
Na ruim vier weken onderwijs op afstand zullen jullie de kinderen en het 
bruisende schoolleven waarschijnlijk wel missen. Ook iedereen die nor-
maal namens BplusC bij jullie op school komt, mist het contact met de 
kinderen en de bedrijvigheid. 

Hard (thuis)werkende leerkrachten, ouders in de rol van docent en vice 
versa. Een veelvoud aan ver- en geboden. Maar ook toegenomen cre-
ativiteit en solidariteit. Net als jullie willen ook wij in deze ingewikkelde 
tijden graag kijken naar kansen.

Graag hadden onze vakleerkrachten mooie lessen verzorgd bij jou op 
school. Graag hadden we jullie welkom geheten in de schouwburg voor 
een spetterende voorstelling en de deuren van de bibliotheek geopend 
voor activiteiten rond digitale geletterdheid en leesbevordering.

Maar voorlopig zit dat er helaas nog even niet in. En daarom willen we 
jullie graag op deze manier inspireren. 



Online muziekactiviteiten

Muziekles door vakleerkrachten BplusC
https://www.bplusc.nl/op-school/
Kwalitatieve muziekles op afstand. Kan dat? Jazeker. Onze vakleer-
krachten maken prachtige lessen om thuis, zelfstandig (ook belangrijk 
voor de thuiswerkende vaders en moeders) te kunnen volgen. Inspire-
rend, vakkundig. En niet onbelangrijk. Ook ontzettend leuk! Een aantal 
van deze lessen delen we graag met jullie. We hebben ze gerangschikt 
naar leeftijdscategorie. Wel zo makkelijk.

Onderbouw 
https://www.youtube.com/watch?v=jWTtyIQWIfw&feature=youtu.be (John)
https://www.youtube.com/watch?v=6nf5GGH5yi4&feature=youtu.be (Eric gr.1/2)

Middenbouw 
https://www.youtube.com/watch?v=4doElz7M1cI&feature=youtu.be (John)
https://www.youtube.com/watch?v=j8kChi27iQE&feature=youtu.be (Eric gr. 3/4)
https://www.youtube.com/watch?v=NJ2HrLMLSK4&feature=youtu.be (Eric gr. 5/6)

Bovenbouw
https://www.youtube.com/watch?v=1xHx4bABpBQ&feature=youtu.be (John)
https://www.youtube.com/watch?v=tgSZyLiPZL0&feature=youtu.be (Eric gr. 7/8)

Overige initiatieven muziekonderwijs
Naast onze eigen lessen willen we jullie attenderen op andere mooie 
initiatieven op het gebied van muziek. Hieronder een kleine selectie.

ZangExpress
https://www.zangexpress.nl/vooriedereen 
In dit filmpje legt Shary-An in 4 eenvoudige stappen uit hoe je een eigen liedje schrijft. Goed 
zelfstandig uit te voeren. Maar ook ontzettend leuk om samen te doen als dat kan. Inspire-
rend, overzichtelijk, leerzaam en ontzettend leuk!



Muziek in School ook thuis
https://www.muziekinschool.net/thuis
De thuislessen van Muziek In School zijn voorzien van instructievideo’s waarmee de kinde-
ren stap voor stap worden meegenomen door de les.  Voor onder- midden- en bovenbouw.

Kindermuziekweek 2020
https://www.kindermuziekweek.nl/
De Kindermuziekweek heeft een sprankelend online programma in elkaar gezet dat ook na 
het evenement volop inspiratie biedt. Denk aan energizers om mee wakker te worden, zang-
les met Dirk Scheele, liedjes uit verschillende werelddelen en percussieles met Percossa!

Meer Meer Muziek in Huis
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/nieuws/meer-muziek-in-huis-tips/6290/
Zoals de naam al zegt: muziek in huis. Duidelijke website waar je als ouder, kind of leer-
kracht terecht kunt voor tips.

Online theaterworkshops en theatervoorstellingen
Doe mee met korte theaterworkshops. Of kijk verantwoord televisie met 
het brede assortiment aan online theatervoorstellingen of een poppen-
kastshow. Sommige theatergezelschappen hebben bonusmateriaal en 
activiteiten voor de kinderen erbij gezet.

Poppenkast show
https://youtu.be/RjEYuWEM2A4
Lisette is een echte poppenspeler en geeft voor alle kleuters een online Jan Klaassen en Ka-
trijn show. Nadien kunnen ouders een kort gesprekje met de kinderen hebben en samen ook 
aan de slag om een sokpop te maken. Kijk hiervoor onder het kopje beeldende activiteiten. 

Kijkvragen voor het gesprekje:
- Waar gaat het verhaal over? 
- Hoeveel poppen komen er in het verhaal voor? 
- Hoeveel poppen zijn er tegelijkertijd in de poppenkast te zien? 
- Hoeveel mensen spelen de voorstelling, denk je? 
- Wat hoor je allemaal? Wat voor stemmen en wat voor een geluiden? 
- Wat gebeurt er achter de poppenkast? Wat voor spullen liggen daar?



Theaterworkshops 
https://www.instagram.com/buro_bis/
De grappige filmpjes van Bureau Bis duren ca. 10 minuten. Lekker bewegen en lol maken 
met Anneke op Instagram. Nog niet uitgekeken? Er zijn meer online theaterlessen te vinden 
van andere organisaties op Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/onlinethea-
terlessen/ 

Theatervoorstellingen 
https://www.bplusc.nl/op-school/
Veel theatergezelschappen delen hun online recente voorstellingen met het publiek. Wij heb-
ben ze verzameld op onze website. Wil je de kinderen zelfstandig naar deze theatervoorstel-
lingen laten kijken? Tel dan twee jaar bij het leeftijdsadvies op. 

