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HET PROJECT 

Omschrijving van de gastles en relevantie voor de doelgroep. 

 

De Notenkraker 

Aan de hand van het sprookje De Notenkraker op muziek van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski ervaren de 

kinderen dat muziek en dans een verhaal kunnen uitdrukken. Ze bekijken twee filmfragmenten van 

de Russische dans uit het stuk en spelen een meespeel-partituur op eenvoudige instrumenten 

(schudeitjes, sambaballen, claves, beatrings). Daarna gaan ze bewegen op de muziek en meezingen. 

De kinderen maken ook een tekening, terwijl ze naar de muziek luisteren. Welke sfeer of gevoel 

roept de muziek op? Welke kleuren of vormen passen daar goed bij? 

 

In het Plus-project krijgen de kinderen ook een dansles met korte improvisatieopdrachten, een 

opdracht waarbij ze moeten samenwerken en een individuele opdracht. Tot slot studeren ze een 

choreografie in op de muziek van De Notenkraker. 

 

Kinderen van deze leeftijd krijgen een bredere blik op de wereld. Ze leren dat kunstenaars verhalen, 

dans en muziek maken en dat zij dat zelf ook kunnen. Ze worden zich bewust van de emoties of 

ideeën die dans en muziek kunnen uitdrukken.  

 

Veel plezier!  
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INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN van onze PROJECTEN  

Aanknopingspunten voor scholen die het project willen inpassen in het schoolprogramma  

of hun programma willen verrijken. 

 

Introductie  

Cultuuronderwijs ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie 

ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’ Kinderen leren reflecteren (reageren) op zichzelf 

en anderen, op hun cultuur. Ze leren wat cultuur voor hen betekent en hoe ze er een eigen betekenis 

aan kunnen geven. Maar ze leren ook om met respect, verantwoordelijkheid en veerkracht met 

elkaar om te gaan. Met zorg voor en waardering van hun leefomgeving. Kinderen staan niet los van 

anderen of hun omgeving: ze zijn onderdeel van een geheel. 

 

In de projecten van de Cultuur Pakketten van BplusC is deze context van kinderen dan ook altijd het 

vertrekpunt. Van daaruit werken we aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen 

we bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen we ook op uw school bij te dragen 

aan de culturele levensloop van ieder kind! 

 

Kunstdisciplines, leerlijnen en onderwerpen 

Alle projecten van de Cultuur Pakketten vertrekken vanuit één of soms twee kunstdisciplines: 

beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, muziek, taal & media en/of toneel. Ook passen de 

projecten binnen één of meerdere leerlijnen. Deze leerlijnen hebben altijd cultuureducatie, 

leesbevordering of mediawijsheid als basis. Daarbij richten we ons op betekenisvol leren en geloven 

we in verbindingen met andere leergebieden. Voor de onderwerpen van de projecten lieten wij ons 

inspireren door steeds een ander leergebied. Het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van Stichting 

Leerplan Ontwikkeling (SLO), Cultuur in de Spiegel, de 21e-eeuwse vaardigheden en het 

Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormen samen het fundament.  

 

Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland 

Het referentiekader cultuureducatie Holland Rijnland is een richtinggevend, inhoudelijk overzicht van 

de kennis, vaardigheden en attituden - tezamen competenties - waarvan basisscholen in Holland 

Rijnland het belangrijk vinden dat leerlingen die ontwikkelen door middel van cultuureducatie.  

 

Per competentie staat in voorbeelden beschreven hoe leerlingen zich kunnen ontwikkelen, aan de 

hand van vier ontwikkelingsfasen van 4 tot 12 jaar. Door activiteiten in te zetten die deze 

competenties stimuleren, ontstaat een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Het gaat hierbij om 

activiteiten die een school zelf verzorgt en om activiteiten van culturele instellingen. 
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INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN van dit PROJECT 

De Notenkraker past in de leerlijn Kunst. Competenties waaraan de vakleerkracht werkt zijn: beleven 

van kunst en cultuur, produceren, samenwerken en fijne motoriek. 

