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Met plezier presenteren we het cultuureducatieprogramma 
Kunstkeien voor schooljaar 2021–2022. Kunstkeien biedt 
een basis voor cultuureducatie in het primair onderwijs. 
Via Kunstkeien maken leerlingen kennis met kunst en cultuur 
in hun eigen culturele omgeving.

Kunstkeien bestaat uit twee 
onderdelen: maak het mee en 
maak het zelf. Hiermee sluit het 
cultuureducatieprogramma inhoudelijk 
aan op de twee pijlers van het 
leergebied kunst en cultuur van 
Curriculum.nu: meemaken en betekenis 
geven en maken en betekenis geven.

Maak het mee
Via het bezoek aan theater en 
musea beleven kinderen kunst en 
cultuur. Het meemaken van kunst en 
kennismaken met professionals staat 
centraal en is een bijzondere ervaring, 
eentje die niet vanzelfsprekend is voor 
sommige kinderen. Door het meemaken 
van kunstuitingen krijgen leerlingen een 
bredere blik op de wereld én zichzelf.

Maak het zelf
Het zelf maken van kunst heeft een 
plek in het keuzemenu van Kunstkeien. 
Iedere leerling neemt deel aan een 
project (een lessenserie of activiteit) 
uit het keuzemenu. De leerling 
maakt op actieve wijze kennis met 

één van de kunstdisciplines. In deze 
brochure lees je meer over de inhoud 
van de projecten en kun je een keuze 
maken voor de activiteit die jou en 
de leerlingen het meest aanspreekt 
of passend is bij het curriculum van 
de school.

Meedoen?
Deelname aan Kunstkeien kost € 12,50 
per leerling. Scholen ontvangen 
van het rijk € 13,37 per leerling voor 
cultuuronderwijs. Inschrijven voor 
Kunstkeien 2021-2022 is mogelijk tot 
en met 26 april 2021 via 
www.neoscultuuronderwijs.nl. 

De aanvragen worden op volgorde 
van binnenkomst behandeld. We zien 
je inschrijving graag tegemoet!

NEOS, experts in cultuuronderwijs
NEOS ondersteunt scholen en 
organisaties uit regio Amersfoort bij 
het vormgeven van hun cultuuraanbod 
voor kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar. Hierbij werken we samen met 
culturele partners. 
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Maak het mee!

Het kijken naar en beleven van professionele kunst daagt 
leerlingen uit om goed te kijken, te luisteren en zich te 
verwonderen. Het biedt een bredere blik op de wereld. 
Binnen de pijler meemaken komen leerlingen in aanraking 
met professionele uitingsvormen van kunst en cultuur. 

Maak 
het mee!

We bieden leerlingen een onvergetelijke 
ervaring in een Amersfoorts theater 
of museum en dagen ze uit om te 
reflecteren en analyseren. We bieden 
educatief materiaal dat je voorafgaand 
óf na het bezoek zelf in de klas kunt 
behandelen met de leerlingen.

Theatervoorstelling
We programmeren jeugdtheater 
van - bij voorkeur- makers uit onze 
eigen stad en regio en houden hierbij 
rekening met een afwisselend aanbod, 
waarin dans, theater en muziek 
vertegenwoordigd zijn.

Voor de jongste leerlingen kan de 
voorstelling op school plaatsvinden. 
De oudere leerlingen brengen een 
bezoek aan theaters als De Lieve 
Vrouw, Flint Theater, Veerensmederij 
en ICOONtheater. Zo proeven zij de 
sfeer van een echt theater. Op welke 
plaats dan ook, leerlingen maken 
kennis met professionele dansers, 
acteurs en musici. 
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Vergeten dieren en 
verloren zaken
Duda Paiva

Licht uit, spot aan!
ICOONtheater

Zwanenmeer
Holland Opera
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Kunstkeien
Maak het mee!
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Herinneringen aan 
Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort

Reis mee met Mondriaan
Het atelier van Piet Mondriaan, 
Mondriaanhuis
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Help de 
museumdirecteur!
Museum Flehite

Museumbezoek
Naast theatervoorstellingen laten 
we leerlingen ook genieten van het 
rijke culturele aanbod van musea 
of erfgoedinstellingen in de stad. 
Leerlingen gaan op ontdekking 
in hun eigen culturele omgeving. 
Bekijk de nieuwe tentoonstelling in 
Kunsthal KAdE, ontdek de kunst van 
De Stijl in het Mondriaanhuis of duik 
in de Amersfoortse geschiedenis in 
Museum Flehite. Voor de leerlingen 
van de bovenbouw behoort een 
filmprogramma in De Lieve Vrouw of 
een rondleiding in Kamp Amersfoort 
tot de mogelijkheden. 

