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Ruim 10 jaar een begrip in de Randstad voor meer dan 100 scholen & 200 vakleerkrachten 

 

   Brochure voor uw talentprogramma       
                  2021/2022 

 
 

 Leren en inspireren met een WoW-factor 
 & met extra aandacht voor taal 

 
 
 
 

       1) Aanbod voor activiteiten  
       tijdens schooltijd (p.7) 

  
2) Aanbod voor naschoolse activiteiten  
cultuur, techniek & sport (p.16) 
 
3) Aanbod voor tussenschoolse activiteiten 
(zie achterzijde)  
 
4) Wij bieden nu ook een bijlesprogramma 
voor taal en rekenen aan! (p. 23) 
          
   
       
          
 
       Wij garanderen ruim 10 jaar 100% vervanging 
          ook voor scholen die (nog) geen klant zijn 

          
 
 

          
 

 
 



 
 
 
 
 

        INHOUDSOPGAVE 
 
 
1) Over ons           p. 3 
 
2) Workshops cultuur, techniek en sport 
tijdens schooltijd        p. 7 

  
3) Workshops cultuur, techniek en sport 
na schooltijd ook voor tijdens schooltijd in te zetten p.16 
 
4) Aanbod voor tussenschoolse activiteiten    zie achterzijde  
 
5) Bijlesprogramma voor taal en rekenen      p. 23 
 
6) Contact met Het Talentenhuis      p. 26 
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       WIJ GAAN VOOR INSPIREREND TALENTONDERWIJS 

           MEER DAN 10 JAAR INSPIRERENDE TALENTPROGRAMMA’S 

Voor u ligt wederom een inspirerend aanbod voor komend schooljaar! In het kader 
van het 10-jarig bestaan hebben we speciale lessenseries geschreven, 
“Kettingreactie”, “Bouwen met Lego” en ‘challenges voor taal- en rekenen’. 
Het Talentenhuis en Sporttalent bieden kwalitatieve lesprogramma’s aan met op 
maat gemaakte leerlijnen. In deze brochure kunt u ons aanbod vinden voor 
doorlopende lesprogramma’s, workshops voor, tijdens- en na schooltijd en ons 
sportieve programma dat we inmiddels op ruim 50 scholen vormgeven! 
Wij vieren dit schooljaar ons 10-jarig bestaan en vieren dit met onze klanten. 

Wilt u weten hoe? Vraag ernaar bij uw contactpersoon. 
 

WERKEN MET ECHTE VAKSPECIALISTEN 

Bij onze organisatie sluiten zich alleen echte vakspecialisten aan. Dankzij een groot 
netwerk binnen de Cultuur-, Techniek- en Sportsector weten wij de beste 
professionals aan ons te binden. Met veel passie en een dosis vakkennis maken zij 
het talentprogramma onvergetelijk! 

 
AANSLUITEND OP DE KERNDOELEN 

Onze vakspecialisten verrijken onze lesprogramma’s met hun eigen expertise, met 
als basis de kerndoelen. Daarnaast spannen wij ons in om met de school bruggen te 
slaan naar vervolgopleidingen (zoals het voortgezet onderwijs). Indien gewenst 
kunnen wij ook werken met het programma dat u als school wenst te hanteren. Voor 
ieder vakgebied hebben wij een coördinator in huis die samen met u het programma 
doorneemt en regelmatig de vakdocent bezoekt.  

 

0% UITVAL GARANTIE 

Het Talentenhuis en Sporttalent garandeert 0% uitval. In de afgelopen 10 jaar 
hebben wij alle activiteiten kunnen garanderen zonder dat er een les uitgevallen is. 
Mocht er onverhoopt toch een les uitvallen, dan maken wij dat op bijzondere wijze 
met u goed. Wij zijn namelijk pas tevreden als u dat ook bent. 

 

24/7 BEREIKBAARHEID 

Het bestuur van Het Talentenhuis en Sporttalent bestaat uitsluitend uit 
onderwijsprofessionals die zelf nog voor de klas staan of recent nog voor de klas 
hebben gestaan. Omdat wij weten dat niks vervelender is dan stilstaan als school 
zijn wij 24/7 bereikbaar voor u. Dat betekent dat u ons ook gerust kunt bellen als er 
om 23:00u toch nog iets is wat u met ons wilt delen. 

 
Dus wilt u WERKEN MET ECHTE VAKSPECIALISTEN, MET ALS BASIS DE 
KERNDOELEN, 0% UITVAL EN 24/7 BEREIKBAARHEID? 

 
 



  

4 

   
 
       Yoran | directeur Het Talentenhuis 

 
 

Graag stel ik mij aan u voor, ik ben Yoran, de bevlogen directeur van 
Het Talentenhuis die 24/7  
voor u klaar staat. Met mijn management achtergrond, gecombineerd 
met sport ben ik al jaren de drijvende kracht achter het talentonderwijs 
in de regio. 
 
 

 
 

        Vincent | relatie- en kwaliteitsmanager 
 

Graag stel ik mij aan u voor, ik ben Vincent, een topsporter met 
een echte winnersmentaliteit. Succesvol geweest als judoka en 
als bondscoach, zet ik deze ervaring nu om in een gedreven 
dagelijkse leiding die ik aan het team van vakdocenten en 
sportdocenten geef. 
 
 
  

       Radhika | programmamanager en kwaliteitscoördinator 
 

 
Graag stel ik mij aan u voor, ik ben Radhika en ik zorg met mijn pabo-
achtergrond en jarenlange ervaring als vakdocent voor een op maat 
gemaakt talentprogramma voor uw school. Mijn passie voor innovatie 
zorgt voor de meest interessante en actuele lesprogramma’s. Daarnaast 
zorg ik voor ondersteuning aan onze vakdocenten om het beste 
pedagogisch/ didactisch leerklimaat tijdens de talentlessen neer te 
zetten. 
 
