
KEK 
KALENDER

Waaraan herken je een inspirerende 
school? Een boekenkast vol boeiende 
boeken? Uitbundige kunstwerken 
aan de muur? Een adembenemend 
speellokaal? Ook! Volgens één van de 
KEKkers herken je zo’n school aan 
een... inspirerend kleinste kamertje. 
Toiletten met gezellige foto’s, posters, 
prikkelende quotes en ansichtkaartjes 
betekenen een bevlogen team en 
goede schoolsfeer. En de KEKkers 
kunnen het weten, want die komen op 
(bijna) elke basisschool in Friesland. 

Daarom nu, voor jullie kleinste 
kamertje: de KEKkalender! Met de 52 
meest inspirerende projecten, quotes, 
materialen en theorieën uit vier jaar 
KEK.

Als je een foto maakt van de QR-
code hieronder, kom je op de 
kalenderpagina op onze website. Daar 
wijden we uit over de onderwerpen 
per week. 

Pssst, moatst ‘m allinne sels 
noch even yninoar sette...!

52 weken inspiratie 
voor cultuureducatie

 

 Het gezicht van 
KEK in school! 

Wat een rijkdom! 
Meimakkers helpen 

basisscholen in Friesland 
bij het denken over en 

vormgeven van hun 
cultuuronderwijs. Bestaat 
de school 100 jaar en wil 
het team een film maken? 

Wil het iepenloftspul 
graag een voorprogramma 

van de school? Wil je je 
omgevingsonderwijs 

verdiepen? De meimakker 
weet als geen ander 
wie in te schakelen: 
vakdocenten van het 

lokale kunstencentrum, 
kunstenaars uit de buurt, het 
korps of koor uit het dorp... 

heb je de meimakker al 
gebeld? Mark Mieras is wetenschapsjournalist, gespecialiseerd in 

hersenonderzoek. Zijn quote komt uit Verdwalen in Verhalen 
(2018) en Ferhalefjoer.      
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Wat doet KEK?

Cultuureducatie moet een vaste plek in het 
schoolprogramma hebben. Daarom is er de regeling 

Cultuureducatie Met Kwaliteit van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds 

Cultuurparticipatie en de provincie Fryslân.  
In Friesland: KultuurEdukaasje mei Kwaliteit (KEK). 

Keunstwurk coördineert KEK.  

Kunst-, cultuur- en erfgoedonderwijs maakt ruimte om 
anders naar de wereld te kijken en je er betekenisvol mee 

te verbinden. Het geeft kinderen een sterk verhaal over 
zichzelf, meerdere talen en manieren om zich te uiten, en 

ruimte om zich te ontwikkelen tot weerbare, veerkrachtige, 
creatief denkende volwassenen.

KEK zet inzichten en inspiratie uit kunst, cultuur en erfgoed 
in om leerkrachten te trainen, advies te geven over onder-

wijsplannen, mee te denken over innovatieve school-
projecten en vakdocenten de scholen binnen te brengen. 

De meimakkers van KEK verbinden de scholen met de 
lokale kunstencentra en kunstenaars.

------------------------------------------------------------------

Deze kalender is gemaakt door:

redactie Sarah Dolstra, Anne Graswinckel,  
Froukje Geerts, Grietje Deinum 

grafische vormgeving Jelle F. Post druk CSL Digitaal

KEK2 verbindt: 

Afûk - Ateliers Majeur - Museumfederatie Fryslân - De Veerkieker 
- Akte2 - Kunst & COO - Opus 3 - It Toanhûs - Seewyn - Prins Claus 

Conservatorium - Bovenschoolse organisaties - Cedin - Fonds 
voor Cultuurparticipatie - Keunstwurk - FERS - De bibliotheken 

van Fryslân- De Lawei cultuureducatie - Provincie Fryslân - Sense 
of Place - Sjongfestival - Tresoar - We the North - Kunstkade 
- Stellingwarver Schrieversronte - Waadzinnig - OMF - SAKO 