 

Leerlijnen  

In de leerlijn Kunst draait alles om muziek, dans, beeldende kunst en/of toneel. Het creatief proces, 

een creatief onderwerp, verbeeldingskracht, beleven, jezelf uiten en reflecteren zijn enkele 

ingrediënten van deze leerlijn. Kunst is altijd doel, nooit middel. Het laat kinderen kennismaken met 

kunstenaars, muzikanten, schrijvers, dansers of acteurs en brengt hen in aanraking met 

muziekinstrumenten, beeldende kunstwerken en theatervoorstellingen. Zelf beleven en zelf doen 

staat centraal. 

  

Competenties  

Bekijk de competenties die in deze gastles centraal staan in het Referentiekader (bijlage). Zie hier 

welke plek ze binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden innemen. Lees meer over wat 

leerlingen van de groepen 3 en 4 typeert (te verwachten gedrag) als je het over deze competentie 

hebt – en bekijk hoe ze zich gedurende de basisschoolperiode verder ontwikkelen.  
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CONCRETE LESIDEEËN 

 

VOORAF 

Over kennis en waardering krijgen voor aspecten van cultureel erfgoed (verhalen en kunstzinnige 

disciplines): onderdeel van kerndoel 56 uit kunstzinnige oriëntatie. Tussendoelen voor groep 3 en 4 

zijn: kennismaken met sprookjes (verhalen) en danstheater (kunstzinnige disciplines). 

 

Achtergrondinformatie 

De notenkraker is een klassiek ballet in twee bedrijven. Het Mariinskiballet bracht het stuk in 

première op 18 december 1892 in het Mariinskitheater te Sint-Petersburg. Het libretto werd 

geschreven door Marius Petipa en Ivan Vsevolosjki. Zij baseerden zich op De notenkraker en de 

muizenkoning (Alexandre Dumas' versie van Ernst Hoffmanns sprookje). De oorspronkelijke 

choreografie is van Marius Petipa en Lev Ivanov op muziek die Pjotr Iljitsj Tsjaikovski voor het ballet 

componeerde. Het stuk, dat ook geschikt is voor kinderen, speelt rond de kerstboom en 

kerstgeschenken. De notenkraker wordt om deze reden dikwijls rond Kerstmis uitgevoerd. 

Lees verder… 

 

Het verhaal en de Russische dans 

Ga naar https://www.muziekinschool.net/notenkraker. Lees daar het verhaal van De Notenkraker in 

het kort en bekijk hoe verschillende balletgezelschappen de Russische dans vertolkten. In de gastles 

gaat de vakleerkracht aan de slag met ‘oefen’ en ‘speel mee’. 

 

Boeken 

Er bestaan verschillende boeken met het verhaal van De Notenkraker. Dit is van de auteur waarop 

het ballet is gebaseerd: 

- Hoffmann, E.T.A. 

Andere prentenboeken van: 

- Doherty, Berlie 

- Haeringen, Annemarie van 

- Leysen, An  

Luisterboeken en cd’s van: 

- Rutten, Edwin;  Berliner Philharmoniker 

- Čajkovskij, Petr Ilʹič ;  Kirov Orkest (Sint Petersburg) 

 

Zoek ze bijvoorbeeld op in onze bibliotheek. 

 

Muziekinstrumenten leren kennen 

Spreek vooraf met de kinderen over muziekinstrumenten, in het algemeen. Ken jij een 

muziekinstrument? Heb jij thuis een muziekinstrument?  

Geef kinderen eventueel de opdracht (als ze eerder klaar zijn of tijdens zelfstandig werken bijv.) om 

op internet – met koptelefoon op – op zoek te gaan naar de klanken van muziekinstrumenten. Welke 

vinden ze het mooist? Gebruik hiervoor video’s op School TV.  

