
van Jasper mag je meteen meezingen. Je onthoudt ze
de rest van je jeugd. En natuurlijk leer je wat er rijmt
op ‘stoep’! Zoals… soep! En snoep! En YouTube! En
hoelahoep! En..... Bekijk de trailer: klik hier!

In welk land mag je slurpen aan tafel? Hoe smaken
vergeten groenten? Is drakenfruit echt gevaarlijk en wat
betekent ‘de liefde gaat door de maag’?
Twee dansers ontdekken de allerlekkerste recepten van
de wereld. In een smakelijke ontdekkingstocht door de
wereldkeuken vinden ze een scala aan gerechten en
gebruiken die iets vertellen over de bewoners en het
land van herkomst.
Plan d- gaat in ‘Buurmans Keukenparade’ op zoek naar
de keuken en de eetgewoontes van de buren. Het hele
toneel is een ratjetoe van geuren, kleuren en smaken. In
deze grote wereldkeuken vertellen zij de verhalen over
kosher en halal, over kletskoek en Vlaamse friet, over
couscous versus een gehaktbal. Koken verbindt culturen
en koek en taart zijn voeding voor de ziel.
Bekijk de trailer: klik hier!

Vanuit de muziek, beweging en een decor dat vier keer
ingrijpend verandert, groeit een wonderlijk verhaal
over vriendschap en verandering, afscheid nemen en
terugkeren. ‘Vier’ viert de seizoenen; speciaal voor hele
jonge mensen. Bekijk de trailer: klik hier!
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GROEP 4-6

GROEP 4-8

GROEP 5-8

GROEP 5-8

DE VLIEGENDE
HOLLANDER

BOOMWHAKALAA!!

MIJN SPREEKBEURT
GAAT OVER EEN DOOIE
SCHILDER

MATROSE DUIKT
IN DE ZUIDERZEEWET

› Ida van Dril

› Dansdansdans

› Theater WEI

› Matrose

Discipline Theater
Wanneer 23, 24 en 25 januari 2023
Prijs	€ 8,50 per leerling

Discipline Muziek
Wanneer 3, 4 en 5 april 2023
Prijs	€ 8,50 per leerling

Discipline Theater
Wanneer 3, 4 en 5 oktober 2022
Prijs	€ 8,50 per leerling

Discipline Theater
Wanneer 13, 14 en 15 maart 2023
Prijs	€ 8,50 per leerling

Na een lange tijd van binnen blijven wil iedereen weer
naar buiten. Ida niet. Zij is bang, blijft liever nog even
thuis. Met haar hondje.
Waarom zou ze naar buiten gaan?
Ze droomt van strand, bos en zee en creëert haar eigen
mysterieuze avonturen. Maar altijd binnen. Binnen is
veilig, want buiten vliegt een spookschip…,toch?
Theatermaakster Ida van Dril speelt ‘De Vliegende
Hollander’, een avontuurlijke voorstelling over het
mysterieuze spookschip. Een spookverhaal dat je
leert niet bang te zijn. Een spannende en grappige
voorstelling met laffe helden en heldhaftige lafaards.
Voor iedereen die nog niet weet dat bang zijn helemaal
niet eng hoeft te zijn.
Bekijk de trailer: klik hier!

‘Boomwhakalaa!!’ is een vrolijk spektakel voor jong en
oud, met trommels en ritmes van over de hele wereld.
De voorstelling zit vol sketches en Caribische liedjes
waarbij het onmogelijk is om stil te zitten.
De groep van de Curaçaose percussionist Roël
Calister, gebruikt naast bekende en minder bekende
instrumenten, het speciaal voor deze voorstelling
gemaakte BoomInstrument. Iedereen mag meedoen
met de boomwhackers; kleurrijke plastic buizen
waarmee je muziek kan maken. Het concert is een ware
percussie-explosie met ongekende klankkleuren en
meezingliedjes voor iedereen. Voor je het weet heb je
zelf een boomwhacker in de hand en doe je mee met de
muzikanten van ‘Boomwhakalaa!!’
Bekijk de trailer: klik hier!

‘Mijn Spreekbeurt gaat over een Dooie Schilder’ is een
muzikale voorstelling waarbij de acteurs terecht komen
in een levend schilderij. Een voorstelling over of iets
kunst is of niet. Over ergens thuishoren en welkom zijn.
Of niet. En over vluchten.
Aron en Stefanie houden hun spreekbeurt over
de Franse schilder Claude Monet. Maar tijdens de
spreekbeurt komen zij erachter dat de mensen helemaal
niet zo blij met Monet waren toen hij per boot aankwam.
Hij was namelijk samen met zijn vrouw en kind op de
vlucht voor een oorlog. Daarom hielden ze hem als
vluchteling heel streng in de gaten. Ze waren bang
dat hij hier iets kwam halen. Niemand had er ooit over
nagedacht dat hij hen misschien ook iets te bieden had…
Bekijk de trailer: klik hier!

Deze voorstelling laat je kennis maken met Cornelis
Lely en Eibert den Herder, twee mannen die echte
strijders waren. Over Lely, die de woeste Zuiderzee
wilde temmen om het land te beschermen. En over Den
Herder die optrad tegen de afsluitdijk om zijn vissers te
beschermen.
Deze voorstelling is verrassend interactief en
humoristisch verteltheater. Het vertelt een belangrijk
verhaal over de geschiedenis van de polder, dat op
een sprankelende manier tot leven wordt gebracht. De
vertellers en acteurs spelen door de hele zaal, ook tussen
het publiek. Zo weet Matrose de aandacht van kinderen
vast te houden. Een ‘must-see’ voor alle inwoners van
Flevoland!
Bekijk de trailer: klik hier!
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PROVINCIAAL
GROEP 1-4

