
Menukaart
Sluit aan op NPO thema’s 2 en 5

Boekstart in de kinderdagopvang
Vroeg beginnen met voorlezen is van belang. Met een goede 
hedendaagse collectie op de kinderopvang, komen kinderen 
al op jonge leeftijd in aanraking met boeken. Samen met 
pedagogisch medewerkers zetten we in op ontluikende 
geletterdheid en ouderbetrokkenheid. 
Prijs op aanvraag

Verhaaltjestijd 2+ & peuteratelier
Wekelijks voorlezen in bibliotheek voor peuters en (groot)
ouders waar taalverwerving en zingen centraal staan.
Extra: kunstzinnige activiteit aansluitend op voorleessessie.

Kosten per jaar: €3000,- (per locatie)
Plusversie met peuteratelier: prijsopgave

Basis(school)
De Bibliotheek op School
Voor alle leerlingen wordt een goede collectie boeken samen-
gesteld, aangevuld met leesactiviteiten en mediawijsheid. De 
school wordt ondersteund bij monitoring en het leesplan.

Prijsindicatie: €16,65 per leerling

Méér Muziek in de Klas
Wekelijks muziekles op school heeft een goede invloed op 
het welzijn en het ruimtelijke inzicht van de kinderen. Het 
draagt bij aan een positieve leerhouding en verbetert de 
resultaten van taal en rekenen.
Prijs op aanvraag

Kunst- en cultuureducatie
Kunstwerk! ondersteunt bij het aanbieden van creatieve 
lessen, zoals dans, drama, taaltheater of beeldende vakken. 
Deze lessen hebben een positief effect op de leerprestaties. 
Wij denken graag mee over verbindingen met andere 
lesinhouden. Niet stapelen maar vervangen.

Prijs op aanvraag

De voorleeshond
De voorleeshond luistert aandachtig en oordeelt niet. Voor 
kinderen die moeite hebben met (leren) lezen (groep 3/4). 
Het voorlezen aan de hond bezorgt de kinderen een succes-
ervaring en zelfvertrouwen waardoor leesmotivatie groeit. 
Kosten per jaar: €1500 voor coördinatie en maandelijks bezoek

Maakplaatsen voor jongeren
Kunstwerk! wil toegroeien naar een maakplaats voor 
jongeren. Als startpositie biedt Kunstwerk! workshops en 
cursussen aan speciaal voor jongeren op het gebied van 
Spoken Word en Content Creator. 
Gedeeltelijk kostendekkend. Kosten moeten niet een te 
hoge drempel opwerpen.

Na(schools)

Voor(schools)

Maakplaatsen voor kinderen
Maakplaats voor kinderen waarbij ruimte is voor zowel 
digitale als niet-digitale kunstzinnige en/of maatschappelijke 
uitingen. Wekelijks een maakmiddag met aanvullend 
verdiepende workshops/korte cursussen.
Gedeeltelijk kostendekkend. Kosten moeten niet een te 
hoge drempel opwerpen.

Zomerscholen
Zomerscholen zijn vaak bedoeld om het niveau te behouden 
en eventuele achterstanden in te halen, maar bevatten bijv. 
ook culturele activiteiten die Kunstwerk! kan verzorgen. 
Wanneer gewenst in samenspraak met het onderwijs en welzijn voor een 
nog betere interventie op sociaal welbevinden en wegwerken van 
onderwijsachterstanden.

Leg de basis voor cultuureducatie in de klas

Bekende schrijvers nemen leerkrachten in drie avonden mee 
in de wereld van het hedendaagse kinderboek en geven 

inspiratie voor tijdens de lessen. (En je krijgt zelf ook zin om 
te lezen.)

Inspiratiecursus leesavontuur

Kunstwerk! heeft een speciale training ontwikkeld voor leer-
krachten in het basisonderwijs die gemotiveerd zijn om het 
cultuuronderwijs op hun school een nieuwe impuls te geven 
en een belangrijke stap te maken in hun visieontwikkeling.

Visieontwikkeling kunst- en cultuureducatie

Training inclusief box met materialen en inspiratie om de 
volgende dag gelijk een verschil te maken voor de kinderen in 
de klas. Kunst- en cultuureducatie hoeft niet altijd groots en 

ingewikkeld te zijn om resultaat te behalen.

Specialiteiten
voor docenten

We gaan graag in op specifieke vragen en 
kunnen samen kijken naar diverse mogelijkheden.

Neem contact op met: Marianne Mulder via 
m.mulder@liemerskunstwerk.nl of 06-10891717