Online beeldende activiteiten
Beeldende vorming geven is een vak (apart). Net als muziekonderwijs en 
theater. Onze vakleerkrachten nemen die zorg graag uit handen. Hieron-
der hebben we een aantal lessen en activiteiten verzameld die makkelijk 
thuis zijn uit te voeren. Ter inspiratie!

Maker Movies: zelf een GIF-je maken met Barthel
https://www.youtube.com/watch?v=UGeMVXfxF-s&feature=youtu.be
Onze vakleerkracht Barthel Brussee maakte dit leuke filmpje waarin hij stap voor stap uitlegt 
hoe je zelf een gifje kunt maken van je eigen tekening. Voor kinderen vanaf groep 8 die han-
dig zijn op de computer/I-pad.

Poppenkast: zelf een sokpop maken met Lisette
https://youtu.be/WS7ZZGJd3wk
Maak van een oude sok een pop om mee te spelen. Lisette is een echte poppenspeler en 
geeft een online Jan Klaassen en Katrijn show (zie het kopje theater). Ze laat in deze video 
zien hoe je zelf een sokpop kunt maken en bespelen. 
De meeste spullen hiervoor heb je wel in huis: oude sok (liefst licht/wit), stiften, schaar, karton 
(wc-rolletje), sterke lijm of textiel lijm. Voor meer uitdaging ook wiebelogen of knopen, stukjes 
stof, wol, naald en draad. En natuurlijk hulp van je vader, moeder of een oudere broer of zus.

Speel vervolgens een verhaaltje na of bedenk je eigen verhaaltje met weinig tekst. Het is 
leuk om een verhaaltje te spelen voor iemand die je kent, maar waar je nu niet zo makkelijk 
op bezoek kunt. Volwassenen kunnen het verhaaltje dan filmen en opsturen. 

Kidsweek: Vlog je mee?
https://www.kidsweek.nl/nieuws/vloggen-doe-je-zo-9-tips
Laat ons zien iets zien waar je trots op bent: wat voor moois je hebt geschreven, geknutseld 
of gebouwd. Of geef jouw ultieme tip tegen verveling in deze corona-tijden. Zet ‘m op en 
gebruik de link van Kidsweek om het slim aan te pakken.

@tussenkunstenquarantaine
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
Maak alleen of samen met je familie een kunstwerk na. Je mag hiervoor maar 3 objecten 
gebruiken. Deel het resultaat op Instagram.



Leren kijken met de Visual Thinking Strategies 
https://www.vtsnederland.org/
Laat de kinderen zelf een kunstwerk kiezen. Op internet kan, in een tijdschrift of een boek 
dat je thuis hebt ook. Misschien hangt er iets aan de muur of staat er iets in de straat. Laat 
de kinderen zichzelf drie vragen stellen en die met foto opsturen naar de jou als groepsleer-
kracht.
1. Wat gebeurt er in deze afbeelding?
2. Waaraan zie je dat?
3. Wat kun je nog meer ontdekken?

Jouw kamer à la Van Gogh
https://www.youtube.com/watch?v=-8vnUmy44FM
We zijn nu vaker thuis dan we ooit geweest zijn. Is dat leuk? Of ontzettend saai. Is jouw huis 
heel netjes, of juist een rommeltje. Met deze opdracht kunnen de kinderen elkaar een inkijkje 
geven in hun eigen huis en nog iets leren over tekenen ook.

De slaapkamer van Van Gogh is getekend in 1-puntsperspectief. Kijk maar eens hoe alle 
lijnen naar één punt lopen.
 
In dit filmpje wordt heel eenvoudig uitgelegd hoe 1-puntsperspectief werkt. Maak nu een 
tekening van een kamer in je huis. Gebruik hiervoor een liniaal, papier, potloden, stiften, verf 
of wat er voor handen is. Op de tekening moeten de volgende dingen terug te vinden zijn: 
- 1-puntsperspectief 
- alles wat in de kamer te vinden is
- schilderijtjes, posters of foto’s aan de muur 

Kunst Centraal
https://leerlingen.kunstcentraal.nl/leerling-pagina/creatief-digitaal/
Op de site van Kunst Centraal kun je kunst kijken en luisteren. Of zelf doen en maken. 
Alles staat handig geordend per doelgroep. 



Online tips taal- en leesonderwijs
Hoe verrijk je het dagelijkse taal- en leesonderwijs? Bijvoorbeeld met 
nadenken en praten over het thema vrijheid. Meer tips voor taal en lezen 
vind je op onze website.

2020, het jaar van de Vrijheid 
https://www.vrijheidinbeeld.nl/
2020 is het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren. Maar zijn we nu eigenlijk wel vrij? 
In april zouden 450 kinderen uit groep 7 en 8 de voorstelling Imad, rond het thema vluchten 
en vrijheid, bezoeken. Deze gaat niet door. Op de website van Unicef en Humanity House 
kun je wel aan de slag met filmpjes en opdrachten rond het thema vrijheid. Hoewel dit mate-
riaal is gemaakt voordat het coronavirus het land in kwam en zich toespitst op kinderen die 
vluchteling zijn in deze tijd, is het een thema dat juist nu breder relevant is: hoe zit het eigen-
lijk met jouw vrijheid in deze tijd, in Nederland? 

Voor nog meer inspiratie kun je kijken op:
https://www.bplusc.nl/op-school/


