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Globetrotters in de wereld van de kunstdisciplines
Basisschool de Globetrotter
Missie van de Globetrotter

Daltononderwijs: Helen Parkhurst

“Laten we de school zien als een sociologisch laboratorium, waar de leerlingen zelf de proeven nemen. Ze moeten geen slachtoffer zijn van een ingewikkeld en uitgekristalliseerd
onderwijsstelsel, dat buiten hen om ontwikkeld wordt. Laten we de school zien als een plek die, net als het leven zelf, als gemeenschap functioneert.” (Schoolgids 2015/2016 van
basisschool de Globetrotter)
De school: Deze vorm van onderwijs is gebaseerd op vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandig werken en samenwerken.
Met de slogan ‘Meer dan onderwijs alleen’ staat de school voor het vormen van kinderen tot verantwoordelijke, zelfbewuste burgers die een actieve rol kunnen spelen in hun eigen
leefomgeving en in de samenleving. De school wil dit bereiken door naast het aanbieden van kennis, de kinderen vooral ook de gelegenheid te bieden ervaringen op te doen die nodig
zijn voor het verwerven van essentiële vaardigheden en attitudevorming.
Het verkennen van de eigen identiteit en die van anderen hoort daarbij. En ook de bewustwording van de eigen perceptie van de wereld en die van eigen waarden en behoeften, sluiten
hierbij nauw aan.

Omschrijving van de Globetrotter, populatie en wensen
De Globetrotter Katendrecht ligt in de bedrijvige en wereldse Maashaven. Het gebouw uit 2008 is multi-functioneel met onder andere een peuterspeelzaal, kinderopvang en een sportaccommodatie. Het heeft
een (deels) zogeheten groen schoolplein met een zandbak, educatietuin, openluchttheater en klimbomen.
De leerlingpopulatie is heel divers: zowel leerlingen van hoogopgeleide, als van laagopgeleide ouders maken deel uit van de school.
De school vindt het belangrijk verschillen tussen kinderen – op elk gebied – te omarmen. Respect en vertrouwen zijn hierbij belangrijk: vertrouwen in elkaar, vertrouwen geven en ontvangen. Vertrouwen is ook
nodig om vorm te kunnen geven aan het daltononderwijs waar vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken en zelfstandig werken centraal staan.
De school hanteert een pestprotocol.
In het onderwijsaanbod ligt een nadruk op taal en rekenen.
De christelijke achtergrond komt zowel in de lessen als in het dagelijks schoolleven terug.
Ouders worden gezien als belangrijke partners en op die manier ook benaderd en aangesproken.
Cultuureducatie:
Een globetrotter is een wereldreiziger. Dit past mooi bij de locatie op Katendrecht: de school bevindt zich aan de haven waar tevens de SS-Rotterdam aangemeerd ligt.
Op de school wordt muziek (instrumenten/IKEI), dans en drama gegeven. Ook is Villa Zebra betrokken.
Op het gebied van cultuuronderwijs is er veel expertise bij ouders en leerkrachten.
Men heeft de wens om thematisch te gaan werken, en op die manier veel vakken (waaronder cultuuronderwijs) te integreren met elkaar.
Wel is er een versnippering van activiteiten, en er is geen duidelijke eenduidige visie ten aanzien van cultuureducatie.
Er wordt veel nadruk gelegd op het verbale. Het leerplan richt zich op het non-verbale: lichaam, object en grafische notatie.
De school wil graag van versnippering naar samenhang. Tevens is er de behoefte om de koppeling met wereldoriëntatie te maken.
Het liefst zou school zonder methodes werken.
Wettelijke doelen
54. De leerlingen leren beelden, muziek, taal en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Overkoepelende inzichten

Overkoepelende essentiële vragen

Onderwerp
We zijn allemaal globetrotters, ieder met een eigen rugzak met specifieke culturele bagage. De
leerlingen zien in dat alle mensen globetrotters zijn, omdat we allemaal ergens anders vandaan
komen, en ergens anders naar onderweg zijn.
Tijdens de reis leren de kinderen kijken naar zichzelf en hun leven. Cultuureducatie helpt bij dit
proces van bewustwording.
Vaardigheden
De leerlingen begrijpen dat de wereld een creatie van verbeelding is, en dat zij door hun eigen
verbeelding middels eigen creatie iets toe kunnen voegen en zo de wereld mooier kunnen
maken. Dit geeft ze betekenis en het gevoel verschil te kunnen maken. Dit verstevigt hun
identiteit.
Kinderen leren en begrijpen door te ervaren en te onderzoeken dat iedereen zijn eigen manier
van uiten heeft en dat geluid, kunst of theater op verschillende plekken in de wereld kan zijn of is.
Media
De leerlingen begrijpen dat culturele middelen vele kanten en vormen kennen, en dat ze je
kunnen helpen in het beleven van gevoel en het uiten hiervan, in het verbeelden en bij het
creëren.

