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Korte beschrijving project: 
De danslessen sluiten aan bij de handvaardigheid lessen met het 
thema vorm. 
Les 1 geeft de cultureel expert 
Les 2 geeft de cultureel expert samen met de leerkracht 
Les 3 De leerkracht geeft de les en de cultureel expert heeft een 
coachende rol 
 
 
 
 
 

 

 

Doel project: 
De kinderen leren begrippen en thema’s op een andere manier dan 
in de handvaardigheid les, namelijk door beweging en muziek. De 
docenten leren opbouwend in 3 lessen hoe zij zelf dans en 
beweging in kunnen zetten tijdens de lessen en dit zo hopelijk voort 
kunnen zetten in hun reguliere lessen. 

Titel Project:  

Dansles met als 

thema: Vorm 
 

 

 
Groep:  



 

 

 

 

 

 
Sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
 

 

 

onderwijsgebieden disciplines 21e Eeuwse vaardigheden 

 
☐ Taal/lezen 

☐ Rekenen 

☐ Wetenschap/techniek 

☒ Handvaardigheid 

☐ Tekenen 

☒ Muziek 

☐ Drama 

☒ Sociaal-emotionele  
               ontwikkeling 

☐ Wereldoriëntatie 

 
☒ Beeldende Kunst 

☒ Dans 

☐ Erfgoed 

☐ Foto/Film/Video 

☐ Literatuur 

☒ Muziek 

☒ Theater 

 
☒ Communiceren 

☒ Creatief denken 

☐ ICT basisvaardig- 
                   heden 

☐ Informatievaardig- 
              heden 

☒ Kritisch denken 

☐ Mediawijsheid 

☒ Samenwerken 

☐ Eigenaarschap 
 

 

 

 

  



 

 

Groep 6, 7 & 8 
 

Les 1 
Duur: 45min 
Wie: Cultureel expert 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
 
Uitleg: 
Jezelf voorstellen, kinderen welkom heten. Kort vertellen wat we de komende 3 weken gaan 
doen.  
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: All around the world 
Opstelling: bewegend door de zaal 
 
Uitleg: 
Deze oefening is bedoeld om even in het moment te raken. Nergens anders aan te denken 
en het lichaam op te warmen om erna goed te kunnen bewegen. 
 
Als de muziek aan is loop je kris kras door elkaar. Als de muziek stopt wordt er een vorm 
omhoog gehouden en aan elke vorm zit een beweging/opdracht gekoppeld: 
Cirkel: Binnen 5 tellen een kring maken met de klas 
Driehoek: Op handen en voeten staan, je lichaam vormt zo een driehoek 
Vierkant: Jumping jacks, elke keer als je open springt raak je met je voeten en handen de 4 
hoeken aan 
Kubus: Jezelf klein maken alsof je in een doos/kubus zit 
 
Het lopen tussendoor kan vervangen worden door rennen, op 1 been hinkelen, achteruit 
lopen etc. 
 
3: Figuren namaken 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: - 
Opstelling: verschillend 
Materiaal: Kaartjes die posities aangeven 
 
Uitleg: 
De docent maakt groepjes van 3 of 4, afhankelijk van het totaal aantal kinderen in de klas. 
De oefening wordt in stilte uitgevoerd zonder overleg. 
De docent heeft allemaal kaartjes met posities erop die zijn aangegeven met kruisjes. Elk 
kruisje staat voor een leerling.  



 

 

De docent houdt 1 kaart omhoog en de leerlingen krijgen 5 tellen de tijd 
om de positie op de kaartjes na te maken met hun groepje. Dit kan bijv. zijn: 4 kruisjes op 
een rij. Dat betekend dat de 4 kinderen in een groep op een rij moeten gaan staan.  
Daarna niet meer in groepjes maar met de hele klas samen 1 figuur maken.  
 
 4: Schilderij 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Shallow & fast car 
Opstelling: verspreid op eigen plek 
Materiaal: afbeelding van een impressionistisch schilderij 
 
Uitleg: 
De kinderen het schilderij goed laten bekijken. Sommige de beurt geven wat ze er in zien, 
welke lijnen/vormen ze zien en waar de kleuren ze aan laten denken.  
Ze de opdracht geven om eerst een bepaalde lijn uit het schilderij te halen en deze na te 
tekenen met een bepaald lichaamsdeel. 
Daarna kun je ze een andere lijn laten kiezen. Daarna een vorm. En ook uiteindelijk een 
kleur. Een kleur is moeilijker om na te doen. Het is meer dat de kinderen moet bedenken 
wat voor gevoel hun die kleur geeft en dat gevoel omzetten in beweging. 
 
