TALENTPROGRAMMA’ s

Schooljaar lang- vaste vakleerkracht(en) voor
tijdens- en na schooltijd

21ST CENTURY SKILLS - COMPLETE LEERLIJNEN
ACTUEEL
INSPIRATIE & BORGING
BRUG VERVOLGOPLEIDINGEN
IN SAMENWERKING MET PROFESSIONALS VAN:

ALLEEN HET BESTE ONDERWIJS IS GOED GENOEG
INSPIRERENDE TALENTPROGRAMMA’S
- Talentprogramma’ s met vakspecialisten voor een schooljaar lang,
of op basis van workshops
- Actueel en gebaseerd op complete leerlijnen
- Inspirerend en borging van uw talentprogramma
- Brug richting vervolgopleidingen (VO, MBO, HBO, UNIVERSITAIR)

GARANTIES

Alle programma’s werken volgens de 21st Century Skills waarbij wij
gebruiken maken van leerlijnen die voldoen aan de kerndoelen.
Voor ieder vakgebied hebben wij een specialistische coördinator in
huis. Deze coördinator maakt een plan van aanpak, neemt u mee
in het Lesprogramma en is op zijn/haar vakgebied een icoon! Zo is
onze coördinator Sport bijvoorbeeld Sportcoach van het jaar 2015
en onze coördinator Muziek en Theater dagelijks in de theaters en
op tv te bewonderen.

INSPIRATIE

Zo blijven wij altijd werken met uitsluitend vakidioten
- de basis van inspireren.
WERKEN MET VAKSPECIALISTEN
Daar wij uitsluitend werken met vakspecialisten zorgt de leerlijn
vooreen goede basis, om van daaruit met eigen inspiratie en kennis
het vak nog aantrekkelijker te maken.
NOOIT MEER UITVALGARANTIE
Altijd één gezicht voor een volledige lessenreeks.
Wij garanderen dat er bij ons nooit een les uitvalt.
Deze tevredenheidsgarantie maken wij al ruim 8 jaar waar.
Zo hadden wij afgelopen schooljaar 0% uitval (vraag gerust naar
onze referenties).

SPECIALIST

0%
UITVAL

Mocht het onverhoopt toch een keer gebeuren maken wij dit op een
Bijzondere manier goed, totdat u tevreden bent!

24/7 BEREIKBAAR
Wij zijn letterlijk 24 uur per dag bereikbaar voor vragen,
opmerkingen en ondersteuning.
www.hettalentenhuis.nl
www.sporttalent.nl

24/7

Werken volgens de kerndoelen - actueel lesaanbod Per vakgebied bieden wij
meerdere keuzemogelijkheden voor de te volgen leerlijn. Alle leerlijnen worden door
ons continu geactualiseerd. Onze gespecialiseerde coördinatoren stemmen de
leerlijnen voor een heel schooljaar met u af. Dat mag uw eigen leerlijn zijn, een leerlijn
van ons, of een combinatie van verschillende (andere) leerlijnen. Iedere les laten we
aansluiten op de actualiteit. Tevens ontvangt u van ons een volledige verantwoording
op de leerlijnen. Zo weet u zeker dat wij de doelen voor het einde van het jaar
bereiken.

Vrijblijvend kennis maken met de leerlijnen - demonstratie Wij laten u graag een
voorbeeld van onze leerlijnen zien of een demonstratie van ons programma door onze
coördinator. Dit kan in een persoonlijk gesprek, maar ook door een proefles met een
vakleerkracht.

Samen een goede focus bepalen In deze brochure vindt u de focusgebieden per
vakgebied met een toelichting op een mogelijke leerlijn. In een persoonlijk gesprek
maken wij een programma op maat. Voor ons telt dat het vakonderwijs zoveel mogelijk
aansluit bij de ontwikkelkansen en doelen die de school met het vakgebied beoogt.

TECHNIEK & WETENSCHAP
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen
Leerlijn
Als school kunt u voor kunst bij ons kiezen uit 3 focusgebieden of een combinatie hiervan
namelijk:
- Techniek in de methode
- Wetenschap & Technologie (zelf ontdekkend leren)
- Techniek & Natuur
- Smart Technologies
In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een keuzemenu
selecteert de school zelf of samen met de coördinator de lessen voor een heel schooljaar. Onze
gespecialiseerde coördinator kan ook een combinatie van leerlijnen samenstellen of wanneer u
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft deze integreren met het techniekprogramma. U kunt dit
programma ook combineren met kunst.

Doelgroep:
-

PO (groep 1 t/m 8)
VO

Hoe lang:
-

Schooljaar
Op aanvraag

Voorbeelden van workshops (op aanvraag kan ook):
1. Robots in de klas
In deze lessenserie leert de leerling de basis van het robotiseren,
programmeren en coderen.
2. Proefjes
In deze lessenserie leert de leerling door middel van verschillende
natuurkundige en scheikundige proefjes hoe reacties werken.
3. Zelf ontdekkend leren
In deze lessenserie leert de leerling doormiddel van technische
leskaarten, om zelfstandig of in een groepje verschillende
bouwwerken te maken met verschillende techniekmethode.
4. Constructief bouwen
In deze lessenserie leert de leerling met verschillende speel materialen
stevige constructies te bouwen.