Wat voor een globetrotter ben ik?
Hoe beleef ik mijn gevoel in kunstzinnige vakken?
Op welke manier kan ik mijn gevoel het best uiten?
Hoe leer ik mezelf kennen door muziek, beeldende vorming, theater of dans?
Hoe communiceer ik middels muziek, beeldende vorming, theater of dans?
Wie zijn andere globetrotters op mijn school en mijn omgeving?
Hoe leer ik anderen kennen middels muziek, beeldende vorming, theater of dans?
Hoe leer ik de culturele inhoud van de rugzak van een ander kennen?
Hoe leer ik de wereld kennen door muziek, beeldende vorming, theater of dans?
Hoe kunnen we onszelf laten zien in muziek, beeldende vorming, theater of dans?
En wat laten we dan zien?

Hoe creëer je samen harmonie en blijf je toch jezelf zien of horen?

De kinderen zien in dat je kunstuitingen kunt combineren om tot een harmonie te komen. Ze
begrijpen dat je iedereen verschillend is en dat dat juist de mooiste klank of smaak geeft.
Specifieke inzichten
1.
De kinderen begrijpen dat er verschillende kunstdisciplines zijn en dat deze per
continent verschillen.
2. De leerlingen begrijpen dat een kunstdiscipline van een ander continent hen iets vertelt
over dat continent.
3. De leerlingen kunnen vertellen wát een kunstdiscipline van een ander continent hen
vertelt over dat andere continent.
4. De leerlingen zijn in staat hetgeen ze geleerd en ervaren hebben te uiten in de
desbetreffende kunstdiscipline.
5. De leerlingen kunnen reflecteren op zichzelf, de vertaalslag naar zichzelf maken.

Periode

Onderwerp

1-2

3

4

5

6

7

8

Waarnemen/verbeelden

Waarnemen/
verbeelden

Verbeelden

Verbeelden/
conceptualiseren

Verbeelden/
conceptualiseren

Verbeelden/
conceptualiseren,
analyseren

Verbeelden/
conceptualiseren,
analyseren

Hoe uiten andere
mensen en culturen
hun gevoel in
muziek?

Wie ben ik? En welke
rol(len) speel ik?

Welke verschillende
theatervormen en
genres zijn er/ ken
je?

Waar ligt ieders
kracht en talent voor
het maken van
theater?

Hoe is het theater
van vroeger van
invloed geweest op
het theater van nu
in Nederland?

Hoe kunnen we ons
samenspel zo
creëren en
verdiepen dat we
met respect voor
ieders
mogelijkheden een
stuk creëren waarin
iedereen tot zijn
recht komt?

Welk verhaal
willen wij als
‘groep 8
Globetrotters’ aan
de wereld laten
zien?

Muziek, beeldend en techniek, theater, dans, eigen discipline
1

Globetrotter:
ik en de andere
wereldreizigers.

Wie ben ik?
En waar en met wie
woon ik?

“Hallo wereld”

Wat is een Globetrotter?

Welke gevoelens heb
ik en ken ik?
Hoe maak ik muziek?

Hoe klinkt muziek?
Welk gevoel geeft
(verschillende) muziek
mij?
Wat kan ik vertellen met
muziek?
Hoe klinkt muziek uit
andere landen?

Wat heb ik nodig om
mij te uiten?
Welke soorten muziek
zijn er?
Hoe klinkt het als ik
muziek maak?
Hoe klinkt muziek als
we samen muziek
maken?

Hoe klinkt muziek uit
fantasieland?

Wat zijn bekende
muzikanten of
orkesten van deze tijd
en hoe klinken zij?
Hoe klinken en
spelen verschillende
instrumenten?
Hoe lezen zij muziek
en weten zij wanneer
ze wát moeten
spelen?
Hoe kan ik, hoe
kunnen wij, mijn/ons
gevoel uiten in
muziek?

Hoe maak je muziek?

Wie is de ander en hoe leer
ik de ander kennen middels
theater?
Welke vormen van theater
zijn er over de hele wereld?
(komedie, slapstick, cabaret,
opera, poppen- en
maskertheater, mime)
Wanneer is iets theater?
(kaders en semiotiek), de
betekenis van theater.
Hoe zou je theater kunnen
maken? Wat heb ik daarvoor
nodig?

Welke invloed heeft
de opkomst van de
digitale middelen
gehad op het
huidige theater?
Welke middelen wil
ik gebruiken bij het
maken van een
voorstelling?
Welke invloed
hebben de
verschillende
middelen op een
voorstelling?
(semiotiek)

Hoe klinken wij als we
samen muziek maken?

Welke rol wil ik
binnen de
uitvoering van dit
verhaal vervullen
en welke
middelen/
disciplines heb ik
daarbij nodig?

Wat hebben we
nodig om een
eigentijdse
voorstelling te
creëren en hoe
zetten we deze
middelen/disciplines
in?
Hoe kunnen we
onze voorstelling
goed laten
aansluiten bij onze
doelgroep (voor wie
maken/spelen we de
voorstelling)?
Waar toetsen we dat
aan?

Wat hoor ik aan
beweging in muziek?
Hoe beweeg ik op
muziek?
Op welke manier kan ik
bewegen bij
verschillende soorten
muziek?
Hoe kan ik mezelf uiten
met bewegen?

Welke verhalen kan ik
vertellen met dans of
bewegen?
Hoe klinkt muziek uit
andere landen en hoe
beweeg ik dan?
Wat zijn verschillen
met mijn eigen dans?

Welke soorten of
stijlen dans zijn er?

Hoe gaven mensen vroeger
uiting aan muziek?

