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Introductie
Wat is het plusmenu?
Met het plusmenu kunt u het basismenu (dat een sterke basis biedt) verdiepen of verbreden. Vanaf het
schooljaar 2018/2019 is dit voor jullie vernieuwd. In deze gids zijn een aantal nieuwe opties opgenomen
voor het plusmenu. U kunt een keuze maken uit deze projecten. Hiernaast is er maatwerk voor uw
school mogelijk.
Maatwerk
De wensen vanuit de scholen staan bij een op maat gemaakt plusmenu centraal. Er is van alles mogelijk:
een plusmenu als voorbereiding op een bezoek aan de instelling vanuit het basismenu, of juist als
reflectie achteraf. Het is ook mogelijk om vakoverstijgend te werken of met meerdere disciplines in één
activiteit. De lengte van het project en de kosten hiervan worden in overleg bepaald.
Handleiding
Bij het plusmenu zit geen handleiding. Degene die de workshop uitvoert kan de samenhang met het
basismenu of de gekozen discipline duidelijk maken.
Wanneer?
De planning gaat in overleg met de school en de culturele instelling. Bij sommige workshops staat een
advies voor de periode.
Inschrijven
Inschrijven voor het plusmenu gebeurt tegelijk met het aanmelden voor het basismenu in juli-september.
U kunt kiezen voor een plusmenu uit deze gids of u kunt kiezen voor een op maat gemaakt plusmenu.
Bij het plusmenu op maat kunt u uw voorkeuren aangeven in het aanmeldformulier: welke discipline(s)
en groep(en). Vervolgens neemt de culturele instelling contact op met u om uw wensen te bespreken.
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Literatuur – De Bibliotheek
Discipline: literatuur
Locatie: Bibliotheek Oss. Raadhuislaan 10
5341 GM Oss
Periode: okt/nov/dec. 2018
Duur: 60 min.
Deelnemers: groep
Prijs: € 30,- per groep voor de speurtocht,
€ 45,- per groep voor de BeeBot/ozobot, exclusief BTW
Contact: Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse
0412-622618/0412-842006/0412-842008
ab@nobb.nl / sbru@nobb.nl
Leesbevordering/mediawijsheid
Speurtocht
Geschikt voor: alle groepen
Speurtocht: zoektocht door de bibliotheek om de weg te kunnen vinden in de bibliotheek. Met vragen
over plekken waar je iets kunt vinden, collectie, pictogrammen etc.
Beebot bibliotheekroute
Voor groep 1 t/m 4:
BeeBot bibliotheekroute: door middel van vragen over de bibliotheek laten de kinderen de BeeBot naar
het juiste plaatje/woord op de mat rijden.
Ozobot bibliotheekroute
Voor groep 5 t/m 8
Ozobot bibliotheekroute: door middel van vragen over de bibliotheek geven de kinderen de ozobot de
juiste kleurencode waardoor hij een bepaalde route gaat rijden.
De bibliotheek kan ook maatwerk leveren op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Prijs in
overleg.
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Drama – De Lievekamp
Workshop drama en rondleiding bij Theater De Lievekamp
Discipline: drama
Locatie: theater De Lievekamp, Raadhuislaan 14, 5341 GM
Oss
Periode: najaar 2017 of mei/juni 2018 (in overleg en op basis
van beschikbaarheid)
Duur: 90 minuten
Deelnemers: max. 25 leerlingen per workshop (bij grotere
klassen splitsen we de groep). Geschikt voor groep 5-8.
Contact: theater De Lievekamp, Lobke van der Sanden,
0412 667690, ls@lievekamp.nl
Prijs: €80,- per workshop. Van 25 – 35 leerlingen:

€5,-

per

extra

leerling.

In dit programma betreden de leerlingen theater de Lievekamp op een andere manier. Tijdens de
rondleiding komen ze op plekken waar het publiek normaal niet mag komen. Het zijtoneel, de orkestbak,
de kleedkamers en de artiestenfoyer: niets blijft verborgen voor de leerlingen. Alles wat je ooit hebt
willen weten over het reilen en zeilen achter de schermen van een theater en het leven van een artiest,
kom je tijdens deze rondleiding te weten!
Vervolgens gaan de leerlingen ook zelf aan de slag! Een professionele theaterdocent zal enkele
speloefeningen doen met de leerlingen (warming-up, tableaus, tekstoefeningen). Ook hierbij legt de
docent steeds uit waar zo’n oefening nou goed voor is en wat je er aan kunt hebben op het toneel.