Friesland - Never Ending Orchestra - Special Heroes Art - Fries 
Museum - Mar & Klif - RUG - Museum Dr8888 - NHL Stenden 

Lectoraat Meertaligheid - Meeuw Jonge Theatermakers - Tryater - 
NHL Stenden pabo en kunstvakopleidingen - Next Level School - De 
Wâldsang - Alle gemeenten van Friesland - Hanzehogeschool - City 

of Literature - SEMKO - Oerol - Oranjewoud Festival - LF2028 - 
Opera Spanga - Explore the North - New Noardic Wave - Noordelijk 

Film Festival - Fries Straatfestival - Spark the Movement - FEP - 
vele ZZP’ers - en meer!

En die 2 achter KEK? Die staat voor  
de tweede periode van vier jaar CMK.

Je vindt KEK bij: 
Keunstwurk – Wissesdwinger 1 – 8911 ER Leeuwarden

058-2343434 – kek2@keunstwurk.nl
www.kultuerfilter.nl

www.facebook.com/kultuerfilter

WEEK 51 WEEK 52

Met de kriebelkaartjes 
oefenen kinderen om vrij  
te vertellen, zonder vast  
te zitten aan een tekst. 

Maak kriebelkaartjes: 
kaartjes waarop 
puntsgewijs een verhaal 
staat. Werk in  
tweetallen. De verteller 
staat met zijn rug  
vóór de  
luisteraar.  
 
 
 
 
 
De verteller vertelt aan  
de hand van de 
steekwoorden het  
verhaaltje én tekent  
met zijn vingers het  
verhaal op de rug  
van de luisteraar. 

Een schat aan informatie 
over cultuureducatie

Over de CMK-regeling: 

WWW.CULTUUREDUCATIEMETKWALITEIT.NL

Over cultuureducatie: 

WWW.LKCA.NL

Hoe doen ze het in in de rest van het land? 

WWW.KUNSTENCULTUUR.NL
WWW.DECULTUURLOPER.NL

Meer inspiratie: 

WWW.DIY.ORG

KLETSVERHAALTJES MET  
KRIEBELKAARTJES DE BESTE  

CULTUUREDUCATIEWEBSITES

Uit: Verdwalen in 
Verhalen, Anne 
Graswinckel en 
Jelle F. Post
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Kunst laat kinderen hun  
eigen verhalen en die van  
anderen verkennen en  
begrijpen.

Nadenken over kunst en de wereld,  
met een grappige film als start. 

Op www.kultuerfilter.nl/met-de-leerlingen 
vind je filosofielessen met een denk-en- 
doe-opdracht en doorvraagkaartjes.

Groep 1 en 2 – Kunst is spelen
Groep 3 en 4 – Kunst is anders kijken
Groep 5 en 6 – Kunst is vertellen
Groep 7 en 8 – Kunst is verandering

                         

Met een kunstenaar op zoek naar 
de persoonlijke verbinding met je 
omgeving.

Kinderen van 15 scholen gingen met meimakker Alie 
Popkema op zoek naar hun persoonlijke verbinding met hun 
omgeving. Samen met een kunstenaar gingen ze met open 
zintuigen op onderzoek uit rondom hun school. Het leidde 
tot 15 kunstwerken en een tentoonstelling in de dbieb in 
Leeuwarden.

Cultuureducatie op school is 
breder dan samen een voorstelling 

kijken of een creatief circuit op 
vrijdagmiddag. 

Wat jij maakt, meemaakt en hoe je daar betekenis aan 
geeft, is het fundament van kijken naar jezelf en de wereld. 
Cultuur- en kunsteducatie bieden een leeromgeving waarin 

je verschillende (kunst)talen leert om expressie te geven aan 
jezelf. Het laat je kijken naar je omgeving en naar de wereld. 

Maar ook naar het verleden en de toekomst. Het laat je 
ontdekken wie je bent, hoe je bent en hoe de ander is.

WEEK 3

WEEK 5

WEEK 4

IS DAT NOU KUNST?

SPOT ON

WAT IS CULTUUREDUCATIE?