GROEP 3-6

GROEP 4-6

GROEP 6-8

REIS NAAR
VERBEELDING

EXPEDITIE
SCHOKLAND I

MY HEART BEATS

EXPEDITIE
SCHOKAND II

› De Verbeelding (Zeewolde)

› Museum Schokland (tussen Ens en Nagele)

› Kunstmuseum Floriade (Almere)

› Museum Schokland (tussen Ens en Nagele)

Thema Erfgoed
Prijs	
€ 9,00 per leerling

Thema
Prijs

Thema
Prijs

Thema
Prijs

‘Reis naar Verbeelding’ is een eerste kennismaking
met het bijzondere paviljoen De Verbeelding in het
Weteringpark tegenover het Land-Art werk ‘Sea-level’.
In de expositiezaal en het museum, ervaren de kinderen
fysiek de ruimte en het erfgoed van Flevoland.
Meneer VIERKANT en juffrouw ROND ontvangen
de leerlingen in het prachtige paviljoen. Door de
betovering van het gebouw, de vormen en patronen,
worden alle zintuigen aangesproken. Op je buik lig je te
luisteren naar muziek, terwijl een zwaan voorbijdrijft.
Je onderzoekt spiegelingen in glas, tekent patronen
in zand, bouwt houten torens en ontdekt steeds
meer vormen. Alle ogen en oren gaan hier open. Een
belevenis met een wisselend aantal activiteiten. De
theatrale inleiding en afsluiting door meneer Vierkant en
juffrouw Rond verbinden fantasie en belevenis.

‘Expeditie Schokland’ is een zwerftocht met live muziek
waarbij de geschiedenis van het eiland Schokland tot
leven komt. Met de Expeditiekit (doe-map) kunnen de
leerlingen een aantal mini-onderzoekjes doen. Ze gaan
op zoek naar schatten uit het verleden en maken een
eigen kunstwerkje. De map biedt ook mogelijkheden
om op school of thuis nog meer te ontdekken en verder
werken

Erfgoed
€ 9,00 per leerling

Erfgoed
€ 9,00 per leerling

Waar word jij echt blij van? Is dat een plek, een
persoon of een ervaring? In kunstpaviljoen ‘M.’
op het Floriadeterrein, maak je zelf deel uit van
een internationale kunstinstallatie. Ontdek hoe de
kunstenaar deze heartbeats verbeeldt en ervaar
zelf waar Flevoland blij van wordt. Met creatieve
spelelementen en mindfulness technieken is een
zintuiglijke leeromgeving voor de leerlingen gecreëerd.
Door zelf te kijken, te zoeken en te maken, duik je dieper
in je eigen identiteit en ervaar je waar je hart sneller van
gaat kloppen.

Erfgoed
€ 9,00 per leerling

Ben jij nieuwsgierig en hou je van verhalen? Kom dan
met je klas naar Schokland en ga samen met de gids op
ontdekkingstocht. Je volgt een onzichtbaar spoor en met
de Expeditiekit doe je een aantal mini-onderzoekjes.
Je gaat op zoek naar schatten uit het verleden en komt
allerlei bijzondere dingen te weten over de geschiedenis
van dit voormalige eiland en de bewoners van het
gebied. Met de map kun je op school of thuis nog verder
werken. Expeditie Schokland brengt de verborgen
geschiedenis van Wereld Erfgoed Schokland tot leven!
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LOKAAL
GROEP 1-2

GROEP 3-4

GROEP 5-6

GROEP 7-8

KLEUTERPOP

POPS’COOL

MUSEUMLES
INPOLDERING

STREET ART
TOUR

› Kubus

› Kubus

› Batavialand

› Writers Block

Thema
Prijs

Thema
Prijs

Thema
Prijs

Muziek
€ 8,50 per leerling

De POP'sCool Light Band’ nodigt je uit voor je eerste
popconcert! Zing, dans en klap mee met bekende
liedjes. Zangeres Kim giet bekende kinderliedjes in
een nieuw pop-jasje. Naast een zangeres zie je op het
podium uiteraard ook een gitarist, toetsenist, bassist
en drummer die een vette solo neerzetten en meer
vertellen over hun instrument. Een ervaring om nooit
meer te vergeten!

Thema
Prijs

Muziek
€ 8,50 per leerling

Erfgoed
€ 9,00 per leerling

Nederlanders zijn ware meesters als het gaat over het
droogleggen van land en het beheersen van water. Maar
hoe maak je eigenlijk zo’n polder? Tijdens de museumles
‘Inpoldering en Waterbeheer ‘ duiken de kinderen in de
wereld van het droogleggen. Zij leren dat Flevoland uit
de zee is ontstaan en ontdekken welke stappen hiervoor
genomen zijn. Tijdens de museumles steken zij ook zelf
de handen uit de mouwen bij het Watertheater en doen
ze onderzoek naar de scheepswrakken die tijdens de
drooglegging aan de oppervlakte zijn gekomen.

Beleef met je klas een echt popconcert. De docenten van
de POP-afdeling nemen je mee in een wervelende show
boordevol bekende hits uit binnen- en buitenland. Maak
kennis met de zangeres, toetsenist, gitarist, bassist en
drummer. De bandleden vertellen tijdens het concert
meer over hun instrument. Dans, spring en zing uit volle
borst mee!