Uitleg van enkele instrumenten: piano, trompet, drums en viool.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_notenkraker_(ballet)
https://www.muziekinschool.net/notenkraker
https://www.bplusc.nl/bibliotheek/catalogus.html?s=notenkraker&f=&p=1&action=Catalogus&f=audience%3Dhttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fns%2Fnbc%2FNBD_Biblion%2Faudience%23JGD
https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=muziekinstrumenten#%7B%22keyword%22%3A%22muziekinstrumenten%22%2C%22filter%22%3A%7B%22agegroups%22%3A%5B%227-8%22%5D%7D%2C%22offset%22%3A0%2C%22max%22%3A30%2C%22sort%22%3A%7B%22_score%22%3A%22desc%22%7D%7D
https://schooltv.nl/video/muziekinstrumenten-muziek-maak-je-met-muziekinstrumenten/#q=muziekinstrumenten
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NA AFLOOP 

Over leren muziek en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om 

er mee te communiceren (luisteren naar, bekijken van en muziek maken bij sprookjes): onderdeel van 

kerndoel 54 uit kunstzinnige oriëntatie. 

 

Sprookjes 

Kennen de kinderen nog andere sprookjes over betoverde prinsen? Vertel het sprookje De 

kikkerkoning. Op zoek naar een geschikt boek? Zoek ze bijvoorbeeld in onze bibliotheek. 

 

Tsjaikovski 

Bekijk op het digitaal schoolbord de uitvoering van De Notenkraker door het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest. Start de video op 1:01:55.  

Als je de video start op 1:00:47 kun je de kinderen de opdracht geven om te luisteren wanneer de 

Russische dans (die ze intussen gemakkelijk zullen herkennen) begint.  

Het begin van dit fragment (Chinese dans) toont de rol van de dirigent van een orkest ook mooi aan. 

Vraag de kinderen eens of ze weten hoe die meneer (met het stokje) heet. En waarom hij geen 

instrument bespeelt.  

Laat ze ook gericht luisteren naar de verschillende instrumenten en vraag wat er volgens hen gebeurt 

in het stuk. Als het een gesprek zou zijn, wie stelt dan de vraag? (fluit) En wie geeft het antwoord? 

(strijkers) Hoe hoor je dat? Waar zou het gesprek denk je over gaan? (alle antwoorden zijn goed, het 

gaat om de interpretatie van de kinderen) 

 

Meer luisteren/kijken van deze componist? Hij was dol op sprookjes. Hij componeerde muziek voor 

wel drie sprookjes. Naast De Notenkraker ook Het Zwanenmeer (vanaf 18:55) en Doornroosje waarin 

ook een scène met Roodkapje zit, vraag eens wie het sprookje herkent. 

 

Vrij dansen/bewegen 

Op muziek van De Notenkraker. Hiervoor heb je een cd of luisterboek nodig.  

- Rutten, Edwin;  Berliner Philharmoniker 

- Čajkovskij, Petr Ilʹič ;  Kirov Orkest (Sint Petersburg) 

 

Mars 

Staan en zitten: in dit muziekstuk zitten steeds terugkerende melodietjes. Laat de kinderen eerst het 

hele stuk luisteren. Vraag hen te luisteren naar stukjes muziek die steeds terug komen. Deel de 

kinderen vervolgens in groepjes in (minimaal 2) en laat hen luisteren naar hun rol/melodie. Als ze 

deze horen, morgen ze gaan staan. Als een andere melodie klinkt gaan ze weer zitten en gaat het 

andere groepjes staan. Als de kinderen meer vrijheid aankunnen, kun je ze op ‘hun’ melodietje laten 

bewegen. Je kunt hen zelf een beweging laten kiezen dat ze steeds met hun groepje uitvoeren (één 

beweging per groepje/melodie. 