 

                 
 
 
           Onze mascotte | Lufy  

Graag stel ik mij aan u voor, ik ben Lufy de mascotte van 
Het Talentenhuis. Met mijn opvallende manen in de kleuren 
van Het Talentenhuis logo maak ik een onuitwisbare indruk 
op uw leerlingen. Als bekende leeuw van social-media kom 
ik graag langs om de kinderen een leuke inspirerende dag 
te bezorgen en ben ik regelmatig te zien bij lesintroducties 
(soms in de klas en op 
het smartboard).  
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       Onze ambassadeurs van Het Talentenhuis en Sporttalent 
Onze ambassadeurs zijn echte vakidioten die een goede vertegenwoordiging zijn van wat 
vakdocenten bij Het Talentenhuis te bieden hebben en geven regelmatig inspirerende 
workshops en masterclasses op scholen van Het Talentenhuis. 
 
Simeon Catharina | bekend als wereldkampioen judoka 

 
 
 
Simeon is ambassadeur van Het Talentenhuis geworden omdat hij  
als jongen uit een Haagse volkswijk, kinderen wil inspireren om te gaan 
sporten. Nu is hij een topsporter met een doel,  
de Olympische Spelen! Hij wil kinderen laten zien dat als je, je droom 
achterna gaat je alles kan worden wat je wilt. 
 
 
 

  
 
 
  Sharon Doorson | zangeres bekend van The Voice 

Sharon is ambassadeur van Het Talentenhuis geworden omdat ze 
vindt "dat je alles kunt bereiken wat je maar wilt, vanaf het 
moment dat je in je eigen talent durft te geloven. Volg je dromen!" 

 
 
           
 
 
    Jac Orie | bekend als olympisch schaatscoach  
  
  

Jac is ambassadeur van Sporttalent geworden omdat het voor jonge 
kinderen essentieel is om veel te bewegen, aangezien dit positief  
effect heeft op hun motorische ontwikkeling, de gezondheid en ook de 
ontwikkeling van hun hersenen. Niet bewegen is niet gezond! 
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                         LEERPROGRAMMA OP MAAT   
 
 
          Werken met als basis de kerndoelen – actueel lesaanbod- burgerschap  

Per vakgebied bieden wij meerdere keuzemogelijkheden voor de te volgen 

leerlijn. Alle leerlijnen worden door ons continu geactualiseerd. 

Onze programmamanager stemt per vakgebied (cultuur, techniek en/of sport) 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 om daarmee burgerschapsonderwijs te 

bevorderen. 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 programmamanager of coördinator. Dit kan in 

een persoonlijk gesprek, maar ook door een proefles met een vakleerkracht. 

 

Samen een goede focus bepalen – voor groep 1 t/m 8 

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 moeten aansluiten bij 

de ontwikkelkansen en doelen die de school met het vakgebied beoogt. 
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        EEN 
SCHOOLJAAR LANG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANSLUITING OP DE KERNDOELEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANBOD VOOR ACTIVITEITEN 
TIJDENS SCHOOLTIJD 
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TECHNIEK & WETENSCHAP 
21st Century Skills - Complete leerlijnen - Kerndoelen 

 
Leerlijn gericht op de toekomst van onderwijs!  

 
Als school kunt u voor techniek & wetenschap bij ons kiezen uit verschillende thema’s en 
focusgebieden, gekoppeld aan een leerlijn. Wij presenteren u een greep uit ons aanbod van 
leerlijnen waarmee onze vakleerkrachten werken (combineren is mogelijk): 

 

           Techniek in Het Talentenhuis 

Techniek in Het Talentenhuis is ontwikkeld door Het Talentenhuis, speciaal gericht op de 
doorlopende leerlijn en voldoet aan de SLO-doelen. Van proefjes, tot constructies en smart 
technologies; alle technieken komen aan bod, die van nu, maar ook die van de toekomst! 
In de lessen wordt aangesloten op de kerndoelen taal.  

 

           Wetenschap & Technologie (zelf ontdekkend leren) 

Deze lessenreeks is gericht op het leren door middel van open opdrachten. 

Een leerling doet een beroep op het logisch redeneren om technische vaardigheden te  

beheersen. 

 

           Smart Technologies (robotica en coderen) 

De techniek van nu en van de toekomst. Tijdens de lessen smart technologies leren de 
leerlingen programmeren en coderen. Door middel van het programmeren kunnen ze daarna 
een robot aansturen of bijvoorbeeld een eigen computerspel maken. Smart technologies: De 
toekomst!  

 

        Of een andere leerlijn die u zelf uitkiest 

Ook leuk in combinatie met kunst, ondernemerschap en beroepencarrousel! 

In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een keuzemenu 
selecteert de school, zelf of samen met onze coördinator, de lessen voor een heel schooljaar. 
Onze gespecialiseerde coördinator kan ook een leerlijn op maat samenstellen, of wanneer u 
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft, deze integreren met het techniekprogramma. U kunt dit 
programma ook combineren met bijvoorbeeld kunst, ondernemerschap en 
beroepencarrousel. 

5 
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KUNST 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 

Kunst door de jaren heen. Van stilleven tot graffiti.  

 
    Als school kunt u voor kunst bij ons kiezen uit verschillende thema’s en focusgebieden,  
    gekoppeld aan een leerlijn. Wij presenteren u een greep uit ons aanbod van leerlijnen  
    waarmee onze vakleerkrachten werken (combineren is mogelijk): 

 

           Laat maar zien 
Laat maar zien bevat meer dan 600 digitale lessen voor groep 1 t/m 8. Er is een grote variatie 
in vormgevingsactiviteiten, zoals omschreven in de kerndoelen: vlakke en ruimtelijke 
werkvormen, traditioneel (tekenen, handvaardigheid, textiel) en minder traditioneel (fotografie 
en animatie), naar de voorstelling, toegepast, naar de waarneming en beschouwende 
activiteiten. Welke vormgevingsactiviteit je ook kiest, elke les is zo opgebouwd dat het de 
creativiteit van kinderen maximaal stimuleert. 