Beeldend
€ 9,00 per leerling

In 2021 hebben diverse gerenommeerde kunstenaars
enkele muren in het stadshart van Lelystad verfraaid
met prachtige street art. Het thema van het project was
‘Nieuw land op de zeebodem’; Flevoland bij uitstek! De
kunstenaars zijn volop in de geschiedenis en verhalen
van de provincie gedoken. Er zijn heel veel verschillende
soorten en stijlen street art gemaakt, allemaal van
reusachtig formaat.
In deze tour bezoek je een flink aantal van deze werken,
hoor je meer over de kunstenaars, hun verhalen en
interpretatie van het thema, de werkwijze en het
eindresultaat.
De tour is goed te combineren met de beeldende
module Urban Arts: Street Art. Dat kan op locatie in
Lelystad, of op school.
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MODULES
Modules van verschillende disciplines en
voor alle leeftijdsgroepen kunnen door de
school als leerlijn worden ingezet. Scholen
kunnen er ook voor kiezen om disciplines
te combineren en zo de klas een gevarieerd
cultuuraanbod te bieden.
Een module bestaat uit drie of vier lessen,
waarvan twee lessen door de eigen
leerkracht gegeven worden en één of twee
les(sen) door een kunstvakdocent.
Bij de modules staan de prijzen per leerling
vermeld. De prijs per leerling geldt bij een
minimaal aantal leerlingen van 20.

Bij de planning hanteren we vier termijnen:
Termijn 1: 26 oktober t/m 15 december 2022
Termijn 2: 11 januari t/m 23 februari 2023
Termijn 3: 8 maart t/m 20 april 2023
Termijn 4: 10 mei t/m 29 juni 2023

Beeldend

GROEP 1-2

GROEP 3-4

GROEP 5-6

GROEP 7-8

BEER

MIJN TOREN

AFVALVRIEND

STREETART

DANSEN IN EEN
PRENTENBOEK

DIERENPARADE

GUMBOOT DANS

BASKETBALLERS EN
CHEERLEADERS

BEESTENBOEL

TAS VOL LIEDJES

BODY BEATS

BEATS & BITES

IN HET BOS

OP REIS

SPORT!

VAN SNELLE TOT
SHAKESPEARE

HUIS VOOR HARRY

BEELDVERHALEN

SELFIE OF PORTRET

AUGMENTED
REALITY

LEEFTIJDMUSEUM

DANSENDE
BODEMSCHATTEN

NATURALIS

FILM VOOR
DE TOEKOMST

TWEELUIKJES

GROEN DOEN

VLIEGTUIGWRAKKEN

FLEVOROOTS

ST0RYSCOPE

STORYSCOPE

STORYSCOPE

STORYSCOPE

Dans
Muziek
Theater
Erfgoed
Mediakunst
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GROEP 1-2

GROEP 1-2

GROEP 1-2

GROEP 1-2

BEER

HET PRENTENBOEK
DANST!

BEESTENBOEL

IN HET BOS

› Beeldend

› Dans

› Muziek

› Theater

Duur	3 lessen, waarvan de éérste door de vakdocent
Periode in termijn 3 of 4
Prijs
€ 7,50 per leerling*

Duur
Periode
Prijs

Beer ligt op zijn buik, met zijn snoet op de grond en zijn
dikke billen hoog de lucht in. Wat is hij toch aan het
doen? Om te ontdekken wat er werkelijk met Beer aan
de hand is, gaan de leerlingen in een grote kring om het
kunstwerk Beer heen zitten. Door heel goed te kijken
en zelf houdingen uit te proberen, komen de leerlingen
spelenderwijs tot ontdekking wat Beer allemaal van plan
zou kunnen zijn. Goed kijken naar wat er werkelijk te
zien en beleven is, prikkelt hun creativiteit en daagt uit
tot eigen experimenten met onder andere klei.

Een glimmend nieuw prentenboek komt in de klas. Als
de klas het boek openslaat, ontdekken de leerlingen
een brief. Deze brief is van de dansdocente. Zij heeft
het prentenboek alvast gelezen en kreeg allemaal
bewegingsideeën. Ze kon niet meer stil blijven zitten!
Dus nodigt ze de klas uit voor een dansles om het
verhaal op verschillende manieren met de leerlingen tot
leven te brengen. Maar eerst krijgen de leerkracht en de
klas de opdracht het prentenboek goed te lezen en te
onderzoeken. Wat valt er allemaal in te ontdekken? De
klas en de dansdocente zorgen er samen voor dat het
prentenboek danst!

Duur
Periode
Prijs

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 5,50 per leerling*

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 3 of 4
€ 5,50 per leerling*

Veel dieren gebruiken muziek om met elkaar te
praten, wist je dat? Hoeveel dierengeluiden ken jij?
En welk dier maakt het mooiste geluid? Er zijn veel
dierenliedjes en onze docenten kennen er heel wat.
Zingend en bewegend gaan ze met de klas aan de slag.
De leerlingen leren niet alleen nieuwe liedjes, maar ook
bewegingen bij liedjes die ze al kennen. Zo wordt het
een vrolijke beestenboel.

Duur
Periode
Prijs

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 5,50 per leerling*

Het bos is een heerlijke plek, maar het is er ook altijd wel
een beetje spannend. Er is ook zoveel te zien, te horen en
te ontdekken! We gaan op avontuur tussen de bomen.
Welke dieren komen we tegen? Welk geluid horen we in
de bosjes? Wat als het gaat regenen, of zelfs stormen?
In dit project maken we kennis met de wereld tussen de
blaadjes. Een theaterproject vol beweging en geluid.

* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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GROEP 1-2

GROEP 1-2

GROEP 1-2

GROEP 1-2

LEEFTIJDMUSEUM

HUIS VOOR HARRY

TWEELUIKJES

STORYSCOPE

› Erfgoed en Beeldend

› Mediakunst

› Erfgoed, beeldend en muziek

› Mediakunst

Duur
Periode
Prijs

Duur
Periode
Prijs

Duur
Periode
Prijs

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
Duur	
Periode in termijn 3 of 4
Prijs:
moet nog vastgesteld worden

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 3 of 4
€ 7,50 per leerling*

Ontdek je eigen geschiedenis en leer daarmee het eerste
erfgoed kennen. Je verzamelt foto’s en voorwerpen en
ontdekt tijdens de workshop hoe leuk ‘taal-tekenen’ is.
Tot slot wordt er een museumtentoonstelling in de klas
opgezet, waarvoor je een vitrinekastje over jezelf maakt
met voorwerpen van vroeger.

