
Groep 1&2 – lessenserie 

De lessenserie ‘Het Land van Scala’ wordt uitgewerkt aan de hand van door de scholen 
aangedragen thema’s. 
 
 
Let op : lessen vinden plaats in week 38 en 39  (2x per week) 
 4 lessen van 60 min media, dans muziek, theater  / beeldend 90 min 
 

Kunstmuseum 
Lessenserie beeldend 
 
Ontdekken, associëren en doen staat centraal bij de lessen voor kleuters. De klassen worden 

omgetoverd tot werkplaats én museum. In het museum hangen portretten aan de muur, maar je 

kunt er ook hele bijzondere voorwerpen vinden die prachtig gepresenteerd worden. Om het museum 

compleet te maken werken de kleuters samen aan een héél groot schilderij. Deze serie kan in overleg 

met de school afgesloten worden met een eindpresentatie. 

Swingende , zwierende en geheimzinnige foto’s 
Lessenserie media 
 
Fantasie en beweging vormen de basis van deze lessenserie. De leerlingen fantaseren hun eigen 
verhaal bij een foto, ontdekken welk effect beweging geeft door dansend op de foto te gaan en 
beelden met hun lichaam dieren uit. De laatste les wordt samen met een dansdocent gegeven. 
 

Insectenbos 
Lessenserie muziek 
 
Aan de hand van het thema ‘Insectenbos’ komen verschillende aspecten van muziek aan de orde. De 
leerlingen zingen en bewegen bij liedjes over allerlei beestjes, zoals een duizendpoot, vlindertjes en 
bijen. Er wordt gewerkt met woordritmes en afbeeldingen. Op speelse wijze ervaren de kinderen wat 
hoog en laag is, vlug en langzaam. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende slag- en ritme-
instrumenten. 

 
Verhalenspelen 
Lessenserie theater 
 
Samen met de docent spelen vanuit geleide fantasievertellingen en vertelpantomime. De kinderen 
beelden daarbij de handelingen, gebeurtenissen en gevoelens uit. 
 

Het Bos 
Lessenserie dans 
 

Het Bos. Onze speeltuin is het bos. We gaan naar het bos toe, de weg beweegt zich tussen heuvels , 

langs water en rotsen. Dan komen we allerlei dieren tegen en zien verschillende planten en bomen. 

Er is zelfs een sprookjesbos! 



Groep 3&4 – lessenserie 

De lessenserie ‘Het Land van Scala’ wordt uitgewerkt aan de hand van door de scholen aangedragen 
thema’s. 
Let op : lessen vinden plaats in week 10 -13    
 4 lessen van 60 min, dans muziek, theater  / beeldend, media 90 min 
 
 

100% NL 
Lessenserie muziek 
 
Aan de hand van de muzikale domeinen luisteren, zingen, spelen, vastleggen 
en bewegen leren de kinderen liedjes van over heel Nederland. 
Veel liedjes zijn gekoppeld aan (muzikale) spelletjes. Vaak leren ze ons iets over de manier waarop 
mensen leven in de streek waar ze vandaan komen. Tijdens de serie lessen wordt door de kinderen 
veel muziek gemaakt. Ze krijgen daarnaast werkbladen met activerende luister- en doe-opdrachten. 

 
Fantasie op hol 
Lessenserie theater 
 
Met elkaar werelden creëren door verbeelding te prikkelen en eigen associaties te stimuleren net 
behulp van objecten, gebeurtenissen, rol, fictieve ruimte en tijd. Van daaruit maken de kinderen 
samen korte scènes. 
 

Lessen rondom thema natuur 
Lessenserie beeldend 
 
Een wijds landschap maken vraagt om een groot gebaar, terwijl bij de kriebelbeestjes gedetailleerd 
en bladvullend gewerkt wordt. We gaan ook fantaseren over de dierenwereld en spelen met de holle 
of de bolle vorm in de natuur. In deze laatste les wordt er met klei gewerkt! 
 
