
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. 
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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


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. 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


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


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. 

  



NATUUR, TECHNIEK, INNOVATIE 

EN DUURZAAMHEID 
21st Century Skills - Complete leerlijnen – Kerndoelen 

 

Kiest u voor het GrowWizzKid programma waarmee u structureel inzet op positieve gezondheid en een 
gezonde een duurzame leefomgeving? Dan maakt u keuze uit verschillende implementatie, training of 
begeleidingstrajecten. 

 
Onze vakleerkrachten geven aan de hand van het GrowWizzKid programma inspirerende lessen die 
passen bij de onderwijsvorm en visie van uw school. 
Op unieke wijze worden de leerkrachten ‘meegenomen’ om uitwerking te geven aan structurele 
inbedding van positieve gezondheid passend binnen het curriculum. 

 
GrowWizzKid (ontdekkend en onderzoekend leren, duurzaamheid, voeding) 
Uitgangspunt van deze doorlopende leerlijn is het hele jaar door gewassen telen in een innovatief 
binnenteeltsysteem. De groeicyclus van planten is de basis voor leren over techniek (leerlingen bouwen 
zélf het systeem op!), herkomst van voedsel en impact daarvan op gezondheid en leefomgeving. 
Innovatie is nodig voor een duurzaam bestaan, de jeugd is daarin aan zet! 

 
 Kerndoelen Natuur & Techniek 
 SLO leerplankader Voeding 
 RIVM erkende leefstijlinterventie 
 Geschikt voor Gezonde School themacertificaten Voeding en Milieu & Natuur 
 Maatwerk implementatie passend bij visie, beleid en bestaande methodes/thema’s 

 
 
 
 
 

 



OOK LEUK IN COMBINATIE MET KUNST, 
TECHNIEK EN WETENSCHAP! 
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