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 7,50 per leerling*

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 3 of 4
€ 10,50 per leerling*

In dit lespakket bekijken leerlingen in de eerste les
de film ‘Toen de polder nog de zee was’ en gaan de
leerlingen aan de slag met vissen en huizen. In de
tweede les komt de kunstdocent in de klas en wordt
er gewerkt aan de expositie. In de derde les komt een
muziekdocent om met bouwmaterialen samen muziek
te maken. Tot slot presenteren ze alles als een tweeluik.

De leerlingen leren hoe je een verhaal op verschillende
manieren kan vertellen en welke media er zijn om die
verhalen naar buiten te brengen (Mediawijsheid). De
lessen zijn ontworpen rondom het prentenboek ‘Een
huis voor Harry’. De leerlingen helpen kater Harry en
versturen berichten naar mensen ver weg. Daarna
maken ze samen met een kunstenaar een Stop Motion
animatiefilmpje over Harry.

De Storyscope is een interactieve verhalenkist. Door met
voorgeprogrammeerde blokjes over een glasplaat te
schuiven ontstaat een bewegend schimmenspel dat op
de muur geprojecteerd wordt. De leerlingen verzinnen
zelf de verschillende verhaal elementen en kunnen eigen
tekeningen, geluiden en achtergronden toevoegen. De
Storyscope is zeer gebruiksvriendelijk, want de stekker
hoeft alleen maar in het stopcontact gestoken te worden
om aan slag te kunnen gaan.

* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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GROEP 3-4

GROEP 3-4

GROEP 3-4

GROEP 3-4

MIJN TOREN

DIERENPARADE

EEN TAS VOL LIEDJES

OP REIS

› Beeldend

› Dans

› Muziek

› Theater

Duur	3 lessen, waarvan de eerste door de vakdocent
Periode in termijn 3 of 4
Prijs
€ 7,50 per leerling*

Duur
Periode
Prijs

Duur	3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
Periode in termijn 3 of 4
Prijs 	€ 5,50 per leerling*

Duur
Periode
Prijs

Een toren is spannend om te beklimmen. Je kunt ver
kijken en ontdekt dingen die je vanaf de grond niet
ziet. Maar… torens kunnen er ook heel bijzonder uitzien
en vaak heeft dat een reden. De leerlingen ontdekken
het geheim van deze kleurige toren en ontwerpen hun
eigen fantastische toren, waar ze zelf in zouden willen
wonen.

In deze module komt bijna de héle dierentuin voorbij.
We maken kennis met allerlei dierenmanieren via
Carnival des Animaux van de Franse componist SaintSaëns en bekende werken uit de beeldende kunst.
Vervolgens brengen we de dierenmanieren tot leven
met onze stem, lijf en mimiek!

Deze tas wordt steeds voller met liedjes over uiteenlopende thema’s. Kies met de klas het leukste liedje uit.
Aan de hand van het gekozen liedje gaat de klas samen
met de vakdocent werken aan één van de muziekdomeinen: luisteren, improviseren, noteren of spelen met
instrumenten. De docent laat jullie kennismaken met
inspirerende werkvormen die de groepsleerkracht later
ook kan toepassen.

We gaan met z’n allen op reis. De leerlingen zoeken eerst
op de kaart uit waar ze heen willen en pakken dan hun
koffer in. Op reis gaan is spannend en kent de nodige
obstakels… Komen we wel voor het donker aan en
waar zullen we slapen? Met behulp van geleide fantasie
komen onderwerpen aan de orde als: reizen, vervoer,
landen en dieren.

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 5,50 per leerling*

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 5,50 per leerling*

* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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GROEP 3-4

GROEP 3-4

GROEP 3-4

GROEP 3-4

DANSENDE
BODEMSCHATTEN

BEELDVERHALEN

GROEN DOEN

STORYSCOPE

› Mediakunst

› Muziek

› Mediakunst

Duur
Periode
Prijs
		

Duur	3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocen
Periode in termijn 3 of 4
Prijs
€ 5,50 per leerling*

Duur
Periode
Prijs:

De wereld om ons heen verandert snel. De natuur heeft
het soms lastig. Omdat bijvoorbeeld bossen plaats
moeten maken voor wegen en huizen, of er veel dingen
weggegooid worden. Gelukkig zijn er steeds meer
mensen die wél goed voor onze planeet willen zorgen.
Zeker kinderen! Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
In dit muzikale avontuur gaan we de thema’s
duurzaamheid, hergebruik en het zorgen voor de natuur,
met elkaar verkennen. We zingen liedjes over al deze
onderwerpen en gaan op zoek naar ritmes en geluiden
in gebruiksvoorwerpen, of zelfs in afval. Muziek vind je
overal.

De Storyscope is een interactieve verhalenkist. Door met
voorgeprogrammeerde blokjes over een glasplaat te
schuiven ontstaat een bewegend schimmenspel dat op
de muur geprojecteerd wordt. De kinderen verzinnen
zelf de verschillende verhaal elementen en kunnen eigen
tekeningen, geluiden en achtergronden toevoegen. De
Storyscope is zeer gebruiksvriendelijk, want de stekker
hoeft alleen maar in het stopcontact gestoken te worden
om aan slag te kunnen gaan.

› Erfgoed en Dans

Duur
Periode
Prijs

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 5,50 per leerling*

Hijs de zeilen en verken de Zuiderzee. Net als vroeger,
toen de VOC-schepen daar voeren. Kruip in de huid van
een echte archeoloog en ga tijdens deze dansworkshop
op ontdekkingstocht naar scheepswrakken uit de tijd
dat Flevoland nog een zee was!