KUNST
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen
Leerlijn:
Als school kunt u voor kunst bij ons kiezen uit 2 focusgebieden of een combinatie hiervan
namelijk:
- Laat maar zien
- Kunst in de methode
In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een keuzemenu
selecteert de school zelf of samen met de coördinator de lessen voor een heel schooljaar. Onze
gespecialiseerde coördinator kan ook een combinatie van leerlijnen samenstellen of wanneer u
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft deze integreren met het kunstprogramma.

Doelgroep:
-

PO (groep 1 t/m 8)
VO

Hoe lang:
-

Schooljaar
Op aanvraag

Voorbeelden van workshops (op aanvraag kan ook):
1. Uit de kunst
In deze lessenserie leert de leerlijn hoe je zelf kunst maakt
maar ook hoe je ernaar kijkt en mag kijken.
2. Ontwerper
In deze lessenserie leert de leerling verschillende ontwerpen
te maken en deze tot een eindproduct uit te voeren.
3. Stopmotion
In deze lessenserie leert de leerling een stopmotion film te
maken door middel van verschillende frames achter elkaar
te plakken.
4. Maak je eigen escape room
In deze lessenserie leert de leerling verschillende puzzels te
maken die niet zomaar opgelost kunnen worden. Kun jij
ontsnappen uit de andere escaperooms?

MUZIEK
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen
Leerlijn:
Als school kunt u voor kunst bij ons kiezen uit 3 verschillende leerlijnen of een combinatie
hiervan:
- Zang Express
- Eigenwijs
- Muziek in de methode
In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een keuze menu
selecteert de school zelf of samen met de coördinator de lessen voor een heel schooljaar. Onze
gespecialiseerde coördinator kan ook een combinatie van leerlijnen samenstellen of wanneer u
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft deze integreren met het muziekprogramma.

Doelgroep:
-

PO (groep 1 t/m 8)
VO

Hoe lang:
-

Schooljaar
Op aanvraag

Voorbeelden van workshops (op aanvraag kan ook):
1. Libdub
Gaat een docent de school verlaten? Heeft de school een
jubileum? Of is er iets anders om een blijvende herinnering
te creëren? Maak dan samen met onze docent een Libdub.
2. Rap
Hoe schrijf je je eigen Rap? Hoe kan je leren zo snel achter
elkaar woorden uit te spreken? Hoe geef je een echte rap
performance weg? Dit alles leert de leerling tijdens de
rapworkshop.
3. Schoolkoor
Doormiddel van audities kan een vakdocent een schoolkoor
Samenstellen. Het schoolkoor krijgt wekelijks les en is in te zetten
tijdens bijzondere evenementen en festiviteiten in en rondom de
school.
4. Singer songwriter
Gitaar in de hand en schrijven maar. Helaas zo makkelijk is
het niet. De leerling leert hoe je teksten en bijpassende
muziek maakt? Super workshop voor de taalontwikkeling.

THEATER
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen
Leerlijn:
Als school kunt u voor kunst bij ons kiezen uit 2 focusgebieden of een combinatie hiervan
namelijk:
- Dramaland
- Drama & musical (theater in de methode)
In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een keuzemenu
selecteert de school zelf of samen met de coördinator de lessen voor een heel schooljaar. Onze
gespecialiseerde coördinator kan ook een combinatie van leerlijnen samenstellen of wanneer u
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft deze integreren met het theaterprogramma.

Doelgroep:
-

PO (groep 1 t/m 8)
VO

Hoe lang:
-

Schooljaar
Op aanvraag

Voorbeelden van workshops (op aanvraag kan ook):
1. Musical
In deze lessenserie leert de leerling om te dansen, zingen en acteren.
Tevens wordt er met de docent geschreven aan een zelfgemaakte
musical.
2. Theater sport
In deze lessenserie leert de leerling hoe improvisatie in zijn werk gaat.
Het bekendste voorbeeld van theatersport zijn de lama’s.
Tijdens deze workshop wordt er veel gelachen.
3. Levend prentenboek / poppenkast
In deze lessenserie die speciaal is ontwikkeld voor de onderbouw leert de
leerling zich te verplaatsen in andere personen en verschillende rollen te
spelen. Het leren van emoties is één van de belangrijkste peilers.
4. Soap maken
In deze lessenserie leert de leerling hoe een verhaallijn geschreven
wordt, hoe je dit vanuit verschillende hoeken moet filmen en monteren
en natuurlijk hoe zelf te acteren als een soapster

DANS
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen
Leerlijn:
Als school kunt u voor dans bij ons kiezen uit 1 focusgebied of een combinatie
hiervan namelijk:
- SLO Dans