Tijdsduur:  4 lessen van 90 minuten  
Lokaal:  handvaardigheid- of klaslokaal 
Materiaal:  specifieke informatie over de lessenserie en materialen wordt later toegestuurd 
Locatie:  school 

 
De Fabriek 
Lessenserie dans 
 
In de fabriek staan veel machines die dag en nacht werken. Elke machine beweegt anders. Zo is het 
ook met ons. In deze lessenserie ontdekken we hoe alles aan ons eigen lichaam kan bewegen. Hoe 
voelt het als alles tegelijk beweegt of maar één lichaamsdeel in beweging is? Wat voor 
bewegingsonderdeeltje van de machine ben jij? Kun jij net zo bewegen als alles 
onderdeeltjes/leerlingen van jouw klas? 
We kijken naar en ervaren aan de bewegingen van andere klasgenootjes en maken zo onze eigen 
bijzondere dansfabriek. Uiteindelijk ontdekken we hoe belangrijk elk onderdeel/leerling is. 

 
 
 



 
Mijn eigen verhaal  
Lessenserie media 

 
Ieder mens heeft zijn eigen levensverhaal. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? 

Herinneringen en toekomstdromen zijn de ingrediënten waarmee de leerlingen aan de slag gaan. 

Door hun verleden, heden en toekomst te onderzoeken brengen ze hun eigen persoonlijke verhaal in 

beeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groep 5&6 – Lessenserie 

 
De lessenserie ‘Het Land van Scala’ wordt uitgewerkt aan de hand van door de scholen aangedragen 
thema’s. 

 
Let op : lessen vinden plaats in week 3-6   
4 lessen van 60 min- dans muziek, theater  / beeldend, media - 90 min 

 
Happy  
Lessenserie dans,  
 
In deze lessenserie gaan we vreugde, vrolijkheid en ontspannenheid samenbrengen met alles wat je 
hoort. De muziek is daarbij van groot belang. Van welke muziek wordt jij vrolijk? 
Werkt de muziek aanstekelijk, heb je zin om in beweging te komen? 
Vanuit dat wat we horen gaan we op ontdekkingsreis naar de bewegingen die daarbij horen. 
Positieve gevoelens omzetten in krachtige bewegingen met het lichaam waardoor ze nog beter 
voelen. Elke les bouwen we samen een stukje verder aan de choreografie ‘Happy’ om deze 
uiteindelijk met veel plezier en voldoening in zijn totale Happiness te kunnen dansen. 
 
Dit alles met een flinke portie vrijheid ervaren in je eigen bewegingskeuze(s). 
‘You’ll never feel Happy, until you try!’  
 
Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 
Lokaal:  gym- of speellokaal 
Locatie:  school 
 

 
 
 
 

De kunst van gelukkig zijn.  
Lessenserie media 

 
Wie ben jij, en wat geeft jou een goed gevoel in de online - offline 

wereld in relatie met de ander? Wanneer maakt sociale media je 

gelukkig of ongelukkig? Vragen die de leerlingen in deze lessenserie 

(waar het gaat om zelfbeeld, hoe een online omgeving kan 

beïnvloeden) beeldend gaan onderzoeken en wat dit voor hen 

betekend. En we kijken naar dit thema in de kunst. 

 
 

Tijdsduur: 4 lessen van 90 minuten 
Lokaal:  klaslokaal 
Locatie:  school 
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Het nieuwe denken  
Lessenserie beeldend 
 
Wat heeft kunst met natuur te maken, of duurzaamheid met het 

maken van een kunstwerk? In deze lessenserie gaan kinderen na 

denken over wat er mooi is aan onze natuur en hoe we daar 

zuinig mee om kunnen gaan. In kleine en grote (groeps-) 

kunstwerken laten kinderen de mooie kant van de natuur zien 

op een vernieuwende manier. Materiaalkeus speelt hierbij een 

grote rol; waar kunnen we gebruik maken van hergebruik van 

materialen of van restmaterialen? En is het ook mogelijk 

kunstwerken te maken die misschien van tijdelijke aard zijn en 

dan teruggaan naar de natuur? Of kan een kunstwerk 

tegelijkertijd een schuilplaats of voedingsbodem zijn? 