 

Dans van de suikerfee 

Dit muziekstuk spreekt tot de verbeelding. Iets stiekem doen, zachtjes op je tenen lopen. Wie pakt de 

snoepjes uit de kast? Je moet wel eerst langs de slapende reus (kind dat doet of hij/zij slaapt), 

zachtjes over de stenen (in hoepels) lopen, springen over een koord, balanceren over een sloot 

(omgekeerde bank), op een stoel klimmen om een snoepje uit de kast (lintje van het klimrek) te 

pakken. Voordat de muziek afgelopen is moet het je gelukt zijn.  

https://www.bplusc.nl/bibliotheek/catalogus.html?s=kikkerkoning&f=&p=1&action=Catalogus&f=audience%3Dhttp%3A%2F%2Fdata.bibliotheek.nl%2Fns%2Fnbc%2FNBD_Biblion%2Faudience%23JGD
https://youtu.be/jpXqCs7Z5PY
https://youtu.be/2mkE_QcvHgk
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Of bedenk zelf een bewegingsles met elementen die de kinderen moeten leren overwinnen.  

 

Chinese dans 

Vraag en antwoord staan centraal in dit muziekstuk. Zet de kinderen in tweetallen tegenover elkaar. 

Als het eerste melodietje (vraag – fluit) klikt, beweegt het ene kind. Zodra het tweede melodietje 

(antwoord – strijkers) volgt, beweegt het andere kind. Ze blijven dicht bij elkaar. Zodra beide 

instrumenten door elkaar klinken, bewegen ze samen. Uitdaging 1 is om de kinderen precies te laten 

bewegen als ze aan de beurt zijn, op de muziek. Uitdaging 2 is om hen in samenspel te laten 

bewegen, dat ze in beweging op elkaar reageren.  

 

Russische dans 

Verdeel de kinderen in tweetallen en zet ze in een rij in de hoek van het speellokaal, steeds per stel. 

Als je de muziek aan doet, bewegen de tweetallen om de beurt (op jouw teken, door bijv. te klappen) 

naar de overzijde van het speellokaal. Geef ze steeds een nieuwe opdracht.  

Schrijden als een koning en koningin, in loopsprong, zijwaarts met de handen in de zij, huppelend, als 

houten notenkraker (hoekige bewegingen), als muis in het muziekleger trippelend en snel…  

 

Of doe de stopdans: muziek aan = bewegen, muziek uit = bevriezen als standbeeld. 

 

Nog een keer meespelen 

Geef in de loop van het jaar deze les nog eens. Ga aan de slag met ‘oefen’ en ‘speel mee’ op 

https://www.muziekinschool.net/notenkraker. Je hebt hiervoor verschillende ritme-instrumenten 

nodig. Vooral handtrommels, bellenkransen, schud-eitjes, tamboerijnen, woodblocks (met stokje), 

claves of klankstaven (meerdere van dezelfde toon per groepje) zijn handig.  

 

 

https://www.muziekinschool.net/notenkraker
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Tekenopdracht 

Zet vaker muziek op tijdens een tekenactiviteit. Leg de nadruk op dat de tekening geïnspireerd moet 

zijn op de muziek. De eerste keer luisteren ze alleen naar de muziek, de tweede keer beginnen ze 

met tekenen. Na een minuut of 10 speel je de muziek nog een keer af.  

 

Denk hierbij aan muziek die een verhaal uitbeeldt, zoals Peter en de wolf, Carnaval der dieren of De 

schilderijententoonstelling. Maar ook met andere muziek (zonder verhaal) kunnen kinderen aan de 

slag met muzikale aspecten (hard, zacht, snel, langzaam, klankkleuren, ritmes) en deze vertalen naar 

beeldaspecten (licht, donker, rond, hoekig, scherp, zacht, kleuren, tekenmaterialen).  

 

Varieer met materialen: wasco of vetkrijt, kleurpotlood, houtskool, viltstift… 

Denk aan verschillende soorten muziek: rockmuziek, popmuziek, klassiek, a capella of instrumentaal. 

Interessant is een nabespreking zeker. Elk kind hoort iets anders en leert in eigen woorden te 

vertellen wat het gehoord én verbeeld heeft.  