Bij het Plusmenu is geen handleiding, wel krijgt u vooraf inzicht in het programma, zodat u de leerlingen
kunt voorbereiden op de workshop.
Speurtocht ‘De posterdief’ bij Theater De Lievekamp
Discipline: drama
Locatie: theater De Lievekamp, Raadhuislaan 14, 5341 GM Oss
Periode: in overleg en op basis van beschikbaarheid
Duur: 60 minuten
Deelnemers: maximaal 30 leerlingen. Geschikt voor groep 1 t/m 5
Contact: theater De Lievekamp, Lobke van der Sanden, 0412 667690, ls@lievekamp.nl
Prijs: €60,De leerlingen worden ontvangen in de hal van theater De Lievekamp. Daar doen we een vreselijke
ontdekking: er is vannacht een posterdief in het theater geweest! In de posterlijst zit nog maar een heel
klein stukje van de poster, de rest is eraf gescheurd! Misschien kunnen de kinderen helpen de missende
stukken van de poster weer terug te vinden?
De leerlingen krijgen een rondleiding door De Lievekamp, gegoten in een speurtocht-jasje. Tijdens de
rondleiding komen ze op plekken waar het publiek normaal niet mag komen. Het zijtoneel, de orkestbak,
de kleedkamers en de artiestenfoyer: niets blijft verborgen voor de leerlingen. De leerlingen leren wat
een theater is, wat er gebeurt en hoe het werkt als er een voorstelling is. Op al deze backstage locaties
vinden we stukjes van de poster terug. We sluiten de rondleiding af met het aan elkaar plakken van de
poster. Als dank voor het terugvinden van de poster, krijgen de leerlingen een leuke herinnering mee
om in de klas op te hangen.
Een speelse en avontuurlijke manier om het theater van voor tot achter te leren kennen. Uiteraard
mogen de kinderen ook zelf even op het podium staan en maken ze mee wat tal van artiesten dagelijks
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beleven in ons theater. Onderdeel van de rondleiding/speurtocht is een korte demonstratie
theatertechniek. Hierbij maken de leerlingen kennis met de magie van het theater die je met licht,
doeken, geluid en decor kunt vormen.
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Dans – Muzelinck
Dansworkshop in Muzelinck of op school
Discipline: Dans
Locatie: In de danszaal van Muzelinck of in de
speelzaal op school
Periode: De school geeft zelf aan wanneer dit het
beste uitkomt. Datum en tijdstip in overleg.
Duur: Ongeveer 45 minuten/1 uur
Deelnemers: Maximaal 30 leerlingen per
workshop. Geschikt voor alle groepen.
Contact: Muzelinck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss
Tel: 0412-623727 Email: contact@muzelinck.nl
Kosten: €95,- per dansworkshop
Voor de invulling van het Plusmenu kan Muzelinck dansworkshops aanbieden voor groepen 1 en 2.
Maar dit kan ook voor alle andere groepen worden aangeboden.
In onze mooie dansstudio, die plaats biedt aan groepen van maximaal 30 kinderen, geeft onze
dansdocent een kijkje in de wereld van dans met de focus op fantasie en onderzoeken.
Door middel van dans wordt gewerkt aan het thema en de doelen die de school zelf aangeeft.
Groep 1/2 gaat naar de voorstelling in Lievekamp. De groep(en) volgen diezelfde ochtend/middag
aansluitend of voorafgaand aan de voorstelling een workshop Dans bij Muzelinck. Er wordt dan een link
gelegd met de voorstelling van Lievekamp. In maart 2018 kwamen bs. St. Lambertus en de Linde na
afloop van de voorstelling naar de danszaal in Muzelinck waar zij over de vissen dansten van de
voorstelling “de vis op het droge”.
Het is ook mogelijk om aan te sluiten met een workshop bij de OKVO-activiteit van de hogere groepen.
Groep 4 zou bijvoorbeeld aansluitend aan de dansvoorstelling een workshop Dans kunnen volgen in
Muzelinck als verdieping op de dansvoorstelling.
Dansles aansluitend op een thema
Tijdens de dansles wordt een thema behandeld waar de school op dat moment aan werkt. Op deze
manier sluit deze workshop naadloos aan bij het lesmateriaal op school. De dansdocent neemt hierover
vooraf contact op met de Iccer/leerkracht. De workshop wordt in overleg met de school ingepland.
Deze workshop inspireert ook de leerkracht om een goede dansles te kunnen geven aan de klas.
Tijdens de workshop worden veel voorbeelden en tips gegeven die de leerkracht helpen om zelf een
les te geven. De Korenaer, Blinkerd en de Teugelaar hebben vorig jaar aangegeven dat ze wilden
dansen over de Lente. Het Baken heeft een dansworkshop gevolgd over de Winter en andere scholen
wilden aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek. Er zijn dus oneindig veel mogelijkheden.
De duur van de workshops is afhankelijk van de leeftijdsgroep tussen de 45 minuten en 1 uur.
Mocht het vervoer naar Muzelinck een probleem zijn dan kunnen wij ook Plusmenu-workshops op
school verzorgen.
Lees hieronder een ervaring van bs. Sint lambertus over het plusmenu Dans:
De dansles paste zeker goed bij het thema van de voorstelling. Ik vond het leuk en verdiepend om de
dansworkshop na de voorstelling te krijgen in Muzelinck. De kinderen hebben genoten van het dansen.
Voor ons was het praktisch gezien heel prettig om deze twee activiteiten te combineren. Zo hoeven we
maar één keer vervoer te regelen. Het was jammer dat de ouders alweer zo snel kwamen. Ik zou deze
combi ook andere scholen aanraden.
Nancy van Boekel, Leerkracht groep 1-2-3, Basisschool Sint Lambertus, Haren.
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De voorjaarsschoonmaak tijdens de lente-dansles van het OKVO-Plusmenu.
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Cultureel erfgoed – Stadsarchief Oss