5: Compositie 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: Derniere valse of always remember us this way 
Opstelling: nabootsing van het schilderij 
Materiaal: Afbeelding van een schilderij 
 
Uitleg: 
2-4 kinderen uitkiezen die een schilderij moeten bekijken. Daarna mogen ze 1 voor 1 een 
klasgenoot op de goede plek gaat zetten van het schilderij. Als er op het schilderij minder 
mensen staan afgebeeld dan het aantal dat ze in de klas hebben moeten ze de overige 
kinderen zelf een plek geven en een houding/pose die bij de rest van het schilderij past.  
Als ze er dan tevreden mee zijn kunnen moeten ze bedenken hoe het schilderij bewegend uit 
zou hebben gezien en geven ze de klasgenoten beweeg opdrachten zodat ze het schilderij 
levend maken.  
 
6: Kaart opdrachten: 
Tijdsduur: Rest van de les 
Muziek: memories & higher love 
Opstelling: In groepjes 
Materiaal: Kaartjes met opdrachten erop 
 
Uitleg: 
De kinderen maken groepjes. Elk groepje krijgt van de docent een kaartje met een opdracht 
erop. Deze houden ze geheim voor de andere groepjes.  
Ze gaan de opdrachten uitvoeren. Daarna gaan ze het aan de andere groepjes laten zien en 
moeten zij de juiste opdrachten kaart kunnen koppelen aan het groepje. 
 



 

 

 
Voorbeelden van die opdrachten zijn: 
- Sta eerst in een cirkel, maak daarna van je lichaam een driehoek, beweeg daarna in slow 
motion naar een lijn (rij naast elkaar) 
- Maak verschillende lijnen met je ellebogen, ga daarna springend naar een kring en teken 
een cirkel in de lucht met je voet. 
 
Alle opdracht kaarten liggen na het oefenen op een rij naast elkaar. 1 groepje gaat hun 
opdracht laten zien en de rest moet dan het juiste kaartje vinden. 
 
7: Afsluiting 
Tijdsduur: 2-5min 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken of zittend in een kring 
 
Uitleg: 
De eerste les zit er op. Vragen wat ze vandaag geleerd hebben en wat ze het leukste 
onderdeel vonden. Iedereen gaat weer terug naar de klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les 2 
Wie: Cultureel expert & de leerkracht 
Duur; 45min 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
 
Uitleg: 
Vragen wat we vorige hebben gedaan. Uitleggen dat vandaag de leerkracht de helft van de 
oefeningen gaat geven. 
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: All around the world 
Opstelling: bewegend door de zaal 
Wie: De cultureel expert 
 
Uitleg: 
Deze oefening is bedoeld om even in het moment te raken. Nergens anders aan te denken 
en het lichaam op te warmen om erna goed te kunnen bewegen. 
 
Als de muziek aan is loop je kris kras door elkaar. Als de muziek stopt wordt er een vorm 
omhoog gehouden en aan elke vorm zit een beweging/opdracht gekoppeld: 
Cirkel: Binnen 5 tellen een kring maken met de klas 
Driehoek: Op handen en voeten staan, je lichaam vormt zo een driehoek 
Vierkant: Jumping jacks, elke keer als je open springt raak je met je voeten en handen de 4 
hoeken aan 
Kubus: Jezelf klein maken alsof je in een doos/kubus zit 
 
Het lopen tussendoor kan vervangen worden door rennen, op 1 been hinkelen, achteruit 
lopen etc. 
 
3: Figuren namaken 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: - 
Opstelling: verschillend 
Materiaal: Kaartjes die posities aangeven 
Wie: De leerkracht 
 
Uitleg: 
De docent maakt groepjes van 3 of 4, afhankelijk van het totaal aantal kinderen in de klas. 
De oefening wordt in stilte uitgevoerd zonder overleg. 
De docent heeft allemaal kaartjes met posities erop die zijn aangegeven met kruisjes. Elk 
kruisje staat voor een leerling. De posities zijn anders dan die van les 1. 



 

 

De docent houdt 1 kaart omhoog en de leerlingen krijgen 5 tellen de tijd 
om de positie op de kaartjes na te maken met hun groepje. Dit kan bijv. zijn: 4 kruisjes op 
een rij. Dat betekend dat de 4 kinderen in een groep op een rij moeten gaan staan.  
Daarna niet meer in groepjes maar met de hele klas samen 1 figuur maken.  
 