ONTWIKKELING REFLECTIEF VERMOGEN
Leerling kan niet (reflectief) naar 
zichzelf kijken, wel naar handelen 
(goed/fout). 

Leerling heeft besef van rollen en 
hierbij passend gedrag. 

Leerling is zich bewust dat er  
verschil is tussen eigen zelfbeeld en 
dat wat anderen van hem vinden. 

Leerling kan op zichzelf en het  
eigen gedrag reflecteren,  
dit evalueren en bijstellen.

Leerling wordt begeleid om tot 
oplossingen te komen. 

Leerling wordt begeleid om tot 
oplossingen te komen. Zelfoplossend 
vermogen wordt gestimuleerd.

Zelfoplossend vermogen wordt 
gestimuleerd: wat denk je zelf?

Leerling beschikt over zelfoplossend 
vermogen. Hij kan verschillende 
strategieën verbinden en toepassen.

Leerling maakt kennis met  
verschillen: tussen klasgenoten en 
culturen.

Leerling krijgt besef dat hij zelf 
iemand is en dat een ander  
‘anders’ is. Hij krijgt oog voor  
verschillende culturen.

Verbreding van vakkenpakket  
stimuleert cultureel zelfbewustzijn. 
Leerling krijgt meer begrip voor 
verschillen in klas en samenleving.

Leerling beseft dat hij onderdeel is 
van een cultuur en dat er  
verschillende culturen binnen een 
samenleving zijn.

CULTURELE ONTWIKKELING   
1. CREATIEF VERMOGEN

Leerling beziet de wereld vanuit 
eigen standpunt. Verbeelding is niet 
altijd herkenbaar voor anderen:  
vaak noodzakelijk dat hij zijn werk 
toelicht.

Leerling raakt meer bekend met de 
wereld om zich heen. Verbeelding 
gebeurt  op basis van levens
ervaringen. Hij wordt zich bewuster 
van verschillen in kwaliteit van werk.

Leerling wordt zelfkritisch en  
vergelijkt zijn eigen werk/verbeel
ding/kunnen met dat van anderen.

Leerling wordt nog kritischer.  
Spontaan verbeelden verandert in 
bedachtzaam verbeelden: niet alles 
is zomaar goed.

Leerling verkent de wereld vanuit 
eigen ervaringen en kan onder 
begeleiding onderzoekend leren.

Leerling ontdekt verschillende 
middelen en bronnen en kan  
begeleid leervragen formuleren.

Leerling kan gestimuleerd worden 
onderzoek te doen en eigen leervra
gen en oplossingen te formuleren.

Leerling doet gericht onderzoek en 
kan zelf oplossingen bedenken. Hij 
kan reflecteren op zijn onderzoek en 
dit presenteren.

Creatief proces verloopt niet plan
matig maar spontaan en associatief.

Leerling gaat na oriëntatiefase 
meteen uitvoeren.

Leerling kan onder begeleiding alle 
fases creatief proces doorlopen.

Leerling kan gericht alle fases  
creatief proces doorlopen.

2. RECEPTIEF VERMOGEN

Leerling gaat op in (bijv.) voorstelling. Leerling gaat op in (bijv.) voorstelling, 
maar is in staat er af en toe ‘uit te 
stappen’ op basis van fictie/nonfictie.

Leerling wordt zich bewust 
 toe schouwer te zijn.

Leerling wordt een kritischer 
 toeschouwer die kan leren over 
 waarden van kunst en cultuur.

Leerling heeft open blik. Hij kan  
soms vanuit details een ander  
geheel maken (dan het werkelijke),  
gebaseerd op eigen fantasie.

Leerling ziet eerst details dan  
groter geheel van een werk.

Leerling kan groter geheel zien,  
met details van een werk.

Leerling kan geheel waarnemen en 
beargumenteren vanuit details.

Leerling denkt nog erg zwart/wit en 
zijn mening is sterk veranderlijk.

Leerling kan al meer zijn eigen 
mening benoemen.