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 7,50 per leerling*,
inclusief materiaalkosten

Leerlingen filosoferen samen over verschillende
manieren om een verhaal te vertellen en ze
experimenteren met diverse uitingsvormen. Vervolgens
vertalen de leerlingen hun verhaal naar beeld in één of
meer foto’s. Ze leren welke keuzes een fotograaf maakt
en wat er gebeurt wanneer je het standpunt van de
foto verandert (Mediawijsheid). Uiteindelijk worden de
foto’s afgedrukt en gaan de leerlingen deze analoog
bewerken.

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
moet nog vastgesteld worden

* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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GROEP 5-6

GROEP 5-6

GROEP 5-6

GROEP 5-6

AFVALVRIEND

GUMBOOT DANCE

BODY BEATS

SPORT!

› Beeldend

› Dans

› Muziek

› Theater

Duur	3 lessen, waarvan de éérste door de vakdocent
Periode in termijn 3 of 4
Prijs 	€ 5,50 per leerling*

Duur
Periode
Prijs

Afval is iets wat alle kinderen zullen kennen:
afval scheiden, afval weggooien, plastic recyclen,
inleverpunten in de supermarkt, plastic soep in de
oceaan, plastic overal … Afval lijkt wel een vijand; we
willen ervan af. De leerlingen leren in deze module dat
je met afval ook mooie dingen kunt maken. Kunstenaars
en illustratoren geven de inspiratie om met creativiteit
en verbeelding zelf het avontuur met afval aan te gaan
en bevriend te raken met dit veelzijdige materiaal.

De mijnwerkers in Zuid-Afrika droegen rubberen laarzen
bij hun werk in de mijnen. Om diep onder de grond
met elkaar te kunnen communiceren, ontwikkelden ze
een ‘taal’ van klappen en stampen. Dit is uitgegroeid
tot een volwaardige kunstvorm waarin spectaculaire
ritmische en choreografische patronen met elkaar
verweven zijn: gumboot dance. In deze danslesserie
verkennen we met elkaar verschillende manieren
van communiceren en gaan we aan de slag met een
gumboot danschoreografie.

Duur
Periode
Prijs

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 5,50 per leerling*

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 3 of 4
€ 5,50 per leerling*

Muziek maken met je lichaam staat centraal in deze
module. In drie lessen maken de leerlingen een eigen
klassencompositie op basis van bodypercussie. In de
eerste les leren de leerlingen wat je voor ritmes kunt
maken met je lichaam. Ze verzinnen ook zelf een klein
stukje. In de tweede les komt een muziekdocent de klas
in. Met de leerlingen worden de kleine stukjes uitgebreid
en gaan ze verder creatief aan de slag met bijvoorbeeld
machine ritmes. In de laatste les worden alle elementen
samengevoegd en gepresenteerd.

Duur
Periode
Prijs

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
€ 5,50 per leerling*

In deze module gaan de leerlingen binnen het thema
‘Sport’ aan de slag met verschillende aspecten van
drama. Ze spelen (grote) emoties en bedenken
emotionele (sport)situaties die zij uitwerken en in
een scène aan de klas presenteren. De lessen sluiten
inhoudelijk op elkaar aan, ondanks dat de eerste en de
derde les door de groepsleerkracht en de tweede les
door een theaterdocent wordt gegeven.

* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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GROEP 5-6

GROEP 5-6

GROEP 5-6

GROEP 5-6

NATURALIS

SELFIE OF PORTRET

VLIEGTUIGWRAKKEN

STORYSCOPE

› Beeldend

› Mediakunst

› Erfgoed, Beeldend en Muziek

› Mediakunst

Duur
3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
Periode in termijn 3 of 4
Prijs 	€ 5,50 per leerling*

Duur
		
Periode
Prijs

Duur
		
Periode
Prijs
		

Duur
Periode
Prijs:

Natuuronderwijs, maar dan anders... De leerlingen bekijken
'insectenkunst' van verschillende kunstenaars. Ze leren
goed te kijken naar insecten, waarna ze een schets maken
waarbij het gaat over vorm, verhouding en textuur. Met
een speciale druktechniek met glasplaatjes, rollers en inkt,
ontstaat een verrassend resultaat.

3 lessen, waarvan 1 gastles (90 min.)
door vakdocent
in termijn 2 of 3
€9,00 per leerling*

In de kunstgeschiedenis zijn mooie voorbeelden te
vinden van verschillen tussen een zelfportret en een
portret dat door iemand anders gemaakt is. Van Gogh
bijvoorbeeld, schilderde zichzelf én werd geportretteerd
door Gauguin. Wat zeggen de verschillen hiertussen
over je zelfbeeld en het beeld dat iemand anders van
je heeft? Dat gaan we onderzoeken. De leerlingen
leren een goede selfie en een goede portretfoto te
maken en bewerken deze digitaal. We gaan in gesprek
over perspectief, zelfbeeld en het verschil tussen de
gemaakte selfie en het portret.

4 lessen, waarvan 2 gastlessen
door vakdocent
in termijn 3 of 4
€ 10,50 per leerling*,
exclusief materiaalkosten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel vliegtuigen
neergestort in het IJsselmeer. Ook op de plek waar nu
Flevoland ligt. De Tweede Wereldoorlog wordt nog
steeds herdacht. Maar er zijn ook andere gebeurtenissen
en personen die wij herdenken. Waarom doen we dat?
En hoe doen we dat?

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 2 of 3
moet nog vastgesteld worden

De Storyscope is een interactieve verhalenkist. Door met
voorgeprogrammeerde blokjes over een glasplaat te
schuiven ontstaat een bewegend schimmenspel dat op
de muur geprojecteerd wordt. De kinderen verzinnen
zelf de verschillende verhaal elementen en kunnen eigen
tekeningen, geluiden en achtergronden toevoegen. De
Storyscope is zeer gebruiksvriendelijk, want de stekker
hoeft alleen maar in het stopcontact gestoken te worden
om aan slag te kunnen gaan.