Charlie Mackesy is auteur en illustrator, onder andere van het 
boek De jongen, de mol, de vos en het paard.

WEEK 6
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Door vertellen komt alles 
dichterbij.

In 2018 organiseerden we een heuse 
Ferhalefjoer-dag waarop op school werd verteld 
aan elkaar, aan ouders en aan de buurt.
Nu is Ferhalefjoer op ieder mogelijk moment in 
te zetten als project! Kijk op www.kultuerfilter.nl/
met-de-leerlingen.

Kies een lied en zing 
het als een...

WEEK 49

WEEK 47

FERHALEFJOER

  UIT DE LEERKRACHTENTRAINING 
WY SJONGE

De ICC’er werkt met  
hoofd, hart en handen. 

Vronie Wagenaar is leerkracht van groep 1 en 2 op de 
Ludgerusskoalle in Balk.

WEEK 48

WEEK 50
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DE ROLLEN EN COMPETENTIES VAN 
EEN INTERN CULTUURCOÖRDINATOR 

De regisseur 
(coördineert 

cultuuronderwijs 
op school, in 

samenwerking 
met het team, de 
directie en/of de 

cultuurcommissie) 

De schatzoeker 
(is op zoek naar 

bijzondere en 
inspirerende 

parels) 

De vormgever 
(geeft vorm aan 
cultuuronderwijs) 

De verbinder 
(betrekt culturele 
partners)

De reflector 
(reflecteert op 
zichzelf en het 

ontwikkelproces 
van de school 

en faciliteert de 
reflectie met het 

team)

Zie ook week 15!
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Waarom gebruik ik  
(of Picasso) een ‘gekke oranje 

vorm’ en wat zegt dat  
dan (over mij)? 

Door met kinderen te reflecteren op dat wat ze 
maken en meemaken worden ze uitgedaagd na te 

denken over de (grotere) betekenis. 
Een KEK-onderzoeksgroep verkende samen met 
leerkrachten het reflecteren en ontwikkelde een 

toegankelijke training. Wil jij dit ook? Vraag je 
meimakker!

WEEK 8

WAT IS REFLECTEREN OP EEN 
CREATIEF PROCES?Uit het Onderzoekboek-

werkblad over corona:

Pannenkoeken eten in pyjama?  
Of bloemkool op een bedje van wc-papier?
Teken je favoriete coronamaaltijd.

 
 
Het Onderzoekboek van KEK is een klein groen boekje waarin 
leerlingen hun eigen antwoorden op prangende actuele vragen 
verzamelen en vormgeven. We maken regelmatig nieuwe werkbladen 
met vragen die passen bij wat er op dat moment in hun wereld speelt. 
Kijk op www.kultuerfilter.nl/onderzoekboek.

Voor spannende eigen cultuurlessen. 

WEEK 7

WEEK 9

ONDERZOEKBOEK: CORONAMAALTIJD

DE VERDWAAL-FORMULE

De meimakkers zetten ‘m 
vaak in bij teamtrainingen: 
de verdwaal-formule!
U + I + D2 + W+ (O) = F

Uzelf + Inspiratie + Doelgroep 
en doelstelling + Werkvorm + 

(Obstakel) = Flow!

Kijk voor de gebruiksaanwij-
zing van de formule in het 
boek De Kunst van het Ver-
dwalen van Anne Graswinckel 
en Jeffrey Deelman.

Henriët Ballast is ICC’er en groepsleerkracht op SO Kleurryk in 
Drachten. 

WEEK 10
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Ruimte voor krachtige cultuureducatie IN HET NOORDEN

Netwerk van 
cultuureducatieprofessionals 

in Friesland, Groningen en 
Drenthe

Wat is dat voor groepje daar in het hoekje op dat festival? 
Ze lijken een eigen programma en een eigen route te 
hebben? Dat klopt. Ze zoeken samen naar ruimte voor 
krachtige cultuureducatie in onderwijsprogramma’s 
door culturele festivals in het Noorden te kraken. Zo 
inspireren ze anderen weer met nieuwe invalshoeken en 
onderwerpen die bij onze omgeving passen.                