 

           Kunst in Het Talentenhuis 

Kunst in Het Talentenhuis is door Het Talentenhuis ontwikkeld en is een doorlopende leerlijn 
van groep 1 tot en met groep 8. De leerlingen doorlopen in deze methode alle door het SLO 
gestelde doelen voor kunstonderwijs. Van kijken naar kunst, kunst maken met oude-, maar 
ook nieuwe technieken (bijvoorbeeld graffiti met speciale stiften), komen aan bod. In de 
lessen wordt aangesloten op de kerndoelen taal. 

 

        Of een andere leerlijn die u zelf uitkiest 

In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Doormiddel van een keuzemenu 
selecteert de school zelf, of samen met onze coördinator, de lessen voor een heel schooljaar. 
Onze gespecialiseerde coördinator kan ook een leerlijn op maat samenstellen of wanneer u 
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft deze integreren met het kunstprogramma 

 
 
 

 
Heeft u interesse in een vaste 
kunstdocent voor de klas? 

 
Mail vrijblijvend naar 
yoran@hettalentenhuis.nl 
of bel/app naar 0628567370 

 
 
 

mailto:yoran@hettalentenhuis.nl
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MUZIEK 
21st Century Skills - Complete leerlijnen - Kerndoelen 

 

Zing, maak een beat of bespeel een instrument.  

Over muziek maken, cultuur van muziek en muziektrends! 

 
Als school kunt u voor muziek bij ons kiezen uit verschillende thema’s en focusgebieden, 
gekoppeld aan een leerlijn. Wij presenteren u een greep uit ons aanbod van leerlijnen waarmee 
onze vakleerkrachten werken (combineren is mogelijk): 

 

           Zang Express 

Zang Express is een methode met zang als basis. Aan de methode zijn ook taaldoelen 
gekoppeld. Daarnaast voorziet Zang Express in het leren van ritme, dans en noten lezen. De 
lessen zijn beschikbaar via het digibord en maken de les op deze manier interactief. 

 

           Eigenwijs 
Is de complete digitale muziekmethode voor in de klas. Het bevat lessen voor alle groepen en 
de grootste verzameling van de leukste liedjes voor de basisschool. 
Tijdens deze methode worden ook instrumenten gebruikt. 

 

           Muziek in de methode 

Is de door Het Talentenhuis ontwikkelde methode en zorgt voor een complete doorlopende 
leerlijn die voldoet aan alle door het SLO gestelde doelen. Zang, percussie, songwriting, 
beatboxen en rap; het komt allemaal aan bod in deze methode voor de hele school! 

 

    123 zing  

123ZING is een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs 
waarmee elke leerkracht structureel én met plezier muziekles kan geven. De methode 
biedt liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. Van 
pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek. 

        Of een andere leerlijn die u zelf uitkiest 

In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een keuzemenu 
selecteert de school zelf, of samen met onze coördinator, de lessen voor een heel schooljaar. 
Onze gespecialiseerde coördinator kan ook een leerlijn op maat samenstellen of wanneer u 
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft deze integreren met het muziekprogramma. 
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THEATER 
21st Century Skills - Complete leerlijnen - Kerndoelen 

 

Wat een “Drama” les! Ieder kind beschikt over theatertalent.  

 
Als school kunt u voor theater bij ons kiezen uit verschillende thema’s en 
focusgebieden, gekoppeld aan een leerlijn. Wij presenteren u een greep uit ons 
aanbod van leerlijnen waarmee onze vakleerkrachten werken (combineren is 
mogelijk): 

 

          Kom maar op! 

Kom maar op! is een complete theater methode specifiek ontwikkeld voor het 
basisonderwijs. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in deze methode op 
thema’s, interactie door middel van video’s en alle technieken van het theatervak 
komen aan bod. 

 

          Theater in de methode 

De nieuwste methode van Het Talentenhuis, Theater in de Methode, is speciaal 
ontwikkeld op het gebied theatervaardigheden in combinatie met interactieve 
werkvormen. Onderdeel van deze methode is ook musical, waarbij muziek, 
theater en dans samenkomen. Leerlingen leren zichzelf goed kunnen 
presenteren, in een veilige context. Tevens wordt aansluiting gevonden bij de 
taaldoelen. 

 

      Dramaonline  

Drama Online is ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs. Alle 
lesmaterialen, zoals dramalessen, muziek, spelkaarten en instructievideo's zijn 
online aanwezig. 

 

        Of een andere leerlijn die u zelf uitkiest 

In onze leerlijnen zijn de kerndoelen duidelijk uiteengezet. Door middel van een keuzemenu 
selecteert de school zelf, of samen met onze coördinator, de lessen voor een heel schooljaar. 
Onze gespecialiseerde coördinator kan ook een leerlijn op maat samenstellen of wanneer u 
bijvoorbeeld zelf al een leerlijn heeft deze integreren met het theaterprogramma. 
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DANS 
21st Century Skills - Complete leerlijnen - Kerndoelen 

 

Hip-hop, breakdance, salsa, het wordt pas echt leuk met 
een echte superster voor de klas! Leerlingen leren het van 
de beste voorbeelden uit de praktijk! 

 

         Dans in de methode 

Aan de hand van de SLO-leerlijn zal onze dans docent in samenspraak met de school een 
mooi programma opstellen dat aan de kerndoelen voldoet. 

