
DROOMBESTEMMINGEN- AANSLUITEND OP AARDRIJKSKUNDE EN 

GESCHIEDENIS  

 

 
 

Droombestemmingen in de wereld- van heel dichtbij tot verre oorden! 

Beeldende workshops over bestemmingen dichtbij en veraf, aansluitend op de lessen aardrijkskunde, 
geschiedenis of de belevingswereld van de kinderen. 

Onder begeleiding van een professionele vakdocent maken de leerlingen kennis met een breed scala 
aan beeldende materialen en technieken. Zoals: Oostindische inkt, oliepastel, pastel potloden, 
plakkaatverf, aquarel en nog veel meer. 

Alle workshops kunnen 'kant-en-klaar" geleverd worden, zodat u als leerkracht alleen voor (mede) 
begeleiding aanwezig hoeft te zijn. 

  
De Amazone                                Mozaïek vloeren                          Huismuurtje 

 Workshops o.a. in de thema's: 

 De Serengetivlakte of Sahara bij avond - gr 5 t/m 8 in 2x1,5 uur 

 Mozaïekvloeren van de Romeinen - gr 7 & 8 in 2x1,5 uur 

 Amsterdamse herenhuizen in de Gouden Eeuw - gr 5 t/m 8 in 2x1,5 uur 

 De Amazone - gr 5 t/m 8 in 2x1,5 uur 

 Herfst op de Veluwe - gr 5 t/m 8 in 2x1,5 uur 

 Creëer je eigen wereld - v.a. gr 4 in 2x1 uur 

 Giro d' Italia - gr 7 & 8 in 2x2 uur 

 Buiten tekenen en schilderen - gr 5 t/m 8 in 2x2 uur 

 De spiegeling van de Taj Mahal, Venetië, IJssel bij Deventer - gr 5 t/m 8 in 2x1,5 uur of 2x2 
uur voor groep 7 en 8  zoals bijvoorbeeld de spiegeling van de Alphen(zie voorbeeld) 

 Van aquarium tot Oceanië - gr 2 t/m 8 afhankelijk van de groep 

 Huismuurtje schilderen - v.a. gr 3 in 2x1,5 uur 

 Typisch Groot-Brittannië – gr 5 t/m 8 in 2x1,5 uur 

 Jeruzalem - smeltkroes van verschillende culturen - gr 5 t/m 8 in 2x2 uur 

 Egypte (Piramides van Gizeh) – gr 5/6 t/m 8 in 2x1,5 uur 

 Zuid-Afrika - dieren in het Krugerpark – gr 6 t/m in 2x1,5 uur 
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 Aboriginal Art – wordt aangepast aan de groep maar kan vanaf groep 3 

 Peru (en Bolivia) – varen op het Titicacameer – groep 7 en 8 in 2x 1,5 

 Ridders en Jonkvrouwen -  gr 6 t/m 8 in 2x1,5 uur (verhouding lichaam) 

 Langs de IJssel -   vanaf groep   4 in 2x 1,5 uur.                             
 

Aanvullende informatie: 

 Datum : in overleg  

 Groep: vanaf groep 3  

 Groepsgrootte: max 35 leerlingen  

 Begeleiding :  in samenwerking met leerkracht school/klas 

 Locatie: school  

 Educatief materiaal : het dienst aanbeveling dat de docent ,voorafgaand aan de teken- en 
schilderles, een les gaat verzorgen over de gekozen “Droombestemming” 

 Kosten: afhankelijk van de afname van het aantal workshops 
Dit is exclusief materiaal- en reiskosten.  
Bij afname van meerdere workshops is korting bespreekbaar!  

 

 

Giro d’Italia                                     Creeër je eigen wereld                     Grachtenpanden Amsterdam 

  
 

Krugerpark                                      Aboriginal Art                                    Vuurwerk in Venetië                         

 

  
Serengeti                                                            Egypte 