Jaarlijks worden de bezoeken aan een 
theatervoorstelling en een museum 
afgewisseld. Zo zien leerlingen dus het 
ene schooljaar een theater-, muziek- 
of dansvoorstelling en bezoeken ze het 
volgende jaar een Amersfoorts museum 
of erfgoedinstelling. Veel inspiratie en 
afwisseling dus! 

De roostering ontvang je samen met het 
rooster voor het keuzemenu. We laten 
je weten in welk museum of theater de 
leerlingen welkom zijn en waar je het 
lesmateriaal kunt vinden. 

Rondleiding in 
Kunsthal KAdE
Kunsthal KAdE
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NEOS Cultuuronderwijs

Suzan Drummen, Luchtspiegelingen (2020) 

tijdens Mirror | Mirror in Kunsthal KAdE, voorjaar 

en zomer 2021. Foto: Mike Bink
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Tijdens de rondleiding sprong de 
museumdocent in op de behoefte 
van de kinderen: een verhaal, een 
opdracht of juist vragen stellen - 
het was er allemaal.
Een enthousiaste leerkracht
op bezoek bij Kunsthal KAdE
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10 Kunstkeien
Maak het zelf!

Binnen de pijler maken staan experimenteren, creëren, 
vormgeven en (re)produceren centraal. Een kunstvakdocent 
in de klas daagt leerlingen uit om hun creatieve vermogen 
in te zetten. Dat doen ze door zelf een opdracht uit te 
voeren en een artistiek product te maken waar iedereen 
trots op is! De actieve projecten vinden veelal in de klas 
plaats onder leiding van een externe kunstvakdocent.

Zo maken leerlingen bijvoorbeeld een 
zelfportret van klei, dompelen ze zich 
onder in de wereld van opera, spelen 
of regisseren een eigen theaterscène 
of maken een dansvideo van een 
zelfbedachte choreografie. Er is volop 
keuze om samen te ontdekken, 
produceren en plezier te hebben. 

Het keuzemenu biedt een actief 
schoolbreed programma met 
producten van verschillende 
Amersfoortse culturele instellingen 
en kunstvakdocenten. 

Per bouw bieden we een aantal 
activiteiten aan. Bij inschrijving voor 
Kunstkeien kun je een eerste en 
tweede keuze per bouw aangeven. 
De keuzevrijheid maakt het mogelijk 
je eigen programma samen te stellen. 
Er wordt per bouw één activiteit 
ingeroosterd, iedere groep in die bouw 
krijgt hetzelfde project. Het rooster 
ontvang je voor de zomervakantie 
van 2021. 

Maak 
het zelf!
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Het Wilde Dierenorkest De Paraplu

In De Paraplu gaan de kinderen op 
een muzikale reis. In het gelijknamige 
prentenboek van Dieter & Ingrid 
Schubert voert een windvlaag een 
klein hondje met zijn paraplu mee 
tot ver boven de wolken. Het hondje 
reist om de wereld en beleeft 
allerlei avonturen. De leerlingen 
verklanken de kleurrijke afbeeldingen 
uit het prentenboek door te 
bewegen, te zingen en muziek te 
maken met instrumenten.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school 

K E U Z E M E N U  G R O E P  1 & 2

Dans - Kunstvakdocent Muziek - Kunstvakdocent

In Het Wilde Dierenorkest dansen 
leerlingen met de dieren uit het 
gelijknamige boek van Dan Brown. 
Het boek wordt voorgelezen en de 
leerlingen dansen op de muziek van 
het boek. Allemaal hebben ze een 
eigen plek in het orkest en gaan ze 
bij elkaar op bezoek. Ze vliegen met 
de woudvogels, nemen een kijkje 
bij de klunzenkatjes en bezoeken 
de galoppony’s, enge ratten en een 
kikkerkoor. Al dansend komen ze 
erachter dat ze van dieren best veel 
kunnen leren! 