Voor procesgericht 
cultuuronderwijs 

WEEK 45

WEEK 43

KRAAK

    FAMILIEFOTO’S UIT 
DE KRINGLOOPWINKEL

VISIECIRKEL

Zet een oude familiefoto op het digibord. Fantaseer er 
allemaal rare en gekke verhalen bij. Werk in tweetallen.

* Wie werd profvoetballer en hoe ging dat?
* Wat binne de hobby's fan de minsken op de foto?
* Wat zijn de namen van de mensen op de foto?
* Wie staat er niet op de foto en hoe kan dat dan?
                             
Uit: Verdwalen in Verhalen, De klik met je ik, Anne Graswinckel en Jelle F. Post 

Je krijgt meer inzicht en verdieping in je cultuuronderwijs 
als je dit procesmatig inzet. Zo kom je van losse projectjes 
naar een verbonden geheel. Vraag er naar bij je meimakker!

WEEK 44

Marcel van Herpen is spreker en auteur en mede-oprichter van 
o.a. NIVOZ en CPC.

47 48
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Anne Graswinckel is educational story designer en projectleider 
KEK2 bij Keunstwurk.

WEEK 12

Meitsje in tekening fan de omjouwing fan de skoalle. Hokker 
gefoel krigest derby? Skriuw dat op. Meitsje dêr wer in 
wurdspin fan. Hoppakee, it begjin fan dyn liet is der al!
Kies twa wurden wêrmei’st fjouwer sinnen makkest, mei de 
twa keazen wurden moatst rymje. Sa ûntstiet it earste koeplet. 
Ensafuorthinne.

Lekker oan it sjongen? Doch mei oan it Sjongfestival! Sjoch op  
www.sjongfestival.frl

Ut: Dit is een taalkit, fier de taal, Lân fan Taal

Cultuur is een 
spiegel voor hoe 

we denken en 
wat we doen. 

WEEK 11

WEEK 13

               SKRIUW DYN EIGEN SKOALLELIET 

PARELS VAN PINGJUM

Op zoek naar schoonheid  
in je eigen omgeving.

Wat vinden de kinderen van OBS It Leech in Pingjum de 
parels van hun dorp? Tijdens een cultuurdriedaagse 
brachten ze met meimakker Marieke Andela de parels in 
kaart en zochten ze ze op. Zo maakten de kinderen van 
groep 1-3 onder andere hun eigen pizza in Pizzeria Ping-
jum en werkte groep 4-8 aan kunstwerken, bijvoorbeeld 
over de kerk en de zeedijk. Ook was er een picknick met 
cellomuziek op het kaatsveld en tekenden de leerlingen 
het uitzicht vanuit Pingjum in houtskool.

WAT IS CULTUREEL BEWUSTZIJN?

Uit: Cultuur in de spiegel, Barend van Heusden. Barend van 
Heusden is hoogleraar cultuur en cognitie aan de RUG.

Barend van Heusden: 
“Reflecteren op cultuur 

stimuleert en ontwikkelt 
je culturele bewustzijn. 
Het leert je omgaan met 

je eigen cultuur en die van 
anderen." 

"Aan de hand van vier 
basisvaardigheden 
(waarnemen, verbeelden, 
conceptualiseren en 
analyseren) en reflectie 
hierop, laat je dat 
bewustzijn groeien.” 

WEEK 14
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Merlijn Twaalfhoven is componist en creatief onderzoeker van 
complexe maatschappelijke problemen.

WEEK 42

Deze driehoek verbindt jou en je taal (expressie) onlosmakelijk 
met je omgeving en cultuur. Daar dan op een andere manier 

naar kijken, maakt je rijker.

In 2018 en 2019 organiseerden we 
het Cultuureducatiefestival in de 

Stadskas op het Oldehoofsterkerkhof 
in Leeuwarden. 