Wat bewaar jij?
Discipline: Cultureel Erfgoed
Locatie: Les op school en bezoek aan Stadsarchief
Stadsarchief Oss (in de Bibliotheek Oss)
Periode: oktober – november 2018 of februari - maart 2019, data in overleg
Duur: Les op school: 30 tot 40 minuten, bezoek aan het archief: 60 minuten
Deelnemers: Bezoek per klas, maximaal aantal 32 leerlingen. Geschikt voor groep 3 en 4.
Kosten: 90 euro per klas
Contact: Martine Eerelman, T: 0412 842010, E: me@stadsarchiefoss.nl
Wie spaart er nou niet iets?

Verzamel jij zelf iets? Waarom? Hoe kom je daaraan en hoe bewaar je dat? Het project ‘Wat bewaar
jij?’ is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. Het begint met een korte les van 30 tot 40 minuten
op school. Een medewerker van het Stadsarchief vertelt wat een archief is en doet en neemt foto’s en
stukken uit het archief mee naar school. De nadruk van de les ligt op verzamelen en bewaren. Er is veel
ruimte voor de inbreng van de leerlingen: wat is eigenlijk de moeite waard om te bewaren in een archief
en hoe zit dat bij jou?
Kort hierna brengt de klas een bezoek van ongeveer 60 minuten aan het Stadsarchief. De leerlingen
krijgen een korte inleiding waarbij ze zien hoe het archief zijn spullen bewaart. Daarna gaan ze zelf
kijken naar oude, bijzondere dingen. Ook maken zij een 'tijdsdocument', waarin ze laten zien wat ze nu
belangrijk vinden, wat ze later voor werk willen gaan doen, wat hun hobby’s en idolen zijn. De
tijdsdocumenten worden samen met een krant en een groepsfoto in het archiefdepot bewaard. Als de
leerlingen in groep 8 zitten, mogen ze de doos weer op komen halen, om toen en nu te vergelijken.
Les voor of na de stadstocht
Discipline: Cultureel Erfgoed
Locatie: In de klas
Periode: Voor of na de stadstocht. Deze vindt plaats in mei en juni 2019
Duur: Een les duurt ongeveer 60 minuten
Deelnemers: Bezoek per klas. Geschikt voor groep 5.
Kosten: 45 euro per klas
Contact: Martine Eerelman, T: 0412 842010, E: me@stadsarchiefoss.nl
Leerlingen van groep 5 doen in het basismenu mee met de stadstocht. Door deze speelse tocht maken
zij kennis met het Stadsarchief en de geschiedenis van Oss. Als u meer wilt doen met cultureel erfgoed,
kunt u een les op school boeken voor of na de stadstocht. De archiefdocent vertelt de leerlingen meer
over het thema van de tocht (nog nader bekend te maken), laat oude foto’s en kranten uit het archief
zien en besteedt zo aandacht aan het werk van een archief en aan de thema’s verzamelen en bewaren.
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Als u zelf een bepaald thema of tijdvak behandelt, kunnen we kijken of we hier in de les op in kunnen
gaan. De les wordt afgesloten met een leuke quiz.
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Beeldende Kunst – Museum Jan Cunen
Magische paarden en katten met kroontjes
Discipline: Beeldende Kunst