In deze module zoeken de leerlingen naar antwoorden
op deze vragen, bouwen leerlingen met een beeldend
docent hun eigen herdenkingskunstwerk en gaan
ze met een muzikant aan de slag met trommels en
‘boomwhackers’.
* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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GROEP 7-8

GROEP 7-8

GROEP 7-8

GROEP 7-8

STREET ART

BASKETBALLERS EN
CHEERLEADERS

BEATS & BITES

VAN SHAKESPEARE
TOT SNELLE

› Beeldend

› Dans

› Muziek

› Theater

Duur	3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
Periode in termijn 3 of 4
Prijs 	€ 7,50 per leerling*

Duur	3 lessen, waarvan de éérste door de
vakdocent
Periode in termijn 2 of 3
Prijs 	€ 5,50 per leerling*

Duur
Periode
Prijs

Street Art kunstenaar Banksy maakt kunst vanuit zijn
eigen idealen. Hij is pacifist, tegen kapitalisme en voor
vrijheid. Ondertussen maakt hij zijn vaak satirische
graffiti kunstwerken op muren van gebouwen. Kan dat
zomaar? Is het kunst of vandalisme? En welke Street art
kennen we nog meer? De leerlingen gaan op zoek naar
hun eigen meningen en idealen en maken hun eigen
Street art met zelfgemaakte stencils en spuitbussen,
alleen dan niet op straat.

3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
in termijn 3 of 4
€ 5,50 per leerling*

Hoe gaat een componist te werk? Wordt hij wakker met
een wijsje in zijn hoofd? Of is het niet zo eenvoudig? En
hoe krijg je de muziek die in je hoofd zit op papier? In
deze module ontdek je hoe je een partituur kunt maken,
zonder dat je noten hoeft te kunnen lezen. De leerlingen
nemen een kijkje in de wereld van een componist en
dirigeren met de klas hun eigen compositie.

In deze module komen heel wat werelden samen.
Die van muziek, dans, sport en kunst. We halen een
stukje Amerika naar Nederland; de wereld van de
high school, met z’n basketballers en cheerleaders. De
leerlingen maken ritmes met ballen, een choreografie
met pompoms en voegen alles samen tot een vette
einddans. Tip: heel geschikt voor de eindmusical van
groep 8.

Duur	3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
Periode in termijn 2 of 3
Prijs
€ 5,50 per leerling*
Teksten, teksten, teksten: bij theater maken kun je er
niet onderuit. Ook voor de eindmusical moeten er regels
uit het hoofd geleerd worden. Dat is niet voor iedereen
makkelijk. Wat betekent de tekst die je leest eigenlijk?
En als je dat eenmaal weet, hoe breng je jouw verhaal
vol overtuiging? We gaan aan de slag met tekst, theater
zonder een moment saai te worden. We experimenteren
met betekenis, intonatie en improvisatie. We kijken naar
schrijvers van toen en rappers van nu: wat doen zij om
ons te raken?

* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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GROEP 7-8

GROEP 7-8

GROEP 7-8

GROEP 7-8

FLEVOROOTS

AUGMENTED REALITY

FILM VOOR DE
TOEKOMST

STORYSCOPE

› Erfgoed en Beeldend

› Mediakunst

› Mediakunst

› Mediakunst

Duur
3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
Periode in termijn 3 of 4
Prijs 	€ 7,50 per leerling*

Duur	4 lessen, waarvan 2 gastlessen door
vakdocent
Periode in termijn 2 of 3
Prijs 	€ 10,50 per leerling*

Duur
		
Periode
Prijs

Duur
3 lessen, waarvan 1 gastles door vakdocent
Periode in termijn 2 of 3
Prijs 	moet nog vastgesteld worden

Via de symbolen van beeldend kunstenaar Willem
Hoogeveen maken de leerlingen kennis met de
geschiedenis van de polder. Daarna ontwerpen ze een
persoonlijk symbool dat iets vertelt over wie ze zijn.
Tijdens een beeldende workshop maken de leerlingen
een herkenningsteken voor de school. Mooi om daarna
te exposeren.

Augmented reality betekent letterlijk ‘toegevoegde
realiteit’. In deze module zien leerlingen dat
computerbeeld kan worden toegevoegd aan ‘live’
videobeeld. Zo kun je jezelf in één klik een baard
aanmeten of een dinosaurus in de klas rond laten
lopen. Na de kennismaking met augmented reality
gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze maken een
animatiefilmpje en voegen daar hun eigen ‘realiteit’ aan
toe. Zo zetten ze fantasie om in beweging en ontdekken
dat media niet altijd betrouwbaar zijn.

3 lessen, waarvan 2 gastlessen
door vakdocent
in termijn 2, 3 of 4
€ 10,50 per leerling*

Wat wil jij bewaren voor over 100 jaar? Eye bewaart heel
veel films, deze vormen de collectie van het museum.
Maar waarom bewaren we al die films? En waarom is dat
belangrijk? In deze module denken de leerlingen na over
filmisch erfgoed en onderzoeken het aan de hand van het
thema ‘school’. Samen kijken de leerlingen vroegere en
recente korte films uit de collectie. Ze leren over camera en
montage, maken een storyboard én filmen een korte scène
over hun eigen school; een film voor de toekomst. Wat
willen zij dat kinderen over 100 jaar van hen zien; wat moet
er bewaard blijven?

De Storyscope is een interactieve verhalenkist. Door met
voorgeprogrammeerde blokjes over een glasplaat te
schuiven ontstaat een bewegend schimmenspel dat op
de muur geprojecteerd wordt. De kinderen verzinnen
zelf de verschillende verhaal elementen en kunnen eigen
tekeningen, geluiden en achtergronden toevoegen. De
Storyscope is zeer gebruiksvriendelijk, want de stekker
hoeft alleen maar in het stopcontact gestoken te worden
om aan slag te kunnen gaan.