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent 

locatie speelzaal op school



12 Kunstkeien
Maak het zelf!

In het bos De rode draad

In het bos leeft van alles. 
De leerlingen maken in drie lessen 
kennis met allerlei beeldende 
technieken en gaan (afhankelijk van 
het seizoen en de wensen van de 
leerkracht) aan de slag met bomen, 
paddenstoelen, dieren en alles 
wat daarbij hoort. Ze schilderen 
bijvoorbeeld de verschillende dieren 
die in het bos leven of boetseren 
paddenstoelen en vogelnestjes. 

Kabouter Ossip vindt een rode draad 
in het bos. Hij besluit de draad te 
volgen en komt onderweg van alles 
tegen. In deze lessenreeks gaan 
de leerlingen – net als Ossip – op 
avontuur door een rode draad 
te volgen. Onderweg komen ze 
allerlei bijzondere objecten tegen. 
Wat zou het kunnen zijn? Waar 
komt het vandaan? Ze fantaseren 
over allerlei avonturen die de 
creativiteit prikkelen. 

Deze theaterlessen zijn geïnspireerd 
op het prentenboek Ossip en de 
onverwachte reis van Annemarie 
van Haeringen.

Informatie

tijdsduur 3 x 75 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Beeldend - Kunstvakdocent Theater - Kunstvakdocent

K E U Z E M E N U  G R O E P  1 & 2
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Boekenparade In het diepe

In de Boekenparade vormen de 
leerlingen een echte jury. De 
jeugdspecialist van de bibliotheek 
introduceert een selectie 
prentenboeken in de klas. Gedurende 
drie weken leren de leerlingen de 
boeken kennen door ze samen 
met de leerkracht te lezen en 
verwerkingsopdrachten te maken. 
Hierna kiezen de leerlingen samen 
hun favoriete boek. Dit winnende 
boek is de basis voor het kunstwerk 
dat de kinderen onder begeleiding 
van een kunstvakdocent gaan maken. 

Aan de hand van een thema 
(keuze uit: dieren, seizoenen, 
schoolreisje of een boek) worden 
de kinderen ondergedompeld in 
de theaterwereld. Ze ontdekken 
hun fantasie, spelplezier en werken 
samen. Alles is mogelijk, want in de 
wereld van theater is alles eenmaal 
nét anders dan in de realiteit! 

Interesse om tegen een meerprijs 
een extra les met presentatiemoment 
te boeken? Neem dan contact met 
op met NEOS. 

Informatie

tijdsduur 45 minuten introductie door 

De Bibliotheek Eemland, 60 minuten 

verwerkingsles door kunstvakdocent beeldend 

uitvoering door jeugdspecialist De Bibliotheek 

Eemland, kunstvakdocent en leerkracht 

locatie klaslokaal

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Literatuur en beeldend – Bibliotheek 
Eemland en kunstvakdocent

Theater – Theater Kopje Onder

K E U Z E M E N U  G R O E P  3 & 4



14 Kunstkeien
Maak het zelf!

Recycle beats Dit ben ik!

Recycle beats bestaat uit vier lessen 
rondom slagwerk, maat en ritme. 
De leerlingen maken kennis met 
diverse slagwerkinstrumenten 
en onderdelen van het drumstel. 
Ze bootsen de klanken na met allerlei 
instrumenten, die ze zelf maken. 
Voorafgaand aan de lessen wordt 
een lesbrief verstuurd, waarmee de 
leerkracht deze instrumenten zelf 
kan maken met de leerlingen.