Doelgroep:
-

PO (groep 1 t/m 8)
VO

Hoe lang:
-

Schooljaar
Op aanvraag

Voorbeelden van workshops (op aanvraag kan ook):
1. Streetdance
Streetdance is een verzamelnaam voor dansvormen die niet zijn
ontwikkeld in een dansinstituut maar de oorsprong op straat vinden.
2. Hip-Hop
Hip-hop is een culturele beweging die zowel een eigen muziek als
een eigen dansstijl heeft. Hip-hop is speciaal omdat er geen
standaardregels of technieken zijn. Iedereen kan zijn eigen versie
van een hip-hop dans creëren.
3. Breakdance
Welke trucs kan jij al? Breakdance lijkt vaak wel een vorm van
acrobatiek. Op het ritme van de muziek worden de trucs uitgevoerd.
Tevens is de battle waarbij er tegen elkaar gedanst wordt een mooi
Moment om de vaardigheden aan de ander te tonen.
4. Kleuterdans
De basis van dans. Ieder kind zal ritme gaan leren, horen, voelen en
beleven. De lessen zullen worden gegeven op herkenbare muziek
voor deze leeftijd.

SPORT
21st Century - Skills Complete leerlijnen – Kerndoelen
Leerlijn:
Als school kunt u voor sport bij ons kiezen uit 1 focusgebied namelijk:
- Sport in de methode (aan de hand van SLO leerlijn)
In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Aan de hand van SLO sport
kerndoelen is er een lessenpakket uitgeschreven voor groep 1 t/m 8.

Doelgroep:
-

PO (groep 1 t/m 8)
VO

Hoe lang:
-

Schooljaar
Op aanvraag

Voorbeelden van workshops (op aanvraag kan ook):
1. Balsporten (trefbal, basketbal, hockey, voetbal,
volleybal, handbal)
Tijdens één van de verschillende balsporten leert de leerling,
sport specifieke vaardigheden, spelregel kennis en natuurlijk
de spelvorm.
2. Zelfverdediging (judo, taekwondo, kickboxen, boksen)
Tijdens zelfverdediging ontwikkeld de leerling weerbaarheid,
zelfbeheersing, meer zelfvertrouwen en lichamelijke vaardigheden.
3. Freerunnen
Freerunnen is een motorische sport waarin veel turnelementen
voorkomen. De leerling is vrij om zijn eigen parcours met eigen trucs
te creëren
4. Bootcamp
Hoe fit is een leerling. Hier kom je achter tijdens de bootcamp.
Tijdens bootcamp worden er fitness oefeningen met het eigen
lichaamsgewicht gedaan onder begeleiding van een professional die
de juiste uitvoering van de oefeningen nauwlettend in de gaten
houdt.

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER :
BEGELEID BUITENSPEL
Sporttalent biedt een kwalitatief sportprogramma aan waarbij in het bijzonder aandacht
is voor het stimuleren voor talent- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er
ook bijzonder aandacht voor de woordenschatontwikkeling (vaktaal). Het
sportprogramma kenmerkt zich door een inspirerende sportkracht met ruime
praktijkervaring in zijn vakgebied.
BEGELEID BUITENSPEL COORDINATOOR
Het is ook mogelijk dat één van onze sportcoördinatoren uw overblijfteam ondersteunt
bij begeleid buitenspel tijdens de pauze. Hij kan bijvoorbeeld helpen met het
structureren van sportieve activiteiten en het aansturen op pedagogisch/didactisch vlak.
ACTIEF BUITENSPELEN MET DE BUITENSPELKAART
In samenwerking met een aantal scholen een programma ontwikkeld waarbij de school
toch een leuk en leerzame pauze kan organiseren zonder begeleid
buitenspelkrachten.
Met onze buitenspelkaarten wordt de pauze voor iedere leerling een groot feest!
Tevens leert de leerlingen leuke spellen en opdrachten voor na schooltijd om met
vrienden/vriendinnen te ondernemen.
INVAL VAKDOCENTEN (MUZIEK, THEATER, KUNST, TECHNIEK, ROBOTICA)
Het kan natuurlijk gebeuren dat u op de dag zelf vervanging nodig heeft. Bijvoorbeeld
omdat uw eigen vakleerkracht ziek is of een groepsleerkracht toch nog extra taken op
de dag zelf heeft. Ook daarvoor kunt u gerust met ons contact opnemen. Afgelopen
schooljaar hebben wij wekelijks voor andere scholen en organisaties de vervanging op
ons genomen.
OOK VOOR INVAL VAN DE GYMLEERKRACHT
Wij vervangen ook gymleerkrachten.
Door middel van een bijzonder Sport & Spel programma is ook de gymles bij ons in
vertrouwende handen.

COMPLEET ACTIVITEITENOVERZICHT - WORKSHOPS TIJDENS- EN NA SCHOOLTIJD
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Kunst
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Schoolkoor
Theater
Groep
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wkn

start op:
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wkn

start op:

Prentenboek/ poppenkast

wkn
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GARANTIES

INSPIRATIE

SPECIALIST

0%
UITVAL

24/7

www.hettalentenhuis.nl
www.sporttalent.nl