* De prijs per leerling geldt bij een minimaal aantal leerlingen van 20.
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Behalve de programma's in dit aanbod heeft Kubus
jarenlange ervaring met maatwerk. De coördinatoren
denken graag met jullie school mee voor een passend
antwoord. Samen verkennen we de inhoudelijke vraag.

GROEP 1 T/M 4

GROEP 1 T/M 8

GROEP 1 T/M 8

SPELEN MET
WOORDJES

CULTUURCARROUSEL

LES- EN
TECHNIEKKISTEN

Denk hierbij aan:
›	Het aansluiten bij een wereldoriëntatiemethode
› Thematisch werken
›	Schoolprojecten (bijv. de invulling van feestweken
of schoolbrede thema’s)
›	Vakoverstijgend werken (bijvoorbeeld de
aansluiting tussen techniek- en kunstonderwijs)

› Kubus

› Kubus

› Kubus

Discipline Multidisciplinair
Duur
4 weken per discipline
Prijs
op offertebasis

Discipline Multidisciplinair
Duur
gehele schooljaar met wisselende disciplines
Prijs
op offertebasis

Discipline
Duur
Periode:
Prijs

Dit project koppelt kunstdisciplines aan taalverwerking.
Actuele woordjes uit de methode die jullie school hanteert of het thema waaraan de betreffende groep werkt,
zijn daarbij het uitgangspunt. De school kiest voor één
of meerdere kunstdisciplines en bepaalt welke woordjes
aan bod gaan komen. Rondom deze woordjes geeft
een vakdocent vier weken achter elkaar les vanuit een
vakdiscipline (beeldend, dans, muziek, theater).

Bij de Cultuurcarrousel maken leerlingen van alle
groepen kennis met vier kunstdisciplines: beeldend,
dans, muziek en theater. Daarbij wordt in lessenseries
gedurende een periode van vier tot zes weken gewerkt
aan een bepaald onderwerp, waarbij rekening wordt
gehouden met een eventueel thema van de school.

Ook voor advies bij de implementatie van
cultuurbeleidsplannen en deskundigheidsbevordering
van het team, ben je bij Kubus aan het juiste adres.
Neem voor maatwerk contact
op met je coördinator:
Bastiaan Roeters
b.roeters@dekubuslelystad.nl
Chantal Heemskerk
c.heemskerk@dekubuslelystad.nl

We werken nauw samen met FleCk
(het Flevolandse Expertisecentrum
voor Cultuureducatie).
www.cultuureducatieflevoland.nl

De Cultuurcarrousel kan ook worden ingezet als werkdrukverlaging.

Beeldend, dans, muziek, theater en techniek
één termijn
hele schooljaar
op offertebasis

Kubus biedt uitdagende en inspirerende les- en
techniekkisten aan. Met behulp van het materiaal
uit deze kisten kunnen kinderen kennismaken met
de wereld van kunst en cultuur. Bij alle les- en
techniekkisten is het mogelijk om tegen meerprijs
een gastdocent te boeken. De kisten zitten boordevol
inspiratie rondom een onderwerp en er is aanbod voor
alle disciplines.

Aansluitend aan de les kan de kunstdocent de lessen
ook aanbieden aan de ouders. Zo trekken binnen- en
buitenschools leren samen op.
Let op: Een maatwerkvraag moet minstens twee
maanden voor de uitvoeringsdatum ingediend zijn.
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GROEP 4 T/M 8

GROEP 4 T/M 8

GROEP 5 T/M 8

GROEP 8

LEERORKEST

LELYSTAD VOL TALENT
WERVINGSCONCERT

ISOCIAL

MUSICALBEGELEIDING

› Kubus

› Kubus

› Theatergroep ZWERM

› Multidisciplinair

Discipline Muziek
Duur
10 lessen van 60 minuten
Periode: vanaf periode 2
Prijs 	op offertebasis

Discipline
Duur
Periode:
Prijs

Discipline
Duur
Periode:
Prijs

Disciplinew Multidisciplinair
Duur
in overleg
Periode: hele schooljaar
Prijs
op offertebasis

Het Leerorkest is een nieuwe en innovatieve vorm
van muziekeducatie waarbij alle leerlingen de kans
krijgen om onder schooltijd een instrument te leren
bespelen. Het project is zowel een muzikaal als een
sociaal programma waarbij de leerling centraal staat. In
tien lessen maken de leerlingen van groep zes t/m acht
kennis met pop- of klassieke instrumenten en studeren
ze per groep een nummer in. De leerlingen van groep
vier en vijf leren van de zangdocent alles over zingen
en zullen aan het eind van de periode de nummers die
de bovenbouw heeft ingestudeerd gaan meezingen.
Het project wordt afgesloten met een uitvoering voor
ouders, leerkrachten en leerlingen van de deelnemende
school.

‘Lelystad vol Talent’ laat kinderen uit groep vijf en zes
op een laagdrempelige manier kennismaken met het
bespelen van een instrument en alles wat daarbij komt
kijken. Al sinds de start van het project (voorheen bekend
als ‘Lelystad vol Muziek’) organiseren we in september
wervingsconcerten op school voor de groepen vijf en zes.
De wervingsconcerten vinden plaats onder schooltijd en
duren ongeveer 30 minuten. De docenten geven naast
het concert ook uitleg over de verschillende instrumenten,
zodat de kinderen daar een goede indruk van krijgen.
Zit jouw school in de buurt van één van onze leslocaties
(Waterwijk, Punter, Atolwijk of Landstrekenwijk) en wil jij
ook een gratis concert voor de leerlingen van groep vijf en
zes? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier!
lelystadvoltalent.nl

Muziek
ongeveer 30 minuten
tussen 5-28 september
gratis

Muziek
1,5 uur (voorstelling en nagesprek)
hele schooljaar
op offertebasis

Het leven van kinderen speelt zich voor een steeds groter
deel online af. Deze steeds veranderende online-wereld
is voor de gemiddelde volwassene nauwelijks bij te
benen. Maar hoe worden basisscholieren hier wegwijs in?
De voorstelling ‘ISocial’ volgt drie basisscholieren die hun
weg proberen te vinden in de wereld van Internet en Social Media. De voorstelling en het interactieve nagesprek,
zijn een fijne basis om aan te kunnen refereren bij de
lessen Mediawijsheid. Deze voorstelling wordt in de klas
gespeeld of kan online worden aangeboden.