Wat heb ik nodig om
zelf een dans te
maken?

Wat zijn verschillen met nu
en hoe zijn die ontstaan?

Hoe maak ik samen
met anderen een
dans met
verschillende stijlen?

Hoe maken we met
elkaar een dans?

Wat zijn verschillende
muzieksoorten die passen
bij theater?
Welke instrumenten worden
hier vaak bij gebruikt?
Welke muziek kan ik
gebruiken bij mijn
theaterstuk?

2

O

Rotterdam

Waar woon ik en hoe ziet
mijn huis er uit?

Verwisselbaar
met
Onderzoeksuur

Wat voor soort gebouw
is onze school?
Welke opvallende
bouwsels kunnen we
allemaal zien rond de
school?
Door wie zijn deze
opvallendheden
gemaakt? (beroep)
Wat vertellen deze
bijzonderheden ons?
Hoe kan ik met bouw- en
constructiemateriaal
navertellen wat ik gezien
heb?
Hoe kan ik met pen en
papier vertellen wat ik
gezien heb?

3

O

Welke bijzondere
bouw- en
kunstwerken zien we
bij ons in de wijk?
Door wie zijn deze
gebouwen gemaakt?
Wat vertellen deze
gebouwen of
kunstwerken mij?
Welk verhaal zou ik
willen vertellen? Met
welke materialen en
wat voor soort
gebouw of kunstwerk
hoort daarbij?

Welke bijzondere
kunstwerken of
gebouwen zijn er op
Katendrecht te
vinden?
Wat vertelt de vorm
van het werk over de
functie ervan?
Hoe past het gekozen
materiaal bij het
werk?
Wat voor werk zou ik
willen maken?
Hoe passen materiaal
en vorm hierbij?

Hoe kan ik met bouwen
constructiemateriaal
navertellen wat ik
gezien heb?

Wat zijn opvallende werken
als we kijken naar de haven
van Rotterdam?
Wat zijn overeenkomsten en
verschillen in gebouwen als
je kijkt naar Rotterdam als
geheel en specifiek het
havengebied?

Hoe geeft muziek
uiting aan
tegenstellingen als
dood-leven,
donker-licht, en
aan liefde, oorlog,
verdriet en
blijdschap?
Welke muzieksoort
zoek ik bij mijn
theaterstuk en hoe
doe ik dit?
Wat is de reden dat
veel oude
gebouwen een
nieuwe
bestemming krijgen
in Rotterdam?

Hoe zie je dit terug in de
wijk Katendrecht?

Welke gebouwen in
Katendrecht of de
Kop van Zuid
krijgen een nieuwe
bestemming?

Hoe zijn er in havenstad
Rotterdam verbindingen
gemaakt om de haven met
delen van Rotterdam en/of
het vaste land te verbinden?

Wat is er nodig om
een gebouw een
geslaagde nieuwe
bestemming te
geven?

Welk verhaal vertellen deze
verschillende verbindingen
mij over het ontstaan?

Welk gebouw in
deze omgeving zou
jij een nieuwe
goede bestemming
willen geven en
waarom?

Hoe en met welk materiaal
maak ik mijn
verbindingsontwerp?

Hoe kan ik met
potlood/verf en
papier vertellen wat ik
gezien heb?

Op welke manier
vertelt en versterkt
muziek het verhaal
van theater?

Hoe kan ik middels
een plattegrond
vertellen wat er
nodig is om deze
verandering te
realiseren?

Hoe schrijf ik mijn
eigen muziek?

Hoe is de opbouw
van de stad
Rotterdam ten
aanzien van heel
vroeger?

Welke rollen zijn
er allemaal nodig
om een
theaterstuk te
maken?

Welke opvallende
bouwwerken staan
er in Rotterdam?

Wat houden deze
rollen precies in
en wat is er per rol
nodig?

Hoe kan ik middels
foto´s het verhaal
van deze
bouwwerken,
vroeger en nu,
vertellen?

Hoe maken we
een reële
(tijds)planning
voor de productie
van ons
theaterstuk?

Hoe maak ik een
maquette van dit
bouwwerk?

Wie kan ons
helpen, wie zijn
onze rolmodellen?

Wat wil ik vertellen
met dit gebouw?

Op onderzoek

Op onderzoek

Op onderzoek Op onderzoek

Europa

Welke zintuigen ken ik?

Welke emoties ken ik?

Wat is een hoorspel?

Welk klimaat hebben we
in Europa? Waar is het
warm, koud, donker,
licht, hoog en laag?
Hoe gedraag ik me als ik
daar ben?

Zijn die emoties in alle
landen even groot/
klein? (verschil in
temperament)

Wat zijn belangrijke
elementen van een
hoorspel?

Hoe uiten mensen zich
vroeger in de muziek en
hoe doen ze dat nu?

Hoe klinkt muziek
van vroeger door in
de muziek van
tegenwoordig?

Welke talen spreken
ze in Europa?

Hoe speel ik dat ik op
vakantie of reis ben in/
naar een ander land?

Hoe klinken die talen?
(jebbertalk)

Welke talen spreken we?
Hoe luister ik naar
iemand die ik niet versta?

Hoe spelen, praten,
discussiëren kinderen
in Nederland?