 

 
                Of een andere leerlijn die u zelf uitkiest  
 
 

Heeft u interesse in een vaste 
dansdocent voor de klas? 

 

Mail vrijblijvend naar 
yoran@hettalentenhuis.nl 
of bel/app naar 0628567370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:yoran@hettalentenhuis.nl
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ICT 
21st Century Skills - Complete leerlijnen - Kerndoelen 

 

Welkom in de nieuwe digitale wereld waar echt alles kan! 
Van mediawijsheid tot programmeren met de nieuwste ICT- 
mogelijkheden! Wij bereiden uw leerlingen voor op de toekomst 
van ICT met de nieuwste toepassingen. 

 
Als school kunt u voor ICT bij ons kiezen uit verschillende thema’s en focusgebieden, 
gekoppeld aan een leerlijn. Wij presenteren u een greep uit ons aanbod waarmee 
onze vakleerkrachten werken (combineren is mogelijk): 

 

           Delta de Draak 

Delta de Draak is een complete doorlopende leerlijn voor het basisonderwijs. Met een 
gestructureerde opbouw van concrete lessen die ruimte laten aan de school en leerkracht 
voor nuance en interpretatie. De 4 thema’s (mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, 
informatievaardigheden, Computational thinking) vormen een geïntegreerd geheel. En dat kan 
ook eigenlijk niet anders want de thema’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

 Scratch  

Van de basis van programmeren tot het maken van een website en het ontwikkelen van je 
eigen game. Door de lessen van scratch kunnen de leerlingen helemaal uit de voeten in de 
digitale wereld van nu en later. 

 

        Of een andere leerlijn die u zelf uitkiest 

Heeft u interesse in een vaste 
ICT-docent voor de klas? 

 
Mail vrijblijvend naar 
yoran@hettalentenhuis.nl 
of bel/app naar 0628567370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yoran@hettalentenhuis.nl
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SPORT 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Iedereen heeft een talent voor sport! Bij Sporttalent werken echte 
sportprofessionals.   
Als school kunt u voor sport bij ons kiezen uit verschillende thema’s en focusgebieden, gekoppeld aan 
een leerlijn. Wij presenteren u greep uit ons aanbod waarmee onze vakleerkrachten werken (combineren 
is mogelijk): 

 

  BEGELEID BUITENSPEL 

Sporttalent biedt kwalitatieve sportprogramma’s aan, waarbij in het bijzonder aandacht is voor het 
stimuleren van de talent- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er ook bijzondere 

aandacht voor de woordenschatontwikkeling (vaktaal). Het sportprogramma kenmerkt zich door 

een inspirerende sportkracht met ruime praktijkervaring in zijn vakgebied. “En als het regent gaan 

we binnen gewoon door - met structuur”  

 

 BEGELEID BUITENSPEL + TAAL/ REKENEN   

Door het ontwikkelen van sportlessen met taal en- rekendoelen worden de kinderen op een 

sportieve en speelse manier extra ondersteund in het behalen van de jaar gebonden SLO- 

doelen. De lessen zijn opgebouwd met een warming-up of spel en bestaat verder uit 

verschillende spelelementen met taal en rekenonderdelen.   

 BEGELEID BUITENSPEL COÖRDINATOR 

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 ZONDER SPORTKRACHT 
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. 
 

 SPORT EN VOEDING  
Wat is gezond en wat is ongezond? Hoeveel suiker zit er in 
een pakje drinken? Maak leerlingen bewust over voeding 
en een gezonde leefstijl. 
 

 INTERACTIECVE TRAINING TSO 

Pedagogische en didactische training ten behoeve van het 

inrichten van de pauze met een sportieve invulling door eigen 

TSO-medewerkers. 
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ONDERNEMERSCHAP & BANEN 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Hoe ziet mijn baan eruit in de toekomst. De timmerman van nu is 
straks wellicht degene die toekijkt hoe een 3D-huis geprint gaat 
worden. En steeds meer kinderen hebben een eigen bedrijfje 
vanuit huis! Met ondernemerschap en banencarrousel halen we de 
grootste creativiteit uit uw leerlingen en worden ze voorbereid op 
de echte toekomst! 

 
Voor het primair onderwijs (groep 5 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 

 

 Test je ondernemerskills 

Hoe goed ben jij in het presenteren van het beste idee van Nederland? 
En hoe presenteer je het idee dan en maak je het ook nog winstgevend? 
Tijdens deze workshops gaat de leerling aan de slag met wat ondernemerschap echt 
inhoudt en kan het in no-time thuis ook zijn eigen producten gaan maken en verkopen. 

 

 Banencarrousel 

Wat doet een vrachtwagenchauffeur eigenlijk de hele dag? Zit hij alleen maar in de 
vrachtwagen? En waarom zou je bijvoorbeeld liever een baan hebben met veel cijfers dan een 
baan waarmee je met je handen werkt? Tijdens deze lessenserie krijgen de leerlingen een 
kijkje achter de schermen bij verschillende banen en leren slim gebruik te maken van hun 
talenten. 

 
Er is vast ook ondernemend talent bij u op school! 
Neem contact met ons op via 06-28567370 
of yoran@hettalentenhuis.nl 

OOK LEUK IN COMBINATIE MET KUNST, 
TECHNIEK EN WETENSCHAP! 

mailto:yoran@hettalentenhuis.nl
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      WORKSHOPS CULTUUR, TECHNIEK EN SPORT 
       NA SCHOOLTIJD  
           (ook tijdens schooltijd in te zetten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANSLUITING OP DE KERNDOELEN 
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TECHNIEK & WETENSCHAP 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

Hierbij een greep uit ons projectaanbod techniek. 
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg ook een aanbod op maat maken. 
 