Locatie: Museum Jan Cunen
Periode: Op werkdagen tussen
8:30-16:00 uur in de periode 30
september 2018 t/m 20 januari 2019
Duur: Museumbezoek 60 minuten
door de tentoonstelling van Marie
Cecile Thijs
Deelnemers: Bezoek per klas. Geschikt voor groep 3 t/m 8.
Contact: Karin Schipper, T: 0412-798007, E: karinschipper@museumjancunen.nl
Kosten: 90 per klas

Katten met kroontjes, zwevend eten en vliegende vazen wat hebben kunstenaars toch veel fantasie!
Kom met je klas kijken naar de foto’s van kunstfotograaf Marie Cecile Thijs en verbaas je over haar
spannende wereld. Kun je dat echt allemaal fotograferen of worden we voor de gek gehouden? In het
museum staan twee museumdocenten voor je klaar die de klas rondleiden langs magische paarden
en engelachtige mensen.
Waarom? Omdat in je fantasie alles bestaat!
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Cultureel Erfgoed - Stadsarchief Oss & Museum Jan Cunen

Archeologie onder je voeten
Discipline: Cultureel Erfgoed
Locatie: Museum Jan Cunen & op school
Periode: 22 oktober t/m 21 december
Duur: Museumbezoek 60 minuten, archeoloog in de klas 90-120 minuten. Op 1 dag of verspreid over
2 dagen.
Deelnemers: Bezoek per klas. Geschikt voor groep 5 t/m8.
Contact: Martine Eerelman, T: 0412 842010, E: me@stadsarchiefoss.nl / Karin Schipper, T: 0412798007, E: karinschipper@museumjancunen.nl
Kosten: 240 euro per klas
Waarom dit project? Omdat lokale geschiedenis en archeologie reuze interessant zijn, en de leerlingen
hier op allerlei manieren kennis mee kunnen maken
Onder onze voeten huist een wereld van vroeger. Een wereld die je je in je
fantasie kunt voorstellen. Een wereld waarin jouw verre voorouders
leefden. Een wereld die nooit meer terug komt. In Oss en omgeving zit een
heleboel verstopt in de grond. Gelukkig bestaan er archeologen die in die
grond rondspeuren, op zoek naar het verleden uit de prehistorie, de
Romeinse tijd, de Middeleeuwen of van nog maar 100 jaar geleden. In
Museum Jan Cunen is dit najaar een tentoonstelling over archeologie in
Oss te zien. Deze ga je met een rondleiding en vooral veel creatieve
opdrachten bezoeken. Ook komt er een archeoloog naar school. Want die
kan als beste vertellen over dit beroep. Wat kun je allemaal in de grond
vinden, hoe weet je wat dat voor iets is en hoe oud dat is? Je gaat ook zelf
met leuke opdrachten in de klas aan de slag.
Verrijk de fantasie en kennis van kinderen door ze een wereld te tonen die
onder onze voeten ligt en boek dit project!
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Discipline Muziek – Muzelinck
Lessen ter aanvulling van de muziekvoorstelling uit het basismenu
Discipline: Muziek
Locatie: Muzelinck of op school
Duur: 45 minuten
Deelnemers: Bezoek per klas geschikt voor
groep 3
Contact: Marleen van Dooren T:0412-623727 E:
marleen.vandooren@muzelinck.nl
Kosten: €95,- per workshop