Wie ben ik? En hoe maak ik een 
kunstwerk van mezelf in allerlei 
vormen? Aan de hand van 
verschillende beeldende technieken 
maken de leerlingen zelfportretten 
en kunstwerken die te maken 
hebben met hun identiteit en 
familie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 
hun gezin schilderen, hun huis 
boetseren en een portret timmeren. 
Ze ontdekken en laten zien: dit ben 
ik! Deze lessen worden gegeven 
door een kunstvakdocent.Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal

Informatie

tijdsduur 3 x 75 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal

Muziek – Kunstvakdocent Beeldend – Kunstvakdocent

K E U Z E M E N U  G R O E P  3 & 4
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Het Dansmuseum Een museum voor iedereen

In Het Dansmuseum worden kinderen 
geïnspireerd door verschillende 
schilderijen die ze tot leven brengen 
in een dans. Ze maken kennis met 
de bekende balletschilderijen van 
Degas, leren gevoelens omzetten 
in dansbewegingen aan de hand 
van het beeld De Denker van Rodin 
en dansen mysterieus op oosterse 
muziek. Tijdens elke les leren 
leerlingen beeldende kunst en 
dans aan elkaar te koppelen. 

Kinderen leren door middel van zoek- 
en doe-opdrachten wat een museum 
is. Waarom is er een museum over 
Mondriaan? En wat laat je daar dan 
zien? Middels praktische opdrachten 
en rollenspellen gaan de leerlingen 
op onderzoek uit.

Informatie

tijdsduur digitale lesbrief (minimaal 60 

minuten) + 60 minuten museumbezoek

uitvoering lesbrief en verwerkingsles 

door leerkracht, workshop en rondleiding 

door museumdocent

locatie klaslokaal met digibord + 

Mondriaanhuis

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten 

uitvoering begeleiding door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Dans – Kunstvakdocent Beeldend en erfgoed - Mondriaanhuis

G R O E P  5 & 6
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Maak het zelf!

Kijk, kunst! Tafelmuziek

Amersfoort barst van de 
kunst! Niet alleen in Kunsthal 
KAdE, Museum Flehite en het 
Mondriaanhuis, maar ook op straat. 
Deze digitale scheurkalender voor 
het digibord zit vol spannende 
kijk-, denk- en spelopdrachten over 
Amersfoortse kunstwerken die de 
leerkracht vooraf zelf behandelt met 
de leerlingen. Aansluitend vindt een 
bezoek aan één van de Amersfoortse 
musea plaats. Daar zien de leerlingen 
de kunstwerken in het echt en 
gaan ze in het atelier aan de slag 
als ware kunstenaars. 

In de digitale lesomgeving 
Tafelmuziek gaan muziek en rekenen 
hand in hand. Samen met pop Oscar 
gaan de leerlingen op een muzikale 
reis langs alle rekentafels. In drie 
lessen op school besteedt een 
kunstvakdocent muziek aandacht 
aan de warming-up, ritme en melodie 
en worden er op een swingende 
manier verschillende rekentafels naar 
keuze behandeld. De school krijgt 
een jaarabonnement op de digitale 
lesomgeving van Tafelmuziek. 
Het hele schooljaar plezier dus!

Informatie

tijdsduur digitale lesbrief (minimaal 60 minuten) 

+ 90 minuten museumbezoek naar keuze, 

inclusief workshop

uitvoering lesbrief en verwerkingsles door 

leerkracht, workshop door museumdocent

locatie klaslokaal met digibord + museum 

naar keuze 

Informatie

tijdsduur 3 x 45 minuten en jaarabonnement 

digitale lesomgeving

uitvoering door kunstvakdocent en leerkracht

locatie klaslokaal

Erfgoed – Amersfoortse musea Muziek – Holland Opera

G R O E P  5 & 6
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What a feeling Ambachtelijk werken aan 
de Eem: Katoendrukken

In deze reeks danslessen creëren 
leerlingen hun eigen dansstijl. 
Ze komen in aanraking met klassiek 
ballet, moderne dans, streetdance 
en volksdansen. Ze verbreden hun 
kennis over de dansstijlen door 
opdrachten te maken waarbij ze zelf 
online onderzoek doen. In de les 
kunnen de leerlingen de dansstijlen 
in praktijk brengen en leren ze hun 
eigen lijf en emoties beter kennen. 
Ze doen een beroep op hun fantasie 
en creativiteit. What a feeling! 