Voor het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 
Workshops kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen 
of weken. Voorbeelden van thema’s en workshops die daarbij horen: 
 

Robotisering Plus - Je eigen robot besturen en 

programmeren  
In deze lessenserie leert de leerling de basis van het robotiseren, 

programmeren en coderen met de meeste actuele robots voor in het 

onderwijs. Ook is er een verdieping mogelijk voor scholen die bekend 

zijn met de basis.  

Geschikt voor: groep 1 t/m 8 en 1e en 2de klas VO 

 

Proefjes - Welkom in het proeflokaal! 

In deze lessenserie leert de leerling door middel van verschillende 
natuurkundige en scheikundige proefjes hoe reacties ontstaan 
Wist je dat je met een pakje Mentos en cola kan zorgen voor 
een echte fontein van meters hoog en hoe sterk is een ei eigenlijk? 
We gaan op onderzoek uit! 

Geschikt voor: groep 1 t/m 8 + VO 
 

Kettingreactie – Wauw!  
In deze lessenserie gaan de leerlingen een unieke kettingreactie 
bouwen. Ze leren over zwaartekracht, oorzaak/gevolg en krijgen 
inzicht om te voorspellen wat er zal gaan gebeuren. 
Knikkerbanen, dominostenen, flessen, karton en nog veel meer 
materiaal zal gebruikt worden om deze workshop tot een groot 
succes te maken.  

Geschikt voor: groep 4 t/m 8 

 
Constructies - Bouwplezier! 

In deze lessenserie leert de leerling stevige constructies maken van 
allemaal verschillende soorten materialen, waaronder 
constructiematerialen.  

Geschikt voor: groep 1 t/m 8 

 
Energie – Daar krijg je energie van! 
In deze lessenserie leert de leerling de basis van waar energie  
vandaan komt. Naast het maken van een stroomkring gaan we  
Opzoek naar waar licht eigenlijk allemaal vandaan kan komen.  
Wist je dat een opgeblazen ballon al een gloeilamp kunt laten  
Branden? 

Geschikt voor: groep 5 t/m 8 
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KUNST 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Hierbij een greep uit ons projectaanbod kunst. 
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg ook een aanbod op maat maken. 
 
Voor het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 
Workshops kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen of weken. 
Voorbeelden van thema’s en workshops die daarbij horen: 

 
Fotografie – Jij bent een fotogenie! 

Bij fotografie denk je snel aan techniek. Moet dit zo? Of zo? Maar eigenlijk bestaan er geen 
echte regels in de fotografie. Iedereen kijkt bijvoorbeeld anders naar wat een mooie foto is. 

En iedere fotograaf heeft een eigen stijl van fotograferen! Wat maakt een foto voor jou uniek 
en hoe zou jij dat doen? En wat kun je krijgen als je verschillende foto’s met elkaar 
combineert? 

Geschikt voor: groep 5 t/m 8 + VO 

 
Ontwerpen – Word een echte uitvinder! 

Bij deze lessenserie doorloopt de leerling het hele proces om een product te maken: van 
onderzoek doen, brainstormen, ontwerpschetsen en een prototype maken. De workshop heeft 
een samenhang met techniek. Wist je dat een uitvinder vaak gewoon een idee begint te 
tekenen, het dan heel simpel in elkaar zit en dan soms binnen een paar maanden miljonair 
wordt met zijn idee? 

Geschikt voor: groep 1 t/m 8 

 
Stopmotion/Animatie – Je eigen animatie uitbrengen! 

In deze lessenserie leert de leerling een stopmotion-film te 
maken door middel van verschillende frames achter elkaar 
te plakken. Wist je dat je met een paar blaadjes een eigen filmpje kunt maken? 

Geschikt voor: groep 4 t/m 8 + VO 

 

Disaster Island – Hoe lossen we deze ramp op? 
In deze lessenserie gaan de leerlingen rampen proberen op te 
lossen of voorkomen door zelf creatieve oplossingen te bedenken. 
Hiervoor hebben zij elkaar nodig, want samen weet je altijd meer dan in je eentje. 
Geschikt voor groep 5 t/m 8 + VO 

 

Escape room – Ontsnap uit de classroom! 
In deze lessenserie leert de leerling, 
met elkaar verschillende puzzels te maken 
die niet zomaar opgelost kunnen worden. 
Kun jij ontsnappen uit de andere 
escaperooms? 
Geschikt voor groep 5 t/m 8 + VO 
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MUZIEK 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Hierbij een greep uit ons projectaanbod muziek. 
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg ook een aanbod op maat maken. 
 
Voor het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 
Workshops kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen of weken. 
Voorbeelden van thema’s en workshops:  

 
Zang en dans – Word een superster! 
Wilde je altijd al dansen en zingen tegelijk? Hoe doet een musicalster dat? Zingen en dansen 
tegelijkertijd? Je ziet het vaak artiesten doen bij musicals als The Lion King, maar ook op TV 
bij The Voice of Holland. Dat is een ware kunst! Tijdens deze workshops leer je sowieso een 
echte superster worden. 

Geschikt voor: groep 3 t/m 8 + VO 

 
Rap - Rappen als een echte YouTube-ster 
Bekend worden met je eigen rap. Die bekende sterren van YouTube begonnen gewoon op 
hun zolderkamer te rappen. 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. We leren van hoe de grote bekende rappers het doen en 
gaan er natuurlijk ook zelf mee aan de slag! 

Geschikt voor: groep 4 t/m 8 + VO 

 
Zang – Zangtalent gezocht! 
Altijd al gewoon lekker willen zingen met je groep? Hoe gaaf klinkt het als je samen zingt? En 
hoe gebruik je dan goed je stem? Wist je bijvoorbeeld dat je je stem ook kan opwarmen? 