Hoe kan ik mijzelf uiten
met alledaagse dingen in
een taal die ik niet
spreek? Bijvoorbeeld hoe
wijs ik de weg?

Hoe spelen kinderen
in Europa?

Hoe beweeg ik als ik blij,
boos, verdrietig, rustig of
druk ben?
Hoe kunnen we met
elkaar van onze
bewegingen een dans
maken?

Wat hebben we nodig
voor een hoorspel
over Europa?
Hoe maken we een
hoorspel over
Europa?

Hoe maak ik zelf muziek en
wat heb ik daarvoor nodig?
Hoe schrijf ik deze muziek
op?

Hoe speel ik –fysiek
en met jebbertalk –
een scène als ik uit
bijvoorbeeld Italië of
Frankrijk kom?

Hoe wordt een
verhaal uitgebeeld
met beweging en
dans?
Hoe beweeg ik als ik
verschillende emoties
duidelijk wil maken?
Hoe beweeg ik
wanneer ik een
verhaal wil uitbeelden
dat wordt verteld?
Hoe dans ik wanneer
ik een bepaalde rol
heb? (piraat, zigeuner,
Spaanse danseres
enzovoort)

Wat waren
belangrijke
momenten in de
wereld van de
muziek en waar
ontstonden deze?
Welke muzieksoort
past bij de
verschillende
Europese landen of
waar staat dat land
om bekend als het
gaat om muziek?

Welke volksdansen zijn
kenmerkend voor enkele
landen in Europa?

Welke
theaterstromingen
zijn er in Europa?

Hoe kun je aan de
dans de provincie of
het gebied herkennen
waar de dans
vandaan komt?

Wat zijn overeenkomsten en
verschillen tussen deze
dansen?

Wat zijn kenmerken
van Nederlands
theater en waarin
verschilt dat van
andere landen?

Welke kenmerken
hebben de
verschillende
volksdansen?
Hoe kunnen we met
elkaar een volksdans
dansen en waar moet
ik dan op letten?

Waarin verschillen deze van
traditionele Nederlandse
volksdansen?
Waarin verschillen
volksdansen, wat betreft
stijl, met de overige dansen?
Hoe zouden we met elkaar
een eigentijdse volksdans
kunnen maken? Waar letten
we op en wat is van belang?

Kijkend naar één
Europees land, wat
is dan de
theatercultuur?
Waar halen ze hun
inspiratie vandaan
en wat zijn
onderwerpen waar
in dat land theater
over gemaakt
wordt?
Welke verbinding
maken de
voorstellingmakers
met de
maatschappij
waarin ze leven?

Welke
theatervormen
kiezen we dan en
waarom?

Hoe klinkt muziek uit
Afrika?
Welke instrumenten zijn
belangrijk in Afrika?
Hoe kunnen wij zelf
Afrikaanse muziek
maken?

Wat vertelt muziek uit
Afrika ons, welk
gevoel geeft het ons?

Wat zijn verschillende
soorten huizen in
Afrika?

Wat zijn belangrijke
kenmerken van
Afrikaanse muziek?

Wat voor materialen
worden voor het
maken van deze
huizen gebruikt?

Hoe kunnen wij met
elkaar Afrikaanse
muziek maken?

Hoe kan ik muziek
gebruiken om mij te
uiten en inspiratie op
te doen?
Hoe geven we met
elkaar middels een
muziekstuk uiting
aan onze beleving of
cultuur?

Hoe maak ik o.a. met
klei en kosteloos
materiaal mijn eigen
Afrikaanse huis?

Op welke manier is het
klimaat van Afrika van
invloed op de
gebruiksvoorwerpen in
Afrika?
Wat is het verschil met de
voorwerpen in Nederland
als je kijkt naar kleuren,
vorm, materiaal en functie?
Hoe maak ik met natuurlijke
materialen en eenvoudig
gereedschap een Afrikaans
gebruiksvoorwerp?

Welke bedoeling of
doel hadden
Afrikanen met hun
dans? Wat wilden
ze uiten of
bereiken?
Hoe worden deze
dansen heden ten
dage nog gebruikt?
Wat zijn
stijlkenmerken van
de Afrikaanse dans?
Op welke manier
komen
maatschappelijke
onderwerpen tot
uiting in Afrikaanse
dans?

Kijkend naar de rol
die ik heb en ga
uitvoeren, welke
leervragen heb ik
dan?
Wat heb ik nodig
om mij meer te
verdiepen in mijn
rol/ taak binnen de
productie?
Van wie heb ik
deze hulp nodig?
Hoe kunnen wij
als klasgenoten
elkaar helpen bij
de rol die we
hebben?
Hoe komt een
optimale
samenwerking tot
stand?

Hoe kan ik zelf, of
met elkaar, een
muziekstuk maken
uit een specifiek
land? Welke
instrumenten
hebben we
daarvoor nodig? En
waar gaan de
teksten over?

Waar zou ik met
mijn groepje een
voorstelling over
maken als ik in
Nederland een stuk
zou maken met
verbinding naar de
maatschappij?

Afrika

Waar vinden de
muziekculturen van
Europa hun
inspiratie en hoe
beïnvloeden ze
elkaar?

Welke Europese
muziek spreekt mij
aan?

Welke dansen zijn
typisch Nederlandse
dansen?