 4: Schilderij 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Shallow & fast car 
Opstelling: verspreid op eigen plek 
Materiaal: afbeelding van een impressionistisch schilderij 
Wie: De cultureel expert 
 
Uitleg: 
Een ander schilderij dan les 1. 
De kinderen het schilderij goed laten bekijken. Sommige de beurt geven wat ze er in zien, 
welke lijnen/vormen ze zien en waar de kleuren ze aan laten denken.  
Ze de opdracht geven om eerst een bepaalde lijn uit het schilderij te halen en deze na te 
tekenen met een bepaald lichaamsdeel. 
Daarna kun je ze een andere lijn laten kiezen. Daarna een vorm. En ook uiteindelijk een 
kleur. Een kleur is moeilijker om na te doen. Het is meer dat de kinderen moet bedenken 
wat voor gevoel hun die kleur geeft en dat gevoel omzetten in beweging. 
 
5: Compositie 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: Derniere valse of always remember us this way 
Opstelling: nabootsing van het schilderij 
Materiaal: Afbeelding van een schilderij 
Wie: de leerkracht 
 
Uitleg: 
2-4 kinderen uitkiezen die een schilderij moeten bekijken (andere kinderen dan les 1 en ook 
een heel ander schilderij). Daarna mogen ze 1 voor 1 een klasgenoot op de goede plek gaat 
zetten van het schilderij. Als er op het schilderij minder mensen staan afgebeeld dan het 
aantal dat ze in de klas hebben moeten ze de overige kinderen zelf een plek geven en een 
houding/pose die bij de rest van het schilderij past.  
Als ze er dan tevreden mee zijn kunnen moeten ze bedenken hoe het schilderij bewegend uit 
zou hebben gezien en geven ze de klasgenoten beweeg opdrachten zodat ze het schilderij 
levend maken.  
 
6: Kaart opdrachten: 
Tijdsduur: Rest van de les 
Muziek: memories & higher love 
Opstelling: In groepjes 
Materiaal: Kaartjes met opdrachten erop 
Wie: Leerkracht & cultureel expert samen 
 
 



 

 

Uitleg: 
De kinderen maken groepjes. Elk groepje krijgt van de docent een kaartje met een opdracht 
erop. Deze houden ze geheim voor de andere groepjes.  
Ze gaan de opdrachten uitvoeren. Daarna gaan ze het aan de andere groepjes laten zien en 
moeten zij de juiste opdrachten kaart kunnen koppelen aan het groepje. 
 
 
Voorbeelden van die opdrachten zijn: 
- Sta eerst in een cirkel, maak daarna van je lichaam een driehoek, beweeg daarna in slow 
motion naar een lijn (rij naast elkaar) 
- Maak verschillende lijnen met je ellebogen, ga daarna springend naar een kring en teken 
een cirkel in de lucht met je voet. 
 
Alle opdracht kaarten liggen na het oefenen op een rij naast elkaar. 1 groepje gaat hun 
opdracht laten zien en de rest moet dan het juiste kaartje vinden. 
 
7: Afsluiting 
Tijdsduur: 2-5min 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken of zittend in een kring 
 
Uitleg: 
Vragen wat ze geleerd hebben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les 3 
Wie: De leerkracht 
Duur; 45min 
 
1: Binnenkomst 
Tijdsduur: max. 5 minuten 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken zitten (geen banken? -> in kring op de grond) 
 
Uitleg: 
Vragen wat we vorige hebben gedaan. Uitleggen dat vandaag de leerkracht de hele les gaat 
geven. Cultureel expert zit erbij om eventueel te helpen en feedback te geven. 
 
2: Opwarming 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: All around the world 
Opstelling: bewegend door de zaal 
 
Uitleg: 
Deze oefening is bedoeld om even in het moment te raken. Nergens anders aan te denken 
en het lichaam op te warmen om erna goed te kunnen bewegen. 
 
Als de muziek aan is loop je kris kras door elkaar. Als de muziek stopt wordt er een vorm 
omhoog gehouden en aan elke vorm zit een beweging/opdracht gekoppeld: 
Cirkel: Binnen 5 tellen een kring maken met de klas 
Driehoek: Op handen en voeten staan, je lichaam vormt zo een driehoek 
Vierkant: Jumping jacks, elke keer als je open springt raak je met je voeten en handen de 4 
hoeken aan 
Kubus: Jezelf klein maken alsof je in een doos/kubus zit 
 
Het lopen tussendoor kan vervangen worden door rennen, op 1 been hinkelen, achteruit 
lopen etc. 
 