Leerling heeft extra informatie  
nodig om tot een weloverwogen 
oordeel te komen.

Leerling kan steeds beter zijn  
eigen mening vormen en uitleggen 
waarom hij iets vindt.  
Groepsinvloed speelt hierbij een rol.

3. (RE)PRODUCTIEF VERMOGEN

Leerling is niet kritisch op eigen  
werk: hoge productie, alles is even  
waardevol.

Leerling is nog steeds niet echt 
kritisch, maar kan langer met een 
opdracht bezig zijn.

Leerling krijgt oog voor ‘wel of geen 
talent hebben’. Hij vergelijkt zijn werk 
met dat van anderen en wordt zo 
kritischer. Hij is vatbaar voor natuur
getrouw produceren.

Leerling kan opdrachten op eigen 
manier invullen. Zelfkritiek komt hem 
in de weg te staan bij produceren.

Leerling kan presenteren voor  
eigen groep.

Leerling kan presenteren voor eigen 
groep en eventueel binnen de bouw.

Leerling kan presenteren voor  
grotere groepen, in grotere ruimtes.

Leerling kan presenteren over  
onderwerpen die niet direct in eigen 
belevingswereld liggen. Bij voorkeur 
presenteert hij in groepje: drempel 
om individueel te presenteren is 
hoog i.v.m. schaamte.

Leerling kan sterk begeleid op 
podium presenteren/uitvoeren. 

Leerling heeft meer eigen inbreng, 
maar heeft nog begeleiding nodig  
op podium.

Leerling kan zelfstandig presenteren/
uitvoeren op podium.  
Leerkracht vult aan of stuurt bij.

Leerling kan zelfstandig voorstelling/
presentatie bedenken en opvoeren.

SOCIALE ONTWIKKELING
Leerlingen spelen en werken  
naast elkaar.

Leerlingen spelen samen, 
 samen werken is nog lastig.

Samenwerken lukt niet met  
iedereen, maar na instructie en  
met rolverdeling lukt het wel.

Leerling heeft oog voor mogelijk
heden van zichzelf en anderen.

Leerling is nog ‘ikgericht’. Leerling krijgt meer oog voor  
anderen in de groep.

Leerling denkt na over eigen plek  
in de groep. 

Leerling leert balans vinden  
tussen wat hijzelf vindt en mening 
van anderen.

Vriendschappen zijn meestal 
 oppervlakkig en niet duurzaam.

Vriendschappen krijgen meer  
vorm en leerling krijgt voorkeur  
voor bepaalde kinderen.

Leerling definieert zichzelf in relatie 
tot andere kinderen.

Leerling is gericht op wat anderen 
(met name de ‘peer group’) vinden.

Leerkracht speelt centrale rol in 
gespreksinhoud en regels. 
Leerling vertelt eigen verhaal en  
gaat niet in op dat van anderen.

Leerling leert luisteren naar  
anderen en ontdekt dat er andere 
meningen zijn.

Leerling gaat met anderen in  
gesprek over elkaars opvattingen. 
Sociale media gaan een rol spelen.

Leerling ontwikkelt meer zijn eigen 
mening, maar durft deze niet altijd te 
uiten. Hij leert respectvol om te gaan 
met mening van anderen. Sociale 
media spelen steeds belangrijkere rol.

Leerling lost conflicten op via  
leerkracht. Hij heeft hulp nodig van 
volwassene.

Leerkracht biedt nog steeds vaak 
oplossing aan en leerling leert deze 
toepassen in praktijk.

Leerling leert oplossingen te  
zoeken bij conflicten. Bijvoorbeeld 
via sociaal handige leerlingen.

Leerling weet bij conflicterende 
opvattingen oplossingen te 
 bedenken.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Leerling is nog ‘ikgericht’.  
Hij heeft (te) positief zelfbeeld en 
gelooft dat iets wat je nog niet kunt, 
makkelijk te leren is.