Geschikt voor: groep 1 t/m 8 + VO 
Optioneel: u kunt ons ook inzetten voor het opzetten voor een schoolkoor! Leuk voor tijdens 
speciale evenementen, zoals een feestuitvoering, op school! 

 
Percussie – Laat die beat maar horen! 
Met deze workshop leert de leerling in een kort tijdbestek de basis van het notenlezen. 
Door de klanken die bijvoorbeeld de boomwhackers maken ontstaat al snel een gezellig 
muziekspel waar je dankzij de ritmische composities niet genoeg van zult krijgen! Je kunt er 
lekker je energie in kwijt! Veel verschillende instrumenten komen aan bod! Uit bijna alle 
landen! 

Geschikt voor: groep 1 t/m 8  
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THEATER 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Hierbij een greep uit ons projectaanbod theater. 
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg ook een aanbod op maat maken. 
 
Voor het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 
Workshops kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen of weken. 
Voorbeelden van thema’s en workshops:  

 
Musical – Schrijf je eigen Broadway musical! 

Miljoenen mensen bezoeken jaarlijks de grote shows op Broadway in New York; er wordt 
gezongen, gedanst en geacteerd en dat doen ze zo goed dat iedereen dat wel een keer in zijn 
leven gezien wilt hebben! In deze lessenserie leert de leerling om te dansen, zingen en 
acteren, en dat allemaal tegelijk! We gaan aan de slag met het schrijven van een minimusical 
waarbij we alle stappen van het musicalvak voorbij laten komen; we regisseren, schrijven 
teksten, zingen en dansen! Een gezellige muzikale lessenserie! 

Geschikt voor: Groep 4 t/m 8 + VO 

 

Drama – Improviseren is tè grappig! 

In deze lessenserie leert de leerling hoe improvisatie in zijn werk gaat. 
Het bekendste voorbeeld van theatersport zijn de Lama’s waarbij bekende televisiesterren 
iemand of iets moeten nadoen. Het is nog helemaal niet zo makkelijk om iets of iemand na te 
doen en voor een ander goed begrijpelijk en grappig te maken! 
Tijdens deze workshop wordt er sowieso, naast veel geleerd, ook veel gelachen! 

Geschikt voor: groep 1 t/m 8 + VO 

 
Dramasoap – Wat een drama(soap)! 
Hoe doen ze dat toch dat je altijd wilt weten hoe het verhaal afloopt? In deze lessenserie leert 
de leerling hoe een goede verhaallijn geschreven wordt, hoe je dit vanuit verschillende 
hoeken moet filmen en monteren en natuurlijk hoe je zelf kunt acteren als een soapster. 
Geschikt voor: groep 5 t/m 8 + VO 

 
Drama voor onderbouw: Levend prentenboek  
Met de onderbouw aan de slag met drama? 

De lessen levend prentenboek zijn volledig gericht op de belevingswereld 

van het jonge kind. De leerlingen spelen mee met spannende verhalen 

volgens de Kamishibai methode. Een echte aanrader voor de kleuterklas 

Geschikt voor: groep 1 t/m 4 

 

Op aanvraag: Hulp nodig bij 
de eindmusical groep 8? 
Gaat groep 8 bijna van school en 
wilt u een spectaculair afscheid voor 
groep 8 met theater, decor bouwen, 
dansen en zingen of is er gewoon 
extra hulp bij nodig? Dan helpen we 
graag! 



  

21 

DANS 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Hierbij een greep uit ons projectaanbod dans. 
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg ook een aanbod op maat maken. 

 
Voor het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 

Workshops kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen 
of weken. Voorbeelden van workshops: 

 
Salsa - Salsa 4 Kids 
De salsa is een dans uit Zuid-Amerika. Als je danst, is het net of 
je door de lucht zweeft! 
Geschikt voor: groep 3 t/m 8 + VO 

 
Hip-Hop – Hip hop 4 Kids 
Hip-hop is een 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. 
Geschikt voor: groep 3 t/m 8 + VO 

 
Breakdance – Breakdance superstar! 
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. Geschikt voor: groep 3 t/m 8 + VO 

 

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. 
Geschikt voor: groep 1 t/m 4 
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SPORT 
21st Century - Skills Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Hierbij een greep uit ons projectaanbod sport. 
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg ook een aanbod op maat maken. 

 
Voor het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 
Workshops kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen of weken. 

 
Balsporten (trefbal, basketbal, hockey, voetbal, volleybal, handbal) 

Tijdens de workshop van de uitgekozen balsport leert de leerling, 
sport specifieke vaardigheden, spelregel kennis en natuurlijk 
de spelvorm. 

Geschikt voor: groep 3 t/m 8 

 
Zelfverdediging (judo, taekwondo, kickboksen, boksen) 
Tijdens zelfverdediging ontwikkelt de leerling weerbaarheid, 
zelfbeheersing, meer zelfvertrouwen en lichamelijke vaardigheden. 