De eerste katoendrukkerij van 
Europa in de 17de eeuw stond in 
Amersfoort! Met zogenoemde 
blockprints drukte men motieven 
op katoen tot kleurrijke stoffen voor 
kleding en woonstoffering. Ook in 
de moderne tijd kunnen leerlingen 
zelf katoendrukken en patronen 
bedenken. De leerkracht geeft 
een voorbereidende les op school 
en daarna volgen de leerlingen 
een workshop blockprinten bij de 
Katoendrukkerij. Al doende leren ze 
over de geschiedenis en de techniek 
van dit ambacht. 

Informatie

tijdsduur digitale lesbrief (voorbereiding en 

verwerking) totaal 100 minuten en workshop 

90 minuten

uitvoering lesbrief door leerkacht, workshop 

door docenten Katoendrukkerij

locatie klaslokaal en de Katoendrukkerij 

(in de Volmolen naast de Koppelpoort) 

Informatie

tijdsduur 3 x 60 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Dans – Kunstvakdocent

Beeldend en erfgoed – 
de Katoendrukkerij
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Maak het zelf!

Boektrailer maken Dance mov(i)e

Bioscoopfilms worden altijd 
aangekondigd met filmtrailers, maar 
verdienen boeken niet ook een mooie 
trailer? De bibliotheek stelt een kist 
samen met boeken voor de klas. 
Een jeugdspecialist introduceert 
de boeken in de klas waarna de 
leerlingen in kleine groepjes een boek 
lezen. Samen met de jeugdspecialist 
verzinnen zij een campagne om het 
boek te promoten. Een docent van 
het Medialab helpt de leerlingen 
vervolgens bij het maken van 
boek-promotiefilmpjes: de enige 
echte boektrailers!

In drie danslessen werken de 
leerlingen in kleine groepjes toe 
naar het maken van een eigen 
dans-TikTokvideo, waarin ze laten 
zien dat ze beschikken over kennis 
van verschillende dansstijlen, 
creativiteit en motivatie. Ze maken 
een choreografie, bedenken een 
compositie van verschillende 
bewegingen in de ruimte en brengen 
dansend hun boodschap over.  

Informatie

tijdsduur 2 x 45 minuten les door 

jeugdspecialist bibliotheek en 1 x 90 minuten 

trailer maken door Medialab

uitvoering door jeugdspecialist bibliotheek 

en docent Medialab

locatie op school

Informatie

tijdsduur 3 x 60 minuten en +/-90 

minuten lesbrief

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school 

bijzonderheden in overleg met de school 

kiezen we een geschikte drager voor het 

opnemen van de filmpjes

Literatuur en AV/nieuwe media – 
Bibliotheek Eemland

Dans – Kunstvakdocent

G R O E P  5 & 6 G R O E P  7 & 8
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Opera XpressDe erfenis van oom 
Ferdinand

Wat is opera? Is het alleen hoog 
zingen, iets van vroeger, saai 
of juist bijzonder? Tijdens deze 
3-delige lessenserie worden de 
leerlingen ondergedompeld in de 
wereld van opera. Alle disciplines 
komen aan bod; theater, zang, 
muziek en vormgeving. Zo maken 
ze levende schilderijen van een 
scène uit Don Giovanni en een 
muziekcompositie bij een fragment 
uit de opera Roodkapje. De lessen zijn 
een combinatie van kijkopdrachten 
en activiteiten en worden gegeven 
door kunstvakdocenten.

Het museum komt naar school met 
een koffer vol museumvoorwerpen 
die leerlingen kunnen onderzoeken. 
Welke vorm heeft het en van welke 
materialen is het gemaakt? Waarvoor 
kan het gebruikt zijn, en door wie 
is het gebruikt? Leerlingen ervaren 
dat je door zelf te onderzoeken veel 
leert over de voorwerpen én over het 
dagelijks leven in een andere periode. 
Onderzoekend leren! 