Leerling baseert zelfbeeld op dat  
wat hij kan. (‘Ik kan fietsen.’)

Leerling ontdekt eigen (on)mogelijk
heden in verhouding tot anderen. 
Zelfvertrouwen neemt af.

Leerling heeft realistisch beeld van 
zichzelf. ‘Peer group’ is belangrijk.

Leerling kan begeleid keuzes  
maken (bijv. kiesbord). Hij kan één 
opdracht tegelijk verwerken.

Leerling kan binnen kaders meerdere 
opdrachten na elkaar doen. Hij heeft 
bevestiging nodig om zelfstandig 
verder te gaan.

Leerling kan complexere opdrachten 
zelfstandig uitvoeren.

Leerling kan complexe opdrachten 
zelfstandig uitvoeren en eigen 
invulling geven.

Leerling kan 5 minuten werken 
zonder leerkracht.  
(‘uitgestelde aandacht’)

Leerling kan 15 minuten zelfstandig 
werken.

Na korte instructie kan leerling  
1 uur zelfstandig werken.

Leerling kan verantwoordelijkheid 
dragen voor eigen werk en  
werkomgeving.

Referentiekader  
Cultuureducatie 
Holland Rijnland

Groep  1-2 4 t/m 6 jr. Groep  3-4 6 t/m 8 jr. Groep  5-6 8 t/m 10 jr. Groep  7-8 10 t/m 12 jr.

Reflecteren op eigen 
handelen en leren

Verbeeldingskracht

Steeds nieuwe oplossingen 
kunnen bedenken

Creatief proces doorlopen:  
oriënteren, onderzoeken,  

uitvoeren, evalueren

Beleven van kunst  
en cultuur

Details en geheel  
kunnen zien

Zich een mening  
kunnen vormen

Produceren:  
creëren en vormgeven*

Zich kunnen presenteren  
(in het algemeen)*

Zich kunnen presenteren  
op een podium*

Samenwerken

Sociale vaardigheden

Communiceren

Conflictoplossend  
vermogen

Zelfkennis/zelfvertrouwen

Zelfstandigheid

Probleemoplossende 
vaardigheden

Culturele vaardigheden  
incl. burgerschap (denk aan: 

respectvol en verantwoordelijk met 
elkaar omgaan en zorg voor en 

waardering van de leefomgeving)

COGNITIEVE 
ONTWIKKELING

LICHAMELIJKE 
ONTWIKKELING

EMOTIONELE 
ONTWIKKELING

Leerling krijgt steeds meer belangstelling voor wereld om zich heen. Zijn woordenschat om hierover te praten groeit ook.  
Vanaf ca. groep 5 kan hij abstracter denken (bijv. kaart lezen) en kan ook steeds beter verschillende leerstrategieën toepassen.

Leerling ontwikkelt naast grove ook fijne motoriek (bijv. veters strikken, kwast of pen vasthouden en gebruiken). Vooral bij jonge  
leerlingen (maar zeker niet alleen) is het belangrijk te werken aan brede zintuiglijke ervaringen: ook voelen/aanraken is bijv. belangrijk.  
Het lichaamsbewustzijn neemt toe naarmate leerling ouder wordt: naast nieuwsgierigheid komt bij prepubers bijv. ook schaamte kijken.

Leerling leert steeds meer en genuanceerder emoties herkennen en benoemen, zowel bij zichzelf als bij anderen. Oudere leerlingen 
uiten zich minder spontaan en zijn zich meer bewust van wat anderen van hem vinden. Veiligheid en ruimte zijn belangrijke  
randvoorwaarden voor ontwikkelen zelfvertrouwen. Bij jonge leerlingen wordt luisteren nog sterk gekleurd door eigen herinnering en 
fantasie, oudere leerlingen kunnen ook ‘abstract’ luisteren naar anderen. Rekening houden met spanningsboog blijft aandachtspunt.

BASISONDERWIJS

* waaronder het uitdrukken van 
eigen gedachten en gevoelens
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