WEEK 41

WEEK 39

CULTUUREDUCATIEFESTIVAL

         JE HUISDIER   DRIEHOEK KUNST- 
CULTUUR-TAAL

WEEK 40

Hét festival voor cultuureducatieminnend Friesland, met 
workshops, lezingen en natuurlijk gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en te inspireren. In 2020 kon het festival helaas niet 
doorgaan... Hopelijk in 2021 weer een Cultuureducatiefestival!

Vertel eens over je huisdier. 
Waarom is het zo’n bijzonder 
beest? Wat kan hij wat andere 
dieren niet kunnen? Doet hij 
wel eens raar?

Welke vrienden heeft je beest? 
En hoe vieren ze feest?
As it bist wurk hawwe soe, 
hokker wurk soe dat dan 
wêze? Lees een verhaal voor 
aan je huisdier.

Uit: Verdwalen in Verhalen, Anne Graswinckel en Jelle F. Post

Het is bijna dierendag! 

CU
LTU

U
R = JE O

M
G
EV

IN
G
      

KU
N
ST

 =
 A

N
DE

RS
 D

EN
KE

N

TAAL = JE EXPRESSIE
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Ken je De Tekenskoalle, Wy spylje, 
De Taaltoveraars, Wy dûnsje en Wy 

sjonge? 

Het zijn trainingen van KEK, waarin we samen met 
kunstdocenten van het Fries Museum, Tryater, Fers, 
Kunstkade en Keunstwurk leerkrachten trainden om 

meer en vakoverstijgend te werken met kunst en 
cultuur. We werken aan de Draaiwijzer, waarmee je je 

eigen kunstlessen kan mixen! Zie ook week 47.

Karin Kotte traint leerkrachten in procesgerichte didactiek. 

WEEK 16WEEK 15

WEEK 17

VERWACHT: DRAAIWIJZER WAT IS PROCESGERICHTE 
DIDACTIEK? 

WOORDENSCHAT EN 
EXPRESSIEF CULTUURONDERWIJS

Adelien Buruma is beleidsmedewerker onderwijs bij stichting 
Oarsprong in Tytsjerksteradiel.

WEEK 18

Heb je voor mij een moeilijk woord?
Dan zoeken we naar een zin
Waardoor je ‘t begrijpt en ook onthoudt
Maak een goeie zin en ...
schrijf of rap ‘m d’r in.

Meimakkers Kate Schlingemann en Jan Wietse Fokkema: 
“OBS ’t Partoer in Burgum wilde graag de woordenschat 
van de leerlingen verrijken. Met theater, muziek, dans en 
beeldende lessen hebben zij nieuwe woorden ontdekt, 
zodat zij zich nog beter kunnen uitdrukken.”

De leerling onderzoekt de 
wereld op een creatieve 

manier: de basis van 
Cultuureducatie met 

Kwaliteit.

Karin Kotte: “De procesgerichte 
didactiek is de didactiek van 
creativiteit, onderzoekend en 

ontdekkend leren waarbij de focus 
ligt op het proces en niet op het 

resultaat. 
Een sterk proces 

zorgt voor 
inhoudelijke 

verdieping en voor 
een verhoging 

van de intrinsieke 
leermotivatie van 

kinderen.”

17 18
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“Onze  
kinderen  
worden 
wereld- 
burgers  
met hun  

basis in de 
mienskip.”



Uit het Onderzoekboek-
werkblad over corona:

Na een dag thuisschool is alle 
inspiratie in je tenen gezakt. Ga vijf 
minuten ondersteboven hangen.  
Welk goed idee voor de wereld 
bedenk je?
 
 
Het Onderzoekboek van KEK is een klein 
groen boekje waarin leerlingen hun eigen 
antwoorden op prangende actuele vragen 
verzamelen en vormgeven. We maken 
regelmatig nieuwe werkbladen met vragen 
die passen bij wat er op dat moment in hun 
wereld speelt. Kijk op www.kultuerfilter.nl/
onderzoekboek.

PCBS De Librije in Gorredijk vroeg 
cultuurcoach Theo Schlepers mee 

te denken over het creëren van een 
fijnere sfeer op school. 