Wie heeft welke
rol binnen de
volledige
productie?

Wat voor soort
bouwwerken
verwacht je in de
toekomst in
Rotterdam?

Op onderzoek

Welke muziek of
muzikanten was/waren
vroeger belangrijk?

Hoe maken we
middels een
storyboard en
script een
theaterstuk van
ons verhaal?

Wat waren de eerste
vormen van digitale
muziek en wat zijn
verschillen met de
digitale muziek nu?

Op onderzoek

Hoe klinkt muziek als ik
kleine en grote stappen
maak? En hoe als ik wil
rennen of huppelen, op
mijn tenen wil lopen, of
als de muziek stopt?

O

Wat zijn verschillen
met het schrijven
van muziek vroeger
en nu?

Verwisselbaar

Hoe klinkt gevoel in
muziek?

4

Welke manieren zijn
er om muziek te
schrijven?

Wat was de rol/
functie van theater
in de tijd van
Shakespeare?
Wat was de rol/
functie van theater
in de tijd na de
eerste
wereldoorlog?
Welke schrijvers/
regisseurs waren er
en waar maakten ze
theater over?
Welke rol heeft
theater nu?
Hoe is die rol in
andere Europese
landen?
Wanneer is theater,
theater?
Welke rollen zijn er
allemaal nodig om
een theaterstuk te
maken?
Hoe kunnen we een
theaterconcept
bedenken en
uitwerken dat zich
buiten het theater
afspeelt en dat als
thema Europa heeft?
Hoe verdelen we
alle bijkomende
taken en rollen?

Wat zijn invloeden
van de Afrikaanse
dans op dansen die
in Nederland
populair zijn?
Welke aspecten van
hedendaagse
Afrikaanse dans
spreken mij aan en
zou ik zelf in een
dans willen
gebruiken?
Hoe zet ik welke
middelen in om de
dans te
ondersteunen?

Hoe kan ik zelf een
Afrikaanse dans
maken en hier een
maatschappelijk
onderwerp in
uitdragen?
Welk verhaal willen we
vertellen met muziek?
Met welke materialen
kunnen we zelf
muziekinstrumenten
maken?
Hoe maak je een eigen
instrument?

Welk verhaal willen
we vertellen met
Afrikaanse muziek?
Met welke materialen
kunnen we zelf
Afrikaanse
muziekinstrumenten
maken?
Hoe maak je een
eigen Afrikaans
instrument?

Welke Afrikaanse
dansen zijn er?
Hoe waren de dansen
vroeger, en hoe is dat
nu?
Welke kleding wordt
er bij de dansen
gedragen?
Waarin verschilt een
hedendaagse
Afrikaanse dans van
onze dans? En welke
aspecten komen
overeen?
Hoe dans ik een
Afrikaanse dans en
wat zie ik bij anderen?

Hoe is het dagelijks leven in
Afrika terug te zien in de
dans?
Op welke manier komen
maatschappelijke
onderwerpen terug in de
Afrikaanse dans?
Hoe was dat vroeger en hoe
is dat nu?
Hoe zou ik een Afrikaanse
dans maken in deze tijd?
Welke kleding zou hierbij
passen?
Hoe maken we met elkaar
zelf een dans met
Afrikaanse kenmerken?

Wat is typerend
voor de Afrikaanse
muziekstijl, vroeger
en nu?
Op welke manier
heeft de Afrikaanse
muziek onze
muziek beïnvloed?
Wat uit de
Afrikaanse muziek
spreekt mij aan en
kan ik gebruiken
om mijzelf te uiten?
Hoe maken wij een
muziekstuk
passend bij onszelf,
waarin de
Afrikaanse muziek
is terug te horen?

Hoe voelt het in mijn
lijf als ik een
Afrikaanse dans dans?
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O

Azië

Wat is Azië en waar ligt
het?
Wie ken ik uit Azië en hoe
ziet hij/zij eruit?
Hoe kan ik ‘doen alsof’
met attributen uit een
verkleedkist?
Hoe doe ik alsof ik een
boek lees, alsof ik onder
de douche sta, alsof ik
een cadeautje uitpak,
alsof ik heel oud ben,
alsof ik planten water
geef, enzovoort?
Hoe kijkt een ander bij
verschillende emoties?
Hoe kijk ik bij
verschillende emoties?

Hoe ruikt het hier en
welke spullen hebben
ze hier? Hoe klinkt de
muziek?

Wat zijn overeenkomsten en
verschillen van theater
binnen Azië?

Welke plekken op
Katendrecht vind ik
typisch Aziatisch?
Wat vertellen mijn
zintuigen mij over
deze plekken?
Hoe kan ik zelf zo’n
situatie naspelen?
Hoe zetten we een
Aziatische (wijze)
spreuk om in een
beeld/tableau?

Wat is Azië en waar ligt
het?

Wat is Azië en waar
ligt het?

Welke kledingstijlen
zijn er in Azië?

Welke landen kennen we
uit Azië en hoe ziet dat
eruit?

Welke landen kennen
we uit Azië en hoe
ziet dat eruit?

Wat vertelt deze
kleding over het
klimaat van de
verschillende landen?

Hoe klinkt muziek uit
Azië?

Wat is de temperatuur
in Azië?

Wat is het verschil met
muziek die ik leuk vind?