3: Figuren namaken 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: - 
Opstelling: verschillend 
Materiaal: Kaartjes die posities aangeven 
 
Uitleg: 
De docent maakt groepjes van 3 of 4, afhankelijk van het totaal aantal kinderen in de klas. 
De oefening wordt in stilte uitgevoerd zonder overleg. 
De docent heeft allemaal kaartjes met posities erop die zijn aangegeven met kruisjes. Elk 
kruisje staat voor een leerling. De posities zijn anders dan die van les 1&2. 
De docent houdt 1 kaart omhoog en de leerlingen krijgen 5 tellen de tijd om de positie op de 
kaartjes na te maken met hun groepje. Dit kan bijv. zijn: 4 kruisjes op een rij. Dat betekend 
dat de 4 kinderen in een groep op een rij moeten gaan staan.  



 

 

Daarna niet meer in groepjes maar met de hele klas samen 1 figuur 
maken.  
 
 4: Schilderij 
Tijdsduur: 5min 
Muziek: Shallow & fast car 
Opstelling: verspreid op eigen plek 
Materiaal: afbeelding van een impressionistisch schilderij 
 
Uitleg: 
Een ander schilderij dan les 1&2. 
De kinderen het schilderij goed laten bekijken. Sommige de beurt geven wat ze er in zien, 
welke lijnen/vormen ze zien en waar de kleuren ze aan laten denken.  
Ze de opdracht geven om eerst een bepaalde lijn uit het schilderij te halen en deze na te 
tekenen met een bepaald lichaamsdeel. 
Daarna kun je ze een andere lijn laten kiezen. Daarna een vorm. En ook uiteindelijk een 
kleur. Een kleur is moeilijker om na te doen. Het is meer dat de kinderen moet bedenken 
wat voor gevoel hun die kleur geeft en dat gevoel omzetten in beweging. 
 
Daarna kun je een aantal laten staan en de rest gaat zitten. Je laat iedereen aan de kant naar 
1 iemand kijken. Degene die staan kiezen een lijn uit het schilderij en beelden deze uit. De 
andere aan de kant moeten raden welke lijn hij of zij had gekozen.  
 
5: Compositie 
Tijdsduur: 5-10min 
Muziek: Derniere valse of always remember us this way 
Opstelling: nabootsing van het schilderij 
Materiaal: Afbeelding van een schilderij 
 
Uitleg: 
2-4 kinderen uitkiezen die een schilderij moeten bekijken (andere kinderen dan les 1&2 en 
ook weer een heel ander schilderij). Daarna mogen ze 1 voor 1 een klasgenoot op de goede 
plek gaat zetten van het schilderij. Als er op het schilderij minder mensen staan afgebeeld 
dan het aantal dat ze in de klas hebben moeten ze de overige kinderen zelf een plek geven 
en een houding/pose die bij de rest van het schilderij past.  
Als ze er dan tevreden mee zijn kunnen moeten ze bedenken hoe het schilderij bewegend uit 
zou hebben gezien en geven ze de klasgenoten beweeg opdrachten zodat ze het schilderij 
levend maken.  
 
6: Kaart opdrachten: 
Tijdsduur: Rest van de les 
Muziek: memories & higher love 
Opstelling: In groepjes 
Materiaal: Kaartjes met opdrachten erop 
Wie: Leerkracht & cultureel expert samen 
 
 



 

 

Uitleg: 
De kinderen maken groepjes. Elk groepje krijgt van de docent een kaartje met een opdracht 
erop. Deze houden ze geheim voor de andere groepjes.  
Ze gaan de opdrachten uitvoeren. Daarna gaan ze het aan de andere groepjes laten zien en 
moeten zij de juiste opdrachten kaart kunnen koppelen aan het groepje. 
 
 
Voorbeelden van die opdrachten zijn: 
- Sta eerst in een cirkel, maak daarna van je lichaam een driehoek, beweeg daarna in slow 
motion naar een lijn (rij naast elkaar) 
- Maak verschillende lijnen met je ellebogen, ga daarna springend naar een kring en teken 
een cirkel in de lucht met je voet. 
 
Alle opdracht kaarten liggen na het oefenen op een rij naast elkaar. 1 groepje gaat hun 
opdracht laten zien en de rest moet dan het juiste kaartje vinden. 
 
7: Afsluiting 
Tijdsduur: 2-5min 
Muziek: - 
Opstelling: Op de banken of zittend in een kring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