Geschikt voor: groep 1 t/m 8 + VO 

 
Freerunning 

Freerunning is een motorische sport waarin veel turnelementen 
voorkomen. De leerling is vrij om zijn eigen parcours met eigen trucs te creëren 
Geschikt voor: groep 4 t/m 8 + VO 

 

Glow in the Dark sportchallenge  
De nieuwste trend op sportgebied door Sporttalent ontwikkeld.. Doe een basketbal spel 
met een lichtgevende bal, een reactietest in groepjes tegen elkaar met de reactielichten. 
Een unieke ervaring met de nieuw ontwikkelde lesmethode van Sporttalent. 
Geschikt voor Groep 4 t/m 8 + VO 
 

Begeleid buitenspel + Taal   
Door het ontwikkelen van sportlessen met taal en- rekeninvloeden  
worden de kinderen op een sportieve en speelse manier  
extra ondersteund. 
Geschikt voor groep 4 t/m 8 
 

Stunten  
Bij deze workshop is het volgende materiaal inbegrepen: 
Waveboards + skateboards+ bescherming  
De leerlingen leren op een veilige manier de coolste trucjes en 
kunnen het geleerde toepassen op de skatebaan in de buurt. 
Geschikt voor groep 4 t/m 8 
 

Sport op aanvraag 

Staat de sportworkshop er niet tussen?  
Geen probleem, wij bieden nog meer sportworkshops aan. 
Geschikt voor: groep 1 t/m 8 +VO 
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BIJLESPROGRAMMA  
VOOR TAAL & REKENEN 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 
Hierbij een greep uit ons nieuwe aanbod: taal- en rekenchallenges! 
Vanzelfsprekend kunnen we in overleg ook een aanbod op maat maken. 

 
Voor het primair onderwijs (groep 3 t/m 8)  

 

Taalchallenge 
De leukste taalspellen geselecteerd op leerjaar die aansluiten op de CITO. 
Taal is nog nooit zo leuk geweest door het spelenderwijs leren.  
Leerlingen worden uitgedaagd om hun taalvaardigheden naar een hoger niveau te tillen. 
Er kan gekozen worden voor aandacht op spelling, spreekwoorden,  
woordenschat en grammatica, of natuurlijk een mix van alle taalvaardigheden. 

 
Rekenchallenge 
Van het leren van de cijfers tot aan de lastigste breuken. Voor iedere leerling is er een  
uitdaging op het eigen niveau. Alles is gebaseerd op leuke, interactieve spelvormen. 
Leer cijfers, optellen en aftrekken, klokkijken, keersommen, breuken en metend rekenen. 

  
 
 

Er is vast ook vast taal- en rekentalent bij u op school! 
Neem contact met ons op via 06-28567370 of yoran@hettalentenhuis.nl 

 
         
 

      23 
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Masterclasses  
Voor het echte talent bij u op school! 

 
Voor het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs (VMBO, 1e en 2e klas) 
Ook geschikt voor Plusklassen. 
Masterclasses kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen of weken. 

 
Gamen - Maak jij de nieuwste games? 
Heb je er altijd al van gedroomd om een eigen game te bouwen, maar je weet niet hoe? Wij 
zullen door middel van de Masterclass jouw droom laten uitkomen. Voor het echte ICT-talent! 

 

3D- Creëer je eigen 3D-wereld 
Hoe gaaf is het om je eigen 3D raceauto of sieraden te ontwikkelen. Een 3D ontwerp maken blijkt 
helemaal niet zo moeilijk als gedacht, als je maar weet hoe het in basis werkt. Een 3D model maken 
begint met een papieren versie. Met papier en saté prikkers kun je laagje voor laagje een 3D model 
opbouwen. Digitaal ontwikkelen van 3D modellen op een tablet en de mogelijkheid tot het 3D printen 
van de modellen zijn mogelijke vervolgstappen.  
 

Schoolwinkel – Ben jij een echte verkoper?  

In dit maatwerkprogramma gaat een groep leerlingen een echte winkel binnen de school 
opstarten. De winkel wordt gerund door leerlingen die echte klanten helpen. De winst van 
deze schoolwinkel kan aan een vooraf bepaald goed doel worden gedoneerd. Of 
geherinvesteerd in de schoolwinkel voor volgend schooljaar. In dit programma leren de 
kinderen o.a. over ondernemersvaardigheden, circulair denken en het omgaan met klanten in 
de praktijk. 

 

Bouwen met Lego - Wie is er niet groot mee geworden? 

Tijdens deze masterclass leren de leerlingen om sterke constructies te bouwen, hun 
creativiteit de ruimte te geven en unieke bouwwerken te ontwikkelen. Ook als u als school 
mee wilt doen aan een lego competitie za deze masterclass helpen om de leerlingen goed 
voor te bereiden. 

 

Drones – Kan jij de drone een salto laten maken?  

Vlieg door de speelzaal als een echte piloot van je eigen drone. Kan jij hem zo programmeren 
dat hij een parcours aflegt en weer land op de gemarkeerde plek?  

 

Glow in the dark – Ben jij sneller dan het licht?  

Challenges met lichtgevende ballen en lampen die je reactiesnelheid kunnen testen. De 
nieuwste uitdaging op sportgebied en ontzettend populair bij leerlingen. 

 

 

Er is vast ook masterclasstalent bij u op school!  

Neem contact met ons op via 06-28567370 of yoran@hettalentenhuis.nl

21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

Overige puzzels 
die we oplossen 

mailto:yoran@hettalentenhuis.nl
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WIJ PUZZELEN 24/7 VOOR U DOOR 

     

VOOR VERVANGING VAN:  
DE GROEPSLEERKRACHT 

Groepsleerkracht ziek? Met onze vakleerkrachten regelt u toch een kwalitatief, leerzaam en 
leuk programma! Bel ons gerust last minute! Onderwijs hoeft niet meer uit te vallen! 

 
DE VAKLEERKRACHT 

Uw eigen vakleerkracht ziek? Dat is vervelend, maar lossen we ook gewoon op! Onze 
uitvalgarantie bieden we ook voor klanten die een eigen vakleerkracht in dienst hebben. 

 

EN DE GYMLEERKRACHT 
Gymleerkracht ziek? Dat hebben we zo opgelost! Dankzij ons netwerk van meer dan 100 

sportprofessionals staat er gegarandeerd meteen iemand voor u klaar! We doen dit in samenwerking 
met onze partner Level Onderwijs. 