Kijkend naar één land
in Azië, welke
beroepen zijn er dan?

Hoe kunnen we met
elkaar een Aziatische
dans dansen?
Wat voor soort kleren
passen goed bij deze
dans?

Amerika

Welke winkels,
markten en
gebouwen hier in de
wijk zijn Aziatisch?
Hoe ziet dat eruit?

Wie of wat ken je uit
Azië?

Hoe kunnen we met
elkaar een Aziatische
middag maken?

Hoe kan ik mijn handen
laten dansen?
En hoe dansen mijn
voeten?

O

Ken ik gerechten,
muziek of kleding uit
Azië?

Hoe ziet theater in Azië eruit
kijkend naar verschillende
kenmerken?

Wat zijn typische
kenmerken van Azië

Hoe kan ik meespelen
met de verschillende
ritmes van (oude)
Amerikaanse
muziekstijlen?
Welke
muziekinstrumenten
passen goed bij deze
stijlen?
Hoe kunnen wij met
elkaar een verhaal
vertellen op muziek?

Welke beroepen zijn
er anders dan bij ons?
Hoe bewegen deze
mensen als ze aan het
werk zijn?

Welke verschillen zie
ik tussen kleding van
vroeger en kleding
van nu?
Hoe maak ik van stof,
wol of touw en
verschillende soorten
papier een typisch
Aziatisch
hoofddeksel?

Hoe kan ik met de
kenmerken van een
theatervorm van één
Aziatisch land een tableau
maken van 4
achtereenvolgende
beelden?
Wat valt je op in de
bewegingen van jou en
anderen?

Hoe wordt in Azië een
verhaal verteld middels een
schimmenspel en welke
vormen zijn hierin?
Hoe maak ik een Aziatisch
silhouet dat geschikt is voor
een schimmenspel?
Hoe kunnen we met elkaar
of in kleine groepjes een
Aziatisch schimmenspel
maken en uitvoeren?

Welke instrumenten
kan ik gebruiken om
deze liedjes te
ondersteunen?
Waarin verschillen de
liedjes en hun inhoud
van onze
kinderliedjes? En
waarin komen ze
overeen?
Hoe klinkt het als er in
liedjes sprake is van
een ‘echo’ of canon?
Waar moet ik op
letten als ik een liedje
in canon zing?

Wat zijn kenmerken van
cowboys en indianen?
Waar zijn indianen goed
in? Waar zijn cowboys
goed in?
Hoe ben ik cowboy of
indiaan? Hoe beweeg ik
dan?
Hoe zou ik mezelf
voorstellen als indiaan?
Welke naam en
beweging hoort daarbij?
Hoe zou ik mezelf
voorstellen als cowboy?
Welke naam en
beweging hoort daarbij?

Wat is een theater?
Hoe ziet een theater
eruit?
Welke theaters zijn er
bij ons in de buurt?
Hoe worden verhalen
verteld in een (of dit)
theater?
Hoe kan een
theater(stuk) op
Broadway in Amerika
er uitzien? Welk
gevoel krijg ik daarbij?
Hoe kunnen wij een
(al dan niet verteld)
verhaal zelf uitbeelden
en welke spullen
willen we hierbij
gebruiken?

Als ik in het spannende
wilde westen zou lopen,
hoe zou ik me dan
gedragen?
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O

Oceanië /
Australië

Welke kleuren zijn er
allemaal en welke zijn
voor mij belangrijk?
Welk gevoel krijg ik bij de
verschillende kleuren?
Welke kleuren vind ik
mooi?
Hoe kan ik patronen
maken met verf, kralen of
andere middelen?
Hoe herken ik patronen
in de klas of het
schoolgebouw?

Hoe zagen/zien
gebruiksvoorwerpen
van de Aboriginals
eruit?
Hoe herkenden
Aboriginals kunst en
voorwerpen van
andere stammen?
Wat beschilderen de
mensen in Australië
allemaal en wat willen
ze ermee vertellen?
Hoe kan ik zelf met
eenvoudige
materialen een
voorwerp van
aborignals namaken?
Welke patronen kies ik
hierbij en waarom?

Hoe klinken dieren in
muziek?
Hoe beweeg ik als een
paard, kangoeroe, spin,
krokodil, haai, slang,
emoe, of koala?
En hoe gedraag en
beweeg ik me als deze
dieren rustig, blij of boos
zijn?

Hoe kunnen
voorwerpen een dans
helpen duidelijker te
maken?
Welke voorwerpen
kunnen gebruikt
worden bij de dans?
Welke voorwerpen uit
de klas of op school
kunnen we gebruiken
om onze dans te
ondersteunen?
Waarom kiezen we
deze?

Welke kenmerken
en betekenis
hebben de
verschillende
maskers?
Hoe maak ik zelf
een Aziatisch
masker en welk
verhaal wil ik
hiermee vertellen?

Wat weet ik van
Aziatische landen,
het klimaat en hun
bewoners?

Welke Aziatische
vormen van theater
ken je?

Wat zijn
overeenkomsten
en verschillen met
westers theater?

Hoe kan ik deze
informatie
gebruiken om een
Haiku te schrijven
over Azië en
Katendrecht?

