De wereld van
Willem Wilmink
een lessenserie voor
g ro e p 4 , 5 e n 6
van de basisschool
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Contact
Dit lespakket is ontwikkeld door:
Elsebeth Hoeven | mevrouw hoeven, communicatie & educatie
www.mevrouwhoeven.nl
info@ mevrouwhoeven.nl
06 50834251
Met medewerking van:
Herman Hendriks: Hermansherrie | muziekdocent
hermansherrie.nl
info@hermansherrie.nl
026-4420654 | 06-57 930 302
Henriette Zoon | drama-docent
henriettezoon@ziggo.nl
06 25 52 22 97 | 026 8400761
In 2018 /2019 tot stand gekomen dankzij subsidie van het
Kunstbedrijf Arnhem | gemeente Arnhem.
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De wereld van Willem Wilmink
Willem Wilmink
Willem Wilmink is een lesproject voor de middenbouw over één
van Nederlands leukste schrijvers. Zijn ogenschijnlijk eenvoudige
teksten staan bol van aanstekelijk taalplezier. Leerlingen duiken
in de soms absurde wereld van Wilmink en ervaren hoe leuk het
spelen met taal kan zijn.
Wilmink schreef onder andere gedichten en liedjes voor
kinderprogramma’s als het Klokhuis en Sesamstraat. In dit
multidisciplinaire project gaan leerkracht en vakdocenten samen
met de leerlingen aan de slag met taal en helpen de leerlingen er
via beeld, drama en / of muziek hun eigen vorm aan te geven.
Tijdens het project zijn er fragmenten van televisieprogramma’s
te zien en te beluisteren. En zijn er leestafels waar boeken van
Wilmink te vinden zijn. Het Willem Wilmink team creëert in de
school inspirerende werkplekken zoals ‘dichtbij de dichter ; ‘dicht
op de dichter’; ‘dichten en drukken’; ‘dichter op de bühne’ en
‘muziekgedicht’.

Doelgroep
De lessen zijn ontwikkeld voor groep 4, 5, 6.

Leerdoelen
De doelstelling
De leerlingen:
•

leren het werk van Willem Wilmink kennen en leren
omschrijven waarom welke gedichten en liedjes favoriet
voor hen zijn;

•

leren hoe je zelf gedichten en liedjes schrijft

•

leren hoe je van de tekst van een gedicht theater maakt

•

leren hoe ze hun producten kunnen presenteren (aan
publiek).

Kerndoelen
Nederlands: 1 5 9 12
Rekenen: 32
Kunstzinnige oriëntatie: 54 55 56
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Activiteiten
Actief: de leerlingen maken gedichten en liedjes en dragen die
voor d.m.v. muziek, drukwerk en theater
Receptief: de leerlingen lezen en beluisteren werk van Willem
Wilmink en dat van elkaar.
Reflectief: aan de hand van voorbeelden van de gedichten en
liedjes gaan de leerlingen zelf schrijven. Ze verwoorden wat ze van
het werk vinden en maken zelf werkstukken n.a.v. het werk.
De leerlingen:
-

bekijken werk van Willem Wilmink;

-

dragen hun favoriete gedichten /liedjes van Willem Wilmink
voor;

-

maken liedjes, gedichten, toneel, tekeningen n.a.v. het werk en
dragen die voor;

-

maken illustraties bij de gedichten, bijv. d.m.v. druktechnieken.

Vakdocenten
Vakdocenten geven de lessen:
Taaldocent: gedichten schrijven
Drama-docent: theater maken (en presenteren aan publiek)
Muziekdocent: liedje schrijven en presenteren
Uitgebreid pakket:
•

Beeldend kunstenaar: beeld in combinatie met tekst

•

Projectleider (optioneel):
- uitleg en introductie bijeenkomst met leerkrachten
- presentatie activiteit
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Planning en kosten
Planning
In overleg plannen we dit project met je in.
Hieronder een voorbeeld hoe het kan.

Uitgebreid lespakket:
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Kosten per school:
Voorbereiding:
Taaldocent: € 60,Dramadocent: € 60,Muziekdocent: € 60,Projectleider:
presentatie schoolbreed (3 groepen) :
2 1/2 uur: € 150,-

dag 1

muziek 4

drama
extra
5

muziek 5

drama 6

muziek 4

dag 2

taal 4

groep
5

drama 4

drama
extra
4

drama 4

dag 3

taal 4

presentatie school breed

9:30

groep
4

9:00

Kosten per groep (maximaal 30 leerlingen):
lessen:
Taaldocent: dagdeel van 2 1/2 uur: € 150,Dramadocent: dagdeel van 3 uur: € 180,Muziekdocent: dagdeel van 2 uur: € 120,Docent beeldend: 90 minuten: € 90,Materiaalkosten beeldend: € 7,50 per 9roep
Exclusief reiskosten van €0,19 per kilometer
Minimale afname is 2 groepen.
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Compact lespakket:
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Kosten per school:
Voorbereiding:
Taaldocent: € 60,Dramadocent: € 60,Muziekdocent: € 60,-

Kosten per groep (maximaal 30 leerlingen):
Lessen:
Taaldocent: dagdeel van 3 uur: € 180,Dramadocent: dagdeel van 2 uur: € 120,Muziekdocent: dagdeel van 2 uur: € 120,Presentatie groep vakdocent: 1/2 uur: € 30,Exclusief reiskosten van €0,19 per kilometer
Minimale afname is 2 groepen.
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