 

OOK VOOR KONINGSSPELEN, THEMAWEEK EN 
VAKANTIESCHOLEN 

Een sportief, leerzaam, maar vooral leuk programma tijdens de Koningsspelen of een andere 
themadag? We denken graag met u mee om er een onvergetelijke dag van te maken! 

Komt de Zomerschool eraan? Met onze ervaring, ons netwerk van beroemdheden maken we er een 
onvergetelijke zomer van! 

 

STUDIEDAGEN, EVENTS EN SPREKERS 
                Je eigen team/ vakdocent professionaliseren met een workshop die gericht is op het 

klassenmanagement, hoe omgaan met ongewenst gedrag in je klas en hoe omgaan met anderstalige 
kinderen (NT2). Heb je een opening of bent u opzoek naar een teambuildingsactiviteit neem dan ook 

contact met ons op. Ook voor interessante sprekers bent u aan het juiste adres.  
 

       ONZE ANDERE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE 
Het Talentenhuis vindt het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan kinderen en 

jongeren waar een ‘gelukkig’ leven niet altijd even vanzelfsprekend voor is. Daarom levert Het 
Talentenhuis een financiële en/of maatschappelijke bijdrage aan onderstaande partners. 

2
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           CONTACT MET HET TALENTENHUIS 

 

             Bel, app, e-mail ons gewoon voor het aanbod dat u wenst of vul  
  gewoon makkelijk het formulier in op de website! 
      Of wij komen bij u langs voor een kop koffie, maar vanzelfsprekend bent u  
  ook bij ons welkom! 
 
 

 
Vestiging Den Haag Vestiging Rotterdam 
(in Den Haag Centraal)  (Rotterdam centrum) 
Koningin Julianaplein 10 Weena 290 
Kantoor 110 Kantoor 1009 
2595AA Den Haag 3012NJ Rotterdam 

 
 
               Bezoekadres Amsterdam 
              (Amsterdam centrum) 
               Herengracht 282 
              1016BX Amsterdam 

       
 
 
 
 
 
          Uw directe contactpersoon 

Yoran Bos | operationeel directeur Het Talentenhuis 
yoran@hettalentenhuis.nl 
0628567370 

 

 

mailto:yoran@hettalentenhuis.nl
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Het Talentenhuis online 
 

Onze websites boordevol informatie! 
www.hettalentenhuis.nl Talentprogramma’s voor tijdens en na schooltijd 
www.hettalentenweb.nl Online lesinspiraties voor leerlingen thuis.  
 

www.hettalentenhuis.nl                www.sporttalent.nl 

 
 
Actueel nieuws, foto’s en video’s van Het Talentenhuis 
 

o  Facebook: https://www.facebook.com/talentenhuis/ 
 

o  Instagram: https://www.instagram.com/hettalentenhuis/ 
 

o  Linked In: https://www.linkedin.com/company/talentenhuis-het/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Binnenkort op YouTube – onze online leer- en inspiratieomgeving met onze mascotte Lufy! 

 

http://www.hettalentenhuis.nl/
http://www.hettalentenweb.nl/
http://www.hettalentenhuis.nl/
https://www.facebook.com/talentenhuis/
https://www.instagram.com/hettalentenhuis/
https://www.linkedin.com/company/talentenhuis-het/
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   SPORTIEF PAUZEREN MET SPORTTALENT 

 
Ook de sportieve pauze bij u op school!  
Inmiddels op ruim op 60 basisscholen in de Randstad een vast onderdeel  
van het lesprogramma! 
 

De oplossing voor een gestructureerde actieve pauze dat draagt bij aan 
bewegingsplezier en leerprestaties bij de leerlingen en rust bij uw team. Onder 
begeleiding van professionals en een uniek samengesteld sporthandboek van 
Sporttalent wordt de pauze leuker. 
 
Een sportieve, maar toch gestructureerde pauze op het schoolplein 

De leerling ontdekt zijn talenten op het gebied van sport. Uw groepsleerkrachten 
hebben pauze en kunnen met een gerust hart de leerlingen naar hun sportactiviteit 
laten gaan. Wij maken graag met u een plan om de pauze naar de wensen van de 
school in te richten. 
 
Opbrengsten 
1) Leeropbrengsten op sociaal-emotioneel gebied 

2) Toename beweging activiteiten 
3) Toename op (vak/sport) taal 

4) Meer rust op het schoolplein & school 
 
SPORTTALENT werkt met echte vakprofessionals uit het sportveld 
Ook een sportief pauzeprogramma bij u op school?  
 
Neem contact met ons op: Yoran Bos, 0628567370 of yoran@desportievepauze.nl
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	Dramasoap – Wat een drama(soap)!
	Op aanvraag: Hulp nodig bij de eindmusical groep 8?


	DANS
	21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen
	Hierbij een greep uit ons projectaanbod dans.
	Breakdance – Breakdance superstar!
	Kleuterdans


	SPORT
	21st Century - Skills Complete leerlijnen – Kerndoelen
	Hierbij een greep uit ons projectaanbod sport.
	Workshops kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen of weken.
	Sport op aanvraag


	BIJLESPROGRAMMA  VOOR TAAL & REKENEN
	21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen
	Hierbij een greep uit ons nieuwe aanbod: taal- en rekenchallenges!
	Er is vast ook vast taal- en rekentalent bij u op school!


	Masterclasses
	Voor het echte talent bij u op school!
	Masterclasses kunnen ingezet worden voor een periode van 1 tot 12 lessen of weken.


	WIJ PUZZELEN 24/7 VOOR U DOOR
	VOOR VERVANGING VAN:  DE GROEPSLEERKRACHT
	Groepsleerkracht ziek? Met onze vakleerkrachten regelt u toch een kwalitatief, leerzaam en leuk programma! Bel ons gerust last minute! Onderwijs hoeft niet meer uit te vallen!