Welke kenmerken
hebben sommige
stijlen en hoe en
waarom past de tekst
hier goed bij?
Hoe kan ik
meespelen of
meezingen met deze
muziek?

Hoe hebben de
muziekstijlen vanuit Amerika
onze hedendaagse muziek
beïnvloed?
Hoe kenmerken de
verschillende stijlen zich?
Wat zijn de
muziekpatronen?
Hoe is een bluesschema
opgebouwd
Hoe kan ik zelf met behulp
van een schema een
blueslied maken?

Hoe kan ik in de
muziek zien wanneer
ik op welk moment
mijn instrument kan
laten klinken en op
welke hoogte?

Hoe zie je Aziatische
invloeden/plekken
terug op
verschillende
plekken in
Katendrecht?
Wat zijn kenmerken
van deze Aziatische
plekken?
Hoe maak ik een
collage waarin de
Aziatische invloeden
en geschiedenis op
Katendrecht
verbeeld worden.

Hoe gaven mensen
uiting aan dans in
periodes tijdens en
na de
wereldoorlogen?
Waar werd dit
verschil in dans
door veroorzaakt
denk je?
Welke belangrijke
muziekstijlen uit de
Amerikaanse
geschiedenis
hebben grote
invloed gehad?

Welke kennis heb ik
van Azië, en van de
landen en
theatervormen die
er zijn?
Wat zijn belangrijke
verschillen met het
theater dat ik ken?
Welke Aziatische
invloeden/plekken
ken ik op
Katendrecht?
Hoe maak ik een
theatraal portret van
een Aziatische
bewoner op
Katendrecht?
Wat valt me op aan
de portretten die
anderen
presenteerden?
Hoe kan ik met de
klas een korte
theaterpresentatie
(Aziatische vorm)
maken waarin de
Aziatische invloeden
en geschiedenis op
Katendrecht
verbeeld worden?
Voor de periode tot
aan de
zomervakantie geldt
een oriëntatie op de
verdieping in één of
meerdere gekozen
disciplines:
Wat heb ik van en
door de
kunstdisciplines de
afgelopen jaren
geleerd?
Welke
kunstdisciplines
spreken mij aan en
waarom?

Hoe hebben deze
muziekstijlen onze
hedendaagse dans
beïnvloed?
Hoe beïnvloedt
verschillende
muziek mijn dans?

Hoe klinkt het als wij
een liedje in canon
zingen?
Wie waren de eerste
bewoners van Amerika?

Welke rol spelen
Aziatische maskers
in de hedendaagse
Aziatische
maatschappij?

Welke Aziatische
invloeden/plekken
ken je op
Katendrecht?

Hoe kunnen we van
deze bewegingen een
dans maken?

Hoe klinken liedjes
afkomstig uit
verschillende
Amerikaanse
muziekstijlen?

Wat is de rol van
Afrikaanse
muziekinstrumenten
in Nederlandse
orkesten, wat voegt
het toe aan de
muziek?

Wat is Butoh en waarin
verschilt het van theater dat
jij kent? Wat roept het bij je
op?

Welke muziek past
daarbij?

Hoe klinken
verschillende
Amerikaanse
kinderliedjes?

Hoe klinkt de
Afrikaanse muziek
tegenwoordig nog
door in onze
hedendaagse
muziek?

Wat is de rol van
Afrikaanse muziek
op de filmindustrie
en digitale muziek?

Waar ligt Azië en
welke landen ken je
al?

Hoe kan ik doen alsof?

Hoe beweeg ik op
Aziatische muziek?
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Wat is Azië en waar
ligt het?
Welke landen ken je
uit Azië en hoe ziet
dat eruit?
Wie ken ik uit Azië en
hoe ziet hij/zij eruit?

Wat was de rol van
muziek in Afrika bij
het beleven van
alledag; liefde, dood,
dagelijkse
bezigheden, oorlog
en andere situaties?

Hoe past dans bij de
verschillende
Amerikaanse
muziekstijlen?

Hoe zie je in de
verschillende stijldansen,
verschillende delen van
Amerika terug?

Hoe dans ik op
verschillende
muziekstijlen? Welk
gevoel krijg ik hierbij?

Wat vertelt het karakter van
de muziek en de dans je
over het gebied en de
mensen van oorsprong?

Hoe kan ik in een
dans gebruik maken
van tegenstellingen
als hoog en laag,
groot en klein, zwaar
en licht, langzaam en
snel? Hoe voelt dit
voor mij?

Waar vindt linedance zijn
oorsprong en wat zijn
overeenkomsten en
verschillen met de manier
waarop in deze tijd
moderne linedance wordt
vormgegeven in allerlei
soorten muziek?

Hoe maak ik samen
een dans waarin we
samen dansen op
Amerikaanse muziek
en waarin we gebruik
maken
tegenstellingen?

Hoe maken we met elkaar
onze eigentijdse linedance?

Welke kenmerken
heeft pantomime en
hoe speel ik het?

Wat heb ik nodig om een
storyboard te maken?

Welke beroepen
komen er voor in
Australië/Oceanië?
Hoe verplaatsen de
mensen in deze
beroepen zich? (denk
aan auto, vliegtuig,
lopen)
Hoe kan ik een
beroep uitbeelden
volgens de regels van
pantomime?
Hoe kan ik met
anderen in een
tableau een
beroepssituatie
weergeven?

