Kijk|Kunst

Doe|Kunst

Kwalitatief cultuuronderwijs

“Kunst in de klas zou eigenlijk vaker een plekje

“De leerlingen vonden het erg leuk. Ze mochten

Kunstgebouw ontwikkelt en organiseert voor basisscholen in

moeten krijgen. Kinderen leren kijken met andere

instrumenten bespelen die ze nog nooit bespeeld

Zuid-Holland Kijk|Kunst en Doe|Kunst. Kies zelf of u de nadruk

ogen, leren waardering uit te spreken. Wat ik ook

hadden. We hebben het project gebruikt als feestelijke

meer op het ontdekken van kunst of op het creëren van kunst

heel waardevol vind: de kinderen ontdekken door de

act tijdens de opening van de school. Bedankt weer voor

wilt leggen. Of doe allebei!

verwerkingsopdrachten de kunstenaar in zichzelf!”

deze leuke lessenserie, zelf kom ik niet tot zoiets.”

Conny Tersteeg, leerkracht groep 3 en 4 van

Anoek Misker, leerkracht groep 7 en 8 van

basisschool Sint Gerardus in Oude Wetering

CBS Geuzenschip in Brielle

Kijk|Kunst

Leerlingen van groep 1 tot en met 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling.
Of van beeldende kunst in de klas.

ontdekken

ontdekken

ontdekken

Kwaliteit

Leerlijn

Slimme organisatie

Kijk|Kunst is een selectie van professionele kunst uit heel

De leerlingen leren kijken naar een kunstwerk of voorstelling.

Kijk|Kunst is een samenwerking tussen Kunstgebouw en de

Nederland. Leerkrachten adviseren Kunstgebouw zodat de

Ze ontdekken iets over zichzelf en de wereld om hen heen.

scholen in een gemeente. Wat de school kan regelen, doet de

projecten goed aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Kijk|Kunst verbreedt hun horizon en vormt een prima bouw-

school. Kunstgebouw doet de rest. Dat is slim omgaan met kosten.

De projecten sluiten ook aan op de kerndoelen kunstzinnige

steen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

oriëntatie en de criteria van de overheid voor cultuureducatie

Meedoen?

met kwaliteit.

Neem contact op met Kunstgebouw:
Prijs

Kant-en-klare lessen

primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 45 10

Deelname aan Kijk|Kunst kost € 8,75 per leerling.

Kijk|Kunst is een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal. Bovendien zijn er leuke uitnodigende online

Kijk|Kunst komt naar u toe

doe-opdrachten voor leerlingen die goed passen in een

Kijk|Kunst brengt kunst letterlijk dichtbij. Kunstwerken komen

weektaak. Het hele programma met educatief materiaal,

in de klas, voorstellingen vinden plaats op de eigen school, bij
een school in de buurt of in het lokale theater.

online opdrachten en rooster staat op onze site. Kijk voor
een impressie: www.kunstgebouw.nl/online.

Programma A

Programma B

Programma C

1 en 2

beeldende kunst

verteltheater

podiumkunst

3 en 4

podiumkunst

beeldende kunst

verteltheater

5 en 6

verteltheater

podiumkunst

beeldende kunst

7 en 8

podiumkunst*

podiumkunst*

podiumkunst*

* deze voorstellingen vinden plaats in een theateraccommodatie

Of u programma A, B of C krijgt, wisselt per jaar.

Doe|Kunst

Leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan zelf creatief aan de slag met een dans-, theater-, muziekof beeldende kunstproject in de klas. Ieder project begint met een inspirerende gastles.

creativiteit

Kwaliteit

Leerlijn

Keuze

De projecten van Doe|Kunst worden door Kunstgebouw

De leerlingen ervaren de kunstenaar in zichzelf, telkens op een

De school kan kiezen welke groepen meedoen. Bijvoorbeeld

ontwikkeld samen met kunstenaars, theatermakers en muzikan-

andere manier. Ze ontwikkelen hun creativiteit en ontdekken iets

alleen groep 1-2 of 3-4. Met alle groepen meedoen kan

ten uit heel Nederland. Leerkrachten adviseren Kunstgebouw

over zichzelf en de wereld om hen heen. Doe|Kunst vormt een

natuurlijk ook.

zodat de projecten goed aansluiten bij de belevingswereld

prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

van leerlingen. De projecten sluiten ook aan op de kerndoelen

Meedoen?

kunstzinnige oriëntatie en de criteria van de overheid voor

Aanvulling lokaal cultuurprogramma

Neem contact op met Kunstgebouw:

cultuureducatie met kwaliteit.

Doe|Kunst is goed te gebruiken als aanvulling op het lokale

primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 45 10

cultuurprogramma. Ontbreekt het in uw lokaal cultuurprogramKant-en-klare lessen

ma aan een kunstdiscipline dan kunt u modules inkopen. De

Doe|Kunst is een kunstprogramma met kant-en-klaar lesma-

gastles kan worden gegeven door vakleerkrachten uit de eigen

teriaal. Ieder project start met een gastles. Bovendien zijn er

gemeente of vakleerkrachten van Kunstgebouw.

Programma A

Programma B

1 en 2

muziek

beeldende kunst

leuke uitnodigende online doe-opdrachten voor leerlingen

3 en 4

dans

theater

die goed passen in een weektaak. Het hele programma met

5 en 6

theater

dans

7 en 8

muziek

beeldende kunst

educatief materiaal, online opdrachten en rooster staat op

Prijs

onze site. Kijk voor een impressie: www.kunstgebouw.nl/online.

Deelname aan Doe|Kunst kost € 8,75 per leerling.

Of u programma A of B krijgt, wisselt per jaar.

“Alle lof! De werkvormen in de handleiding zijn prettig;
ik kies eruit waar ik tijd voor heb/die me leuk lijken.
Er is altijd iets van mijn gading bij. Dit jaar voor het
eerst iets met de website met de kids gedaan: beviel
me ook heel goed. Tijdens de tijd die we op de computer hebben, kunnen we hier heel goed mee uit de

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland

voeten. Ook een goede uitdaging voor de kinderen
Kunstgebouw
Broekmolenweg 20
2289 BE Rijswijk
015 215 45 15
www.kunstgebouw.nl

die meer willen/kunnen. Een pittig onderwerp dit jaar,
waar veel kinderen van onder de indruk zijn. Mooi om
te zien dat kunst dat (wéér) voor elkaar krijgt!”
Meester Van der Bent, leerkracht groep 7 van de
Christelijke Opleidingsschool in Katwijk

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Abonneer u op onze nieuwsbrief:
www.kunstgebouw.nl/nieuwsbrief