     Theo schakelde theaterdocent Catrien van der 
Molen in. Catrien: “Iedereen mag in de theaterlessen 

zichzelf zijn. Ze nemen de lessen serieus, spelen 
samen, geven elkaar complimenten en maken samen 

plezier.” Volgens het team is er nu meer rust in de 
school. 

Leerlingen van OBS It Fonnemint in Sint Annaparochie en OBS 
De Blinker in Bolsward hadden het fijn bij de Taaltoveraars!

WEEK 38WEEK 37

WEEK 35

MET THEATERLESSEN EEN  
FIJNERE SFEER OP SCHOOL

ONDERSTEBOVEN HANGEN               WAT IS TALENTGERICHT WERKEN?
WEEK 36

Bernetalintenharker, luisteren naar 
talenten van kinderen

 
Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar 
over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Met 
de opleiding tot kindertalentenfluisteraar van de Vlaamse pedagoog 
Luk Dewulf haalde KEK het talentgedreven werken naar Friesland. 
Op steeds meer scholen in Friesland zaaien we talentzaadjes. Ook 
Talentenfluisteraar worden? Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen 
via Kultuerfilter.nl en Facebook.com/kultuerfilter.
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Hoe ziet het imaginaire 
eiland van de kinderen van 

Terschelling er uit?

Meimakker Antsje van der Zee: 

''De eilandkinderen ontwierpen voor Oerol een eiland waar 
alles is, zoals zij het zich wensen. In hun KEK-onderzoekboek 

verzamelden ze hun gedachten, vindingen, verzinsels en 
dromen: een colafontein, een drakenschool, luchtballonnen 
die regenbogen omhoog trekken, eenhoornkatten en alleen 

maar aardige mensen.” 

It is hast memmedei! Meitsje 
in gedicht foar har yn dyn 

memmetaal.

Ut: Verdwalen het virus, opdrachtsearje foar thússkoalle yn 
de Leeuwarder Courant yn de earste lockdown. Sjoch foar alle 

thúsopdrachten op www.kultuerfilter.nl/hetvirus.

Soms is het nodig om het bekende 
(onderwijs)pad te verlaten en op 

ontdekkingstocht te gaan. 

WEEK 20WEEK 19

WEEK 21

MEMMETAALDEI WAT IS VERDWALEN?

OEROL: MIJN IMAGINAIRE EILAND
WEEK 22

TIN
K DE

R O
M!! 

MEMMEN 
MEIE

 

DIT
 NE

T L
ÊZE

!!

Om met je leerlingen te vertrekken 
en je te laten verrassen door waar 
je onverwacht bent uitgekomen. Te 
genieten van onvoorziene obstakels 
en nog nooit ontdekte paadjes. Door 
stil te staan en de tijd nemen om naar 
je omgeving te kijken zie je meer. 
Onopgemerkt leer je heel veel van het 
onverwachte. 

Luk Dewulf is pedagoog, auteur van diverse boeken 
over talent en één van de oprichters van de opleiding tot 
Kindertalentenfluisteraar.
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Als jij een verhaal geschreven of bedacht hebt…
Weet jij de weg in je verhaal. Wil je een ander er 
de weg in wijzen? Teken, schilder of bouw dan de 
plattegrond van je verhaal. 

• Maak eerst een kaart en dan pas een verhaal over je kaart.
• Schrijf een Wikipediaverhaal over je onderwerp.
• Meitsje mei de klas in grutte kaart.
• Maak een schatkaart van je verhaal.

Hoe ruikt Damwoude? Waar 
komen de straatnamen vandaan? 

Wat is de lievelingsplek van de 
burgemeester?

CBS De Bron en CBS De Fontein in Damwoude 
fuseerden in 2020. Om de teams te verbinden en 
de leerlingen kennis met elkaar te laten maken 
organiseerden meimakkers Johan Postma en 
Jan Gaasenbeek o.a. ateliermiddagen en een 

verhalenexpeditie. 