Wil je graag extra hulp bij de eindmusical voor
bijvoorbeeld theater of zang, dan kan Kubus begeleiding
bieden. Samen met een vakdocent zet je de puntjes op
de ‘i’ bij jullie musical. De kunstvakdocent kan ingezet
worden als coach van de leerkracht of als docent voor de
leerlingen.
In het kader van de werkdrukverlaging kan Kubus
ook het gehele traject overnemen. Kunstvakdocenten
repeteren en begeleiden dan de gehele musical met
aandacht voor zang, spel en dans. Hoe jullie musical ook
is ontstaan: een uitvoering in het Kubustheater vormt
het daverende slot! Vraag naar de mogelijkheden.
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›

BESTELLEN AANBOD 2022-2023

DEADLINE INSCHRIJVING: 3 JUNI 2022

Kubus organiseert gedurende het hele schooljaar diverse activiteiten.
Om deze activiteiten op het moment van jouw voorkeur te kunnen
organiseren, raden we je aan om vóór de zomervakantie in te schrijven.
Dat doe je via onze website www.dekubuslelystad.nl/onderwijs/bestellen
Om dit proces soepel te laten verlopen is het belangrijk de volgende
punten goed in de gaten te houden:
1. Voor CultuurPlus scholen: vul de EVI in voor het geplande schoolgesprek.
2. Schrijf je voor de zomervakantie in zodat we rekening kunnen houden
met jullie voorkeursperiode. Schrijf je later in, dan kunnen wij het
inplannen van de activiteiten niet garanderen. Zorg dat de inschrijving
volledig is. Geef de groepsindeling en het aantal leerlingen per groep aan,
de voorkeursperiode (termijn) en eventueel het voorkeursdagdeel aan
(graag rekening houden met gymtijden e.d.). Laat ook weten welke data
niet mogelijk zijn. (Denk aan studiedagen e.d.)
3. Bij het inschrijven voor modules of leskisten, graag twee termijnen
opgeven;
4. Onderteken de inschrijving of offerte tijdig. De optie kan pas officieel
worden geboekt wanneer wij een ondertekende offerte hebben
ontvangen. Opties vervallen een maand na ontvangst van de offerte.
5. Geef eventuele wijzigingen op tijd door, zodat er voldoende ruimte is
dit met de betrokken partijen af te stemmen.
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Bij de planning hanteren we vier termijnen:
Termijn 1: 26 oktober t/m 15 december 2022
Termijn 2: 11 januari t/m 23 februari 2023
Termijn 3: 8 maart t/m 20 april 2023
Termijn 4: 10 mei t/m 29 juni 2023

Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website.
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› VERRIJKTE SCHOOLDAG
SCALA VOOR EEN VERRIJKTE SCHOOLDAG

Scala ontwikkelt de infrastructuur voor een zogenaamde ‘verrijkte schooldag’ en
is een initiatief vanuit de gemeente Lelystad, drie schoolbesturen (SchOOL, SCPO
en SKO) en Kubus.

De impulsregisseur is onderdeel van een team van deskundigen die zowel het
onderwijs als de vragen vanuit het onderwijs, uit eigen ervaring kennen.
Klik hier wanneer je de leden van ons team wilt leren kennen.

Scala wil:
· Het onderwijs van basisschoolleerlingen verrijken met extra aanbod.
· Leerlingen hun talenten laten ontdekken.
· Vakdocenten inzetten bij het bestrijden van het lerarentekort.

Scala ontwikkelt in de eerste plaats randvoorwaarden voor een verrijkte schooldag
maar is ook altijd beschikbaar voor hulpvragen. Daarnaast maken we graag samen
met school een maatwerkprogramma op basis van de reguliere tarieven.
Voor meer informatie kun je mailen naar info@scala-onderwijs.nl

Scala beschikt over een impulsregisseur. Deze bedenkt in samenspraak met
de school, hoe een verrijkte schooldag wordt ingericht. Ons netwerk bestaat
uit vakdocenten en aanbieders uit verschillende disciplines en werkvelden,
die in staat zijn om leerkracht vervangend te werken. Zo lost de school een
formatieprobleem op, terwijl de leerlingen steeds een bevlogen vakdocent voor
de klas hebben staan.
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Het podium dat Kubus biedt is zéér geschikt om de eindmusical van de basisschool net dát mee te
geven waar de kinderen nog lang met plezier aan terug zullen denken. Kubus biedt scholen ook de
mogelijkheid om het project geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden. Zie hiervoor het hoofdstuk
‘Maatwerk’. Zo ontzorgen we de school en hebben jullie een fantastisch eind van het schooljaar.
Kubus is een mooi, toegankelijk en inspirerend gebouw in hartje Lelystad. Met een gratis parkeerplaats
om de hoek en het centrum op loopafstand. Je wordt omringd door kunst en cultuur en deze inspiratie
is voelbaar in het gebouw. Naast het verhuren van onze theaterzaal heeft Kubus diverse, in grootte
variërende ruimtes te huur, voor een vergadering, borrel, bijeenkomst, etc.
MEER WETEN?
Voor informatie, eventuele kortingen en ondersteuning neem je contact op met
Albert Lindenburg, 0320 72 70 03 of stuur een e-mail a.lindenburg@dekubuslelystad.nl
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Agorabaan 3
8224 JS Lelystad
T 0320 22 15 24
info@dekubuslelystad.nl
www.dekubuslelystad.nl