Welke Australische
kinderliedjes zijn er?
Wat zijn onderwerpen
van de Australische
kinderliedjes? Hoe
verklaar je dit?
Wat zijn typische
kenmerken van de
liedjes?
Op welke manieren
zou je deze liedjes
nog meer kunnen
zingen of brengen?
Wat is het effect
hiervan op het doel
en de uitwerking van
het liedje?
Hoe kan ik zelf een
bestaand liedje op
een andere manier
omzetten en wat heb
ik hiervoor nodig?

Hoe is de opbouw
van een
theaterstuk?
Welke verschillende
aspecten komen er
allemaal bij een
theaterstuk kijken?
Kijkend naar een
theaterstuk, wat
valt je op aan het
spreken, geluid,
lichten,
podiumgebruik,
deelnemers (en
aantal) en de
choreografie
enzovoort?
Waarom zijn
bepaalde keuzes
gemaakt denk je?

En ook:
Met welke discipline
wil ik volgend jaar
mijn verhaal aan de
wereld laten zien?
Wat zou ik van dit
specifieke discipline
nog willen leren
zodat ik in groep 8
zelfstandig en met
zelfvertrouwen met
mijn gekozen rol aan
de slag kan gaan?

Op welke manier
kunnen we, door
taken te verdelen,
met elkaar van een
eenvoudig verhaal
een script voor een
theaterstuk maken
waarin alle
aspecten aan bod
komen?

Wat weet ik van de
geschiedenis of ontdekking
van Australië/Oceanië en
hoe verwerk ik dat met
anderen schematisch uit in
een kort verhaal?
Hoe bepaal ik ankerpunten
en sleutelscènes?
Welke soorten shots gebruik
ik en hoe vertel ik kort wat
er bij dit shot gebeurt?
Hoe maak ik van mijn korte
verhaal een storyboard?

Hoe is kunst voor
Aboriginals van
waarde als het gaat
om het
overbrengen van
boodschappen en
verbinden met het
verleden en
voorouders?

Wat zou ik van dit
specifieke discipline
nog willen leren
zodat ik in groep 8
zelfstandig en met
zelfvertrouwen met
mijn gekozen rol aan
de slag kan gaan?

Hoe kan een
Aboriginal een
geheime
boodschap vertalen
in kunst?

Extra verdieping van
de gekozen
disciplines.
Gedurende deze
laatste periode
komen alle
vakgebieden aan
bod bij groep 1 t/m
6, hetgeen het
wellicht praktisch
gemakkelijker maakt
voor groep 7
verdieping aan te
bieden, en voor
groep 8 de
ondersteuning die
nodig is bij het
creëren van hun
eigen theaterstuk

Hoe gebruiken
Aboriginals diverse
vormen van kunst?

Hoe kan ik het verhaal op
mijn/ons storyboard
uitspelen?

Hoe kan ik met de
aanwezige
materialen en met
een passende vorm
een belangrijke
boodschap
overbrengen of een
verhaal vertellen op
een manier zoals
de aborignials
deden?

Welke muziekinstrumenten
zijn typisch afkomstig uit
Australië en hoe klinken die?

Wat wordt bedoeld
met de Australische
term ‘Walkabout’ en
hoe is deze van
invloed geweest op
de ontwikkeling van
muziek en
instrumenten in
Australië?

Wat was de functie van de
muziekinstrumenten ten
tijde van de Aboriginals?
Op welke manier was de
natuurlijke omgeving en
geografische ligging van
volken/stammen van
invloed op het ontstaan van
deze instrumenten?
Hoe kunnen wij zelf muziek
maken met Australische
instrumenten?

Wat zou ik van dit
specifieke discipline
nog willen leren
zodat ik in groep 8
zelfstandig en met
zelfvertrouwen met
mijn gekozen rol aan
de slag kan gaan?

Hoe wordt de partij
van ritmische
instrumenten
weergegeven in
schrift?
Wat voor ritmes
spreken mij aan en
hoe klinken onze
ritmes samen?
Hoe kunnen we
met elkaar een
nieuw ritmisch
muziekstuk
schrijven en
spelen?
Welke teksten
zouden we hierbij
kunnen bedenken
en met welke
muziekstijl vertoont
dit overeenkomst?

•
•

Elk project kan worden afgesloten met een inloopmiddag voor ouders waarin het gemaakte werk gepresenteerd wordt (tevens doel TULE en
wens schoolteam)
Afsluiting van het jaar met een ‘culturendag’ waarin groepen bijvoorbeeld hun leukste land van het jaar presenteren, of iets doen in het kader
van het huidige thema Oceanië/Australië. Er zijn diverse culturele spelletjes die te maken hebben met de afgelopen thema’s en de huidige.
Betaling geschiedt bijvoorbeeld door een vooraf te kopen strippenkaart. Eventueel lokale sponsors zoeken. Ouders betrekken bij het maken/
verkopen van culinaire lekkernijen.
Opbrengst gaat naar?

Dit leerplan kunstzinnige oriëntatie is ontwikkeld door Wendy van Rossum (KCR) voor basisschool de Globetrotter in het kader van het onderzoek ‘Culturele instellingen en doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs: Leerplan in ontwikkeling’ van Fianne Konings.

