
Met BplusC de school uit - groep 8 in de schijnwerpers

Voordat we onze plannen voor komend schooljaar met jullie delen, 
willen we nog even stilstaan bij het hier en nu. Voor de kinderen in 
groep 8 is dit natuurlijk een onverwacht vreemd einde van hun basis-
schooltijd. Als school wil je je best doen hen alsnog een onvergetelijk 
afscheid te geven. 

Om hen een hart onder de riem te steken of om gewoon nog één keer 
goed te knallen, hebben we een klein keuzemenu samengesteld. Alle 
scholen met een Cultuur Pakket bij BplusC kunnen voor hun groepen 8 
één workshop naar keuze aanvragen. Gratis, zolang de ‘voorraad’ strekt. 

Wij gaan ons best doen alles in de periode 15 t/m 16 juli voor hen moge-
lijk te maken. 

Graag horen wij vóór maandag 8 juni of je hiervan gebruik wilt maken. 
Mail onderwijs@BplusC.nl met de volgende gegevens:

Keuze workshop (per school dezelfde voor alle groepen): 
Naam groep(en): 
Aantal leerlingen (per groep):
Plek waar de workshop plaatsvindt:
Wie doet mee? hele klas / 2x halve klas / alleen het deel van de klas dat hieraan werkt bij de musical



Musical coaching
Discipline:   toneel, zang en beweging
Docent:   Roosmarijn van Lint
Benodigdheden:  schoolplein, gymzaal of speellokaal, geluidsinstallatie
Duur:    1 uur met hele klas of 2x 40 minuten met halve klas
Periode:   maandag, donderdag of vrijdagochtend

Als je op school hard aan het werk bent aan de musical, kun je wel wat hulp gebruiken! Ver-
tel ons op welk gebied: een scène, lied of stukje beweging, en de vakleerkracht komt jullie 
coachen. Zingen kan buiten, bewegen (matige activiteit) kan in een gymzaal of buiten. Het 
toneelspel naar een hoger plan tillen, kan overal, liefst in een speellokaal.

Dansend de school uit
Discipline:   dans
Docent:   Ashley Zaat
Benodigdheden:  schoolplein of gymzaal
Duur:    1 uur met hele klas 
Periode:   elke dag tot 14.00 uur

Schud je lichaam goed los en doe mee met deze groepschoreo streetdance! Plezier staat 
voorop, samen maken we er een tof uur van.
 
Toneel verdieping
Discipline:   toneel
Docent:   Roosmarijn van Lint
Benodigdheden:  schoolplein of ruim speellokaal
Duur:    1 uur met hele klas of 2x 40 minuten met halve klas
Periode:   maandag, donderdag of vrijdagochtend

Wie niet met een vaste musical werkt, kan natuurlijk ook aan de slag met toneel. Maak met 
een groepje een tof stukje toneel en presenteer dit aan elkaar. Als je een videocamera of 
iPad op school hebt, kun je het ook opnemen. Zo kunnen er meer meekijken en heb je een 
leuk aandenken! 



Leef je uit met muziek (ritme)
Discipline:   muziek
Docent:   Jerina Welgraven
Benodigdheden:  klaslokaal, speellokaal of schoolplein, allerlei spullen om geluid mee te  
   maken: boeken, bezems, pennen, tijdschriften, sleutels etc.
Duur:    1 uur met hele klas
Beschikbaarheid:  dinsdag, woensdag en donderdag

Maak een ritmische compositie met allerlei spullen die je kunt vinden in en om het klaslokaal. 
Ga aan de slag à la Stomp of slagwerker Freek. Maak met een groepje een tof stukje ritme 
en presenteer dit aan elkaar. Tot slot maken we hier ook een bonte totaalpresentatie van. 
Als je een videocamera of iPad op school hebt, kun je het ook opnemen. Zo kunnen er meer 
meekijken en heb je een leuk aandenken! 

Coaching creatief decorbouwen
Discipline:   beeldende kunst
Docent:   Brigitte van Ark
Benodigdheden:  klaslokaal of ruimte om creatief te kunnen werken, materialen om 
   decors van en mee te maken 
Duur:    1 uur met het deel van de klas dat decors maakt of 2x 40 minuten met 
   halve klassen
Periode:   donderdag of vrijdag

Wanneer je een decor maakt, moet je aan van alles denken. Jullie hebben vast al een idee of 
zijn al een aardig eind op dreef. Vertel aan de vakleerkracht wat jullie plan is en bekijk samen 
waar de mogelijkheden liggen. Bouw je idee uit en leer de kneepjes van het decorbouw vak.



Dit ben ik!
Discipline:   beeldende kunst (fotografie)
Docent:   Brigitte van Ark
Benodigdheden:  klaslokaal of ruimte om creatief te kunnen werken 
Duur:    1 uur met hele klas of 2x 40 minuten met halve klas
Periode:   donderdag of vrijdag

Dit is het moment dat je de basisschool verlaat. Wat maakt jou nu echt jou? Wat zouden jouw 
klasgenoten over jou vertellen, hoe herinneren ze zich jou over een aantal jaar? Is het jouw 
lach of je paardenstaart? Of ben je altijd in beweging, ben je een dagdromer, zit je altijd te 
tekenen, houd je van rekenen of speel je super graag met Lego? Vandaag maak je portret-
foto’s van elkaar. Je leert over belichting en inkadering. En gaat natuurlijk op de foto met het 
ding wat jou echt jou maakt!

Vloggend de school uit
Discipline:   media
Docent:   Casper Sikken
Benodigdheden:  klaslokaal 
Duur:    1,5 uur met hele klas 
Periode:   dinsdag-, donderdag- of vrijdagmiddag van 16 t/m 19 juni of 7 t/m 14 juli 

Film met een echte vlogcamera jouw herinneringen aan de basisschool. In deze introductie-
workshop krijg je heel veel tips die jouw vlog tot een succes kunnen maken!  