Tijdsduur: 4 lessen van 90 minuten 
Lokaal:  klaslokaal 
Locatie:  school 

 
 
Afval waar muziek in zit 
Lessenserie muziek 

 
In Nederland zijn er veel kinderen die een I-Pod, een 
nieuwe fiets, barbiepoppen, Nintendo’s of andere 
dingen cadeau krijgen. Op andere plekken van de 
wereld maakt een kind zijn speelgoed zelf, meestal van 
niet meer dan afval. De leerlingen gaan zelf ervaren hoe 
dat is; ze gaan muziekinstrumenten maken van afval. 
Het zelf maken van instrumenten heeft twee kanten: de 
kinderen zoeken naar ‘dingen’ waarvan ze denken dat 
het een bijzonder geluid heeft en ze gaan op een andere 
manier naar ‘dingen’ kijken. ‘Dingen’ die we normaal 
eigenlijk weggooien. Als de ‘dingen’/instrumentjes 

gemaakt en/of verzameld zijn, gaan we de geluiden die bij elkaar horen in groepen verdelen. Met als 
slotstuk een muzikaal optreden voor medeleerlingen (en eventueel ouders) met deze zelfgemaakte 
instrumenten. 
 
Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 
Lokaal:  klaslokaal of handvaardigheidslokaal 
Locatie:  school 

 
 
 
 
 
 
 



‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!’  
Lessenserie theater 
 
Deze workshop is een eerste kennismaking met drama.  
Kinderen ervaren en beleven het spel, het zelf spelen en het samenspelen.  
Centraal zullen staan de waarneming (voelen, zien, horen, kijken) en de beweging zoals houding en 
handelingen. Er word gewerkt met het begrip ‘tableau vivant’, non-verbaal spel en ‘doen alsof’. Door 
middel van spel en improvisaties beleven en ontdekken de kinderen de verschillende mogelijkheden 
om met zich zelf en de ander te communiceren; een verhaal-in-daden. 

 
Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 
Lokaal:  speellokaal 
Locatie:  school 

 
 
 
 
Decemberspecial 
Lessenserie multidisciplinair (herhaling van vorig schooljaar)  
week 49-51 
 
Een nieuwe boost voor de decemberactiviteiten. 
Normaal gesproken plannen we geen activiteiten in december, dan is het al druk genoeg op school. 
Maar wat als we middels deze lessen die drukte wat uit handen nemen? 
Laat je verrassen in de decembermaand! 
De leerlingen gaan aan de slag met dans of muziek of theater of media of beeldende kunst. Sowieso 
3 van deze disciplines komen aan bod in deze special, elke les wat anders.  
 
Tijdsduur: 3 lessen van 90 of 60 minuten 
Lokaal:  klaslokaal, gym- of speellokaal  
Materiaal:  specifieke informatie over de lessenserie en materialen  

wordt later toegestuurd 
Locatie:  school 
 

 

 

 

 

 

 



Groep 7&8 - Lessenserie 

De lessenserie ‘Het Land van Scala’ wordt uitgewerkt aan de hand van door de 
scholen aangedragen thema’s. 
Let op : lessen vinden plaats in week 45 - 48    
 4 lessen van 60 min, dans muziek, theater / beeldend, media 90 min 
 
Keuzes voor dit schooljaar zijn: 
 

Kunstenaars bekeken 
Lessenserie beeldend 
 
Kunstenaars hebben vaak een heel eigen kijk op de wereld om hen heen, ze hebben zo hun eigen 
ideeën en laten daar iets van zien in de kunst die ze maken. We bekijken hoe dat zit met de 
dromerige wereld van Hundertwasser en het kubistische werk van Picasso. In deze lessenserie komt 
ook de druktechniek aan bod waarbij we het werk van Werkman bekijken. 
 