Voor de voorstelling uit het basismenu kunt u
sowieso steeds gebruik maken van de daarvoor bestemde OKVO handleiding. Niet voor iedere
leerkracht is het geven van een dergelijke muziekles vanzelfsprekend en mogelijk vindt u het fijn om
hierbij ondersteuning te krijgen.
Ondersteuning of het geven van deze volledige les(sen) is mogelijk, de lessen worden op afspraak bij
u in de klas verzorgt of desgewenst bij Muzelinck.
Muzieklessen geïnspireerd door het gedachtengoed van de Hongaarse componist Zoltán
Kodály (1882-1967)
Discipline: Muziek
Locatie: Muzelinck
Periode: begin 2019
Duur: 1 uur
Deelnemers: Bezoek per klas geschikt voor groep 1t/m8
Contact: Marleen van Dooren T:0412-623727 E: marleen.vandooren@muzelinck.nl
Kosten: €95,- per workshop
Tijdens deze les spelen leerlingen verschillende muzikale spelletjes, bewegen en zingen. Zo ervaren
ze spelenderwijs de muziek en komen ze meer te weten over muzikale begrippen als puls, ritme,
melodie en harmonie. Het plezier van samen muziek maken staat voorop naast het zelfstandig
kunnen musiceren en waarderen van verschillende muziekstijlen. De activiteiten sluiten aan bij het
belevingsniveau van de kinderen en kan worden aangepast naar alle groepen van het primair
onderwijs. Het uitdagend repertoire bestrijkt de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie voor de
doorgaande leerlijn muziek.
Deze muzieklessen worden gegeven in zaal de Linck van Muzelinck.
Muziekles aansluitend op een thema
Discipline: Muziek
Locatie: Muzelinck of op school
Periode: in overleg
Duur: 45 minuten
Deelnemers: Bezoek per klas geschikt voor groep 1t/m8
Kosten: €95,- per workshop
Contact: Marleen van Dooren T:0412-623727 E: marleen.vandooren@muzelinck.nl
Noem een thema en wij kijken wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten met het vak muziek.
Specifiek gericht op zingen, ritmiek en het bespelen van het aanwezige schoolinstrumentarium.
De muzieklessen vinden plaats bij Muzelinck of desgewenst op school.
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Discipline Audiovisueel – Groene Engel
World Press Photo.
Discipline: Audiovisueel
Locatie: Les op school
Periode: half november tot half
december, data in overleg
Duur: 75 tot 90 minuten
Deelnemers: per klas.
Geschikt voor groep 7 en 8.
Kosten: 100 euro per klas
Contact: Oscar Jansen, 0412-638446, oj@groene-engel.nl.
Iedereen kent natuurlijk World Press Photo: prachtige foto’s over actuele nieuwsfeiten; vaak gruwelijk,
soms vertederend, maar altijd met een actuele aanleiding. In samenwerking met Stichting
Wereldbeelden komt een docent in de klas. De foto’s worden in hoge resolutie op het digibord
vertoond en besproken. WPP heeft meerdere categorieën (naast nieuws o.a. sport en natuur) waaruit
desgewenst een keuze gemaakt kan worden.

Fotograaf in de klas.
Discipline: Audiovisueel
Locatie: Les op school
Periode: het hele schooljaar, data in overleg
Duur: ongeveer 75
Deelnemers: per klas. Geschikt voor groep 6 en 7.
Kosten: 100 euro per klas
Contact: Oscar Jansen, 0412-638446, oj@groene-engel.nl
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