Informatie

tijdsduur 3 x 60 minuten 

uitvoering door kunstvakdocenten 

locatie op school 

Informatie

tijdsduur 75 minuten gastles + 

voorbereidende digitale lesbrief 

uitvoering door twee museumdocenten 

locatie klaslokaal

Muziek – Holland Opera

Erfgoed – Museum Flehite
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Maak het zelf!

Vloggers Schrijf, klik, plak!

Vloggen is hot! Kijk je geen vlogs, 
dan maak je ze zelf wel. Het is een 
laagdrempelige en leuke manier 
om jezelf te presenteren. In deze 
lessenreeks verzinnen leerlingen 
zelf een thema, genre en een 
vorm, en maken hun eigen vlog. 
Deze lessen liggen op het snijvlak 
van mediawijsheid, acteren en 
audiovisuele vorming. De lessen 
worden uitgevoerd door een 
kunstvakdocent theater en 
camera-acteren.

Soms is een verhaal duidelijker als 
er een beeld bij staat. Tekst en beeld 
versterken elkaar. De leerlingen 
maken een fotocollage bij een 
thema en daarbij leren ze de 
basisaspecten van de fotografie 
zoals kader, standpunt en compositie 
kennen. Vervolgens schrijven ze een 
gedicht onder begeleiding van een 
medewerker van de Bibliotheek. 
Hoe versterkt het gedicht het 
gemaakte beeld? 

Informatie

tijdsduur 3 x 60 minuten 

uitvoering begeleiding door kunstvakdocent

locatie klaslokaal of mediaruimte 

Informatie

tijdsduur 2 x 60 minuten (fotografie), 1 x 60 

minuten (literatuur)

uitvoering begeleiding van een kunstvakdocent 

en bibliotheekmedewerker

locatie klaslokaal, minimaal 1 computer per 3 

leerlingen beschikbaar

AV/nieuwe media – Kunstvakdocent Literatuur en beeldend – Bibliotheek 
Eemland en kunstvakdocent 

G R O E P  7 & 8



21O N Z E  S A M E N W E R K I N G S PA R T N E R S

Samen met onze partners maken we het 
mogelijk om het aanbod voor Kunstkeien 
samen te stellen. Iedere activiteit is met 
zorg samengesteld om ieder kind in de 
regio Amersfoort met kunst en cultuur in 
aanraking te laten komen. 
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Prijs en inschrijven

Prijs en 
inschrijven

Deelname aan het programma 
Kunstkeien kost € 12,50 per leerling. 
Meedoen met Kunstkeien kun je 
bekostigen uit de € 13,37 voor 
cultuureducatie die je als school 
via het rijk in de Prestatieboxgelden 
ontvangt. Facturatie voor Kunstkeien 
geschiedt medio februari van 
schooljaar 2021- 2022. 

Inschrijven voor het Kunstkeien 
Keuzemenu is mogelijk tot en met 
26 april 2021. Inschrijven kan via  
www.neoscultuuronderwijs.nl. 
De aanvragen worden in volgorde 
van binnenkomst behandeld. 
Schrijf je dus snel in! 

Heb je vragen of wil je meer 
informatie over de (gesubsidieerde) 
maatwerkprojecten uit ons aanbod? 
Neem dan contact met ons op, 
we denken graag met je mee. 

Sanne Linders
Adviseur & Projectleider
sanne@neoscultuuronderwijs.nl
033 467 34 82

Lieske van der Linden
Projectmedewerker
lieske@neoscultuuronderwijs.nl
033 479 80 14
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Alle informatie en aanbod op 
één plek bij elkaar. 

Contact

Colofon

Post- en bezoekadres NEOS Cultuuronderwijs

Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort

fb.com/neoscultuuronderwijs

instagram.com/neoscultuuronderwijs

uitgave

NEOS Cultuuronderwijs, 

maart 2021

teksten

Sanne Linders

redactie 

Stephanie Westerhoud

ontwerp

Studio Naam 

fotografie

Henry Krul, Mike Bink, Joke 

Veenstra, Ben van Duin, Cees 

Wouda, Medialab, NEOS, Binie 

Visual Communication  

druk

Drukkerij Printing, Amersfoort

neoscultuuronderwijs.nl
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