Tijdsduur:  4 lessen van 90 minuten  
Lokaal:  handvaardigheid- of klaslokaal 
Materiaal:  specifieke informatie over de lessenserie en materialen wordt later toegestuurd 
Locatie:  school 

 
Op en top pop! 
Lessenserie muziek 
 
Tijdens deze lessenserie met als thema ‘Op en top pop’ maken de leerlingen kennis met de 
popmuziek. Ze luisteren naar oude en nieuwe popmuziek, onderscheiden de verschillende 
onderdelen (couplet, refrein etc.) van elkaar. Ze luisteren naar melodieën en zetten dit om naar 
grafische en later traditionele notatie. De leerlingen spelen akkoordbegeleidingen, baslijnen en 
melodieën van gewone liedjes en popliedjes op boomwhackers, maar imiteren ook een drumritme 
met elkaar op slaginstrumenten. 
De leerlingen maken ook kennis met rappen, ze leren over de verschillende rapstijlen die er zijn en 
leren zelf ook een rap. 
 
Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 
Lokaal:  klaslokaal 
Locatie:  school 
 
 

Speel je rol met verve 
Lessenserie theater  
 
Mijn toekomst, het heden, ons verleden. In de laatste jaren op de basisschool gaan we terugblikken, 
misschien wel door middel van de eindmusical. Of we gaan juist een nieuwe toekomst tegemoet, hoe 
zie ik eruit en wat kan ik over een paar jaar? Eerst is het vandaag… Ik ben, wie ik ben. Wat je ook 
doet, ga staan voor wie je bent, durf! …en speel je rol met verve! 

 
Tijdsduur: 4 lessen van 60 minuten 
Lokaal:  gym- of speellokaal 
Locatie:  school 



 

 
 
Foto’s vertellen fantastische verhalen.  

Lessenserie media 
 
Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Maar hoe zorg je dat het verhaal dat jij wilt vertellen zo 
goed mogelijk overkomt? In deze lessenserie maken de leerlingen kennis met verschillende 
beeldaspecten en technische kanten van fotografie en leren ze deze toe te passen in hun eigen werk. 
Tijdsduur:  4 lessen van 90 minuten  
Lokaal:  handvaardigheid- of klaslokaal 
Locatie:  school 

 
 
Boeken  
Lessenserie dans 

 
De universiteit van Het Land van Scala heeft allerlei soorten boeken. Over die boeken gaan we in alle 
denkbare mogelijkheden dansen: dunne boeken, dikke boeken, buitenkant en binnenkant. Ben jij zelf 
ook een ‘open boek’? 
 

Tijdsduur:  4 lessen van 60 minuten  
Lokaal:  speelokaal 
Locatie:  school 
 
 

 
 
Decemberspecial 
Lessenserie multidisciplinair (herhaling van vorig schooljaar) 
week 49-51 
 
Een nieuwe boost voor de decemberactiviteiten. 
Normaal gesproken plannen we geen activiteiten in december, dan is het al druk 
genoeg op school. Maar wat als we middels deze lessen die drukte wat uit handen 
nemen? 
Laat je verrassen in de decembermaand! 
De leerlingen gaan aan de slag met dans of muziek of theater of media of 
beeldende kunst. Sowieso 3 van deze disciplines komen aan bod in deze special, 
elke les wat anders.  
 
Tijdsduur: 3 lessen van 90 of 60 minuten 
Lokaal:  klaslokaal, gym- of speellokaal  
Materiaal:  specifieke informatie over de lessenserie en materialen  

wordt later toegestuurd 
Locatie:  school 
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