WEEK 34WEEK 33

WEEK 31

DAMWOUDE 
WERELDDORP

         GOOGLE MAPS
WEEK 32

 Rik van Galen is directeur van OBS Zuid in Wolvega.

Uit: Verdwalen in Verhalen, 
Anne Graswinckel en Jelle F. Post

Creativiteit is verbinden wat, door jou, nog niet 
eerder verbonden is. Een nieuwe gedachte, een 

nieuw project, een nieuw idee. 

Zet je creatieve wasmachine aan en: 

1. kijk, luister, ruik, proef, voel met aandacht
2. verbeeld, associeer, verdwaal, bedenk 100  

mogelijkheden
3. probeer, maak, speel, puzzel, combineer ideeën
4. deel, kijk terug, denk samen, maak het beter

WAT IS CREATIVITEIT? 
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Structureel muziekonderwijs 
voor alle basisschoolkinderen in 

Fryslân!

Op 20 september 2018 kwam koningin Maxima, 
erevoorzitter van Meer Muziek in de Klas, naar 

schouwburg De Lawei in Drachten. Daar ondertekenden 
de provincie Fryslân, gemeenten, onderwijs, opleiders en 
culturele instellingen een samenwerkingsovereenkomst 

voor Meer Muziek in de Klas lokaal Fryslân. Samen 
zorgen ze dat alle basisschoolkinderen in de provincie 
Fryslân in 2022 structureel muziekonderwijs krijgen!

Ga tegenover elkaar staan (of zitten als jullie lengtes erg verschillen). 
Een is de leider en een is de volger. Adem even rustig in. Zet een 

fijn langzaam muziekje op. En dan, alsof je in de spiegel kijkt, ga je 
nu samen bewegen. De leider begint met een hand… en de ander 
volgt de hand. Langzame bewegingen… Volg elkaar en blijf goed 
ademhalen. Probeer er maar eens heel goed in te worden. Zodat 
niemand kan zien wie er begint. Draai na een tijdje de rollen om.

Uit: Verdwalen het virus, opdrachten voor thuisschool in de Leeuwarder 
Courant tijdens de eerste lockdown. Je vindt alle opdrachten op  

www.kultuerfilter.nl/hetvirus. Bekijk ook het leuke instructiefilmpje van 
Roel Tichelaar!

Co-creatie is samen (kunstenaar en leerkracht) 
een antwoord zoeken op de vraag van de school 
vanuit jullie beider expertise. 

Het doel is om samen tot een activiteit, product of 
handvat op maat te komen, die direct inzetbaar is in 
de klas. Dat kan een lessenserie zijn die je samen 

geeft, maar ook een onderzoek dat je samen met de 
leerlingen doet. Achteroverleunen kan dan niet.

WEEK 24WEEK 23

WEEK 25

SLOME SPIEGELS WAT IS CO-CREATIE?

MEER MUZIEK IN DE KLAS
WEEK 26

Wees 
jezelf  

en  
pas  
je  

aan.
Jitske Kramer is corporate antropoloog en trainer. 
In 2018 sprak ze op het Cultuureducatiefestival.
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Douwe Zeldenrust is directeur van Keunstwurk, 
waar ook KEK onder valt.

Leerlingen gebruiken hun eigen 
teksten als beginpunt en inspiratie 

voor kunstzinnige expressie. 

Op de monseigneur Scholtensschool in Wolvega gingen de 
leerlingen op zoek naar woorden die je kunt bewegen en 

woorden die je kunt verbeelden. Ze maakten kunst met de 
woorden, zinnen en het onderwerp van de tekst. 

WEEK 29

WEEK 27

TAAL, TEKST EN EXPRESSIE

WEEK 28

Door te oriënteren, 
onderzoeken, uit te 

proberen, uit te voeren 
en te evalueren ontwerpt 
de kunstenaar zijn werk. 
Schrijvend, schilderend, 

dansend, spelend, 
enzovoort. Is het heel raar 
om te denken dat een kind 
ook graag zo leert? Leren 

door te maken! 

           WAT IS MAAKONDERWIJS?

WEEK 30
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