
Binnen-
schoolse

Cultuureducatie
aanbod

2020/2021

WWW.JEUGDTHEATERSCHOOLTIJ.NL/BIS



Inleiding
TIJ biedt kunst&cultuur educatie op maat voor basisscholen en VO

Kunsteducatie moet spannend en uitdagend zijn en goed aansluiten bij de doelgroep. TIJ

ontwikkelt daarom graag kunstprojecten op maat, die aansluiten bij de educatiewens van

de school. Ons team van professionele, jonge en bevlogen docenten geeft lessen in theater,

musical, dans, muziek, zang, beeldend en media.

Kunst- en cultuuronderwijs is nodig om balans in het onderwijs te houden. Om hoofd, hart en

handen in evenwicht te laten zijn. Theatraal IJburg (TIJ) vindt het van groot belang dat

kinderen en jongeren  tijdens hun schooltijd kennis maken met verschillende kunstdisciplines

en deelnemen aan inspirerende activiteiten op het  gebied van kunst en cultuur.

Kunsteducatie gaat over het ontwikkelen van je kracht en mogelijkheden als individu. Over

vals dúrven zingen, eindelijk iets met je dans aspiraties doen, je lekker voelen op de

planken, leren over de oude- en de nieuwe wereld waarin jij woont, leren te

genieten van beeldende kunst, leren te filosoferen, plannen initiëren en ongebaande wegen

ingaan.

Kinderen en jongeren inspireren en interesseren voor kunst en cultuur is verbinding leggen

met de eigen interesses, de eigen verbeelding en laten zien dat het elders en vroeger ook al

gedaan is. Het ontwikkelen van smaak, kennis en een mening over kunst en cultuur. Het

ontwikkelen en stimuleren van sociale vaardigheden, leren samenwerken, genieten en

talenten ontdekken. En aan het eind van het proces gaat het erom dat je geprikkeld bent tot

het willen van méér, méér, méér!

Jeugdtheaterschool TIJ biedt

• Persoonlijke aandacht en kunst- en cultuur-educatief aanbod op maat 

• Keuze uit veel verschillende activiteiten, uitgevoerd door professionals 

• De organisatie van de activiteiten 

• Professionele  betrouwbare begeleiding van onze vakdocenten 

• Alle activiteiten onder één dak, georganiseerd door één organisatie: wel zo overzichtelijk. 

Kortom: Een totaalpakket van organisatie, programma-ontwikkeling en begeleiding. 

Praktische informatie:

Ruimte:                  Gymzaal, speelzaal of ruim leeg klaslokaal 

Materiaal:               TIJ verzorgt het basis materiaal (tenzij anders besproken). 

Voor meer informatie:

Een vrijblijvende offerte of de mogelijkheden bespreken? 

Neem contact op met Merel Broeders:

binnenschools@jeugdtheaterschooltij.nl



Wij horen vaak dat docenten graag meer
theateropdrachten in hun lessen willen verwerken.

Of zelfs wekelijks theaterles willen geven aan hun
lessen! Dat is natuurlijk geweldig. Met een grote
regelmaat trainen wij docenten van de basis of
middelbare school in het geven van Drama lessen. 

Let op: wij maken geen Theaterdocenten, dit is een
aparte opleiding. Wij kunnen de docenten wel
begeleiden zodat ze meer handvaten hebben om de
theaterlessen te verzorgen

VOORBEELDEN VAN IN HET VERLEDEN
UITGEVOERDE PROJECTEN

Docententraining

Groep 8 Musical
Voor vele docenten is het maken van een Groep 8
Musical nog erg lastig. Er wordt ongelofelijk veel van
een docent gevraagd en dat is niet gelijk voor
iedereen weggelegd. 

Wij helpen deze docenten met dit maakproces. 

De hoeveeheid die hiervoor nodig is, stemmen we af
met de docenten/scholen. Het kan hierbij gaan om
een ingekochte musical maar ook een eigen
productie van de school. 

Ontwikkelen Leerlijn
Drama wordt steeds vaker een vast onderdeel van de
basisscholen. En daar zijn we natuurlijk heel blij
mee! Jeugdtheaterschool TIJ helpt met het
ontwikkelen van de leerlijn die gepersonalisseerd is
aan uw school!

Drama voor docenten
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In een workshopreeks maken de kinderen kennis
met theater. Wekelijks stappen ze in een
fantasiewereld waarin alles kan en mag. 

Vol magie, beweging en theater.

Onder begeleiding van onze theater docenten leren
de kinderen spelenderwijs de eerste voorwaarden
van theater. Deze reeks kan mogelijk afgesloten
worden door een korte presentatie van een door de
kinderen verzonnen sprookje.  

VOORBEELDEN VAN IN HET VERLEDEN
UITGEVOERDE PROJECTEN

Ook geven wij geregeld workshopreeksen
Kleuterdans. Hierin bieden wij de kinderen
een aantal lessen waarin ze via een
fantasiewereld verschillende korte
choreografieen aangeleerd krijgen. De
kleuters leren naar hun eigen lichaam te
kijken en ontdekken voor hun nog onbekende
bewegingen. 

KLEUTERDANS

Onderbouw
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Stopmotion
In de Stopmotion maken de kinderen kennis met
het vertalen van ideeën naar beeld. De fantasie
wordt geprikkeld en vastgelegd, hierin leren de
kinderen een deel van de verschillende aspecten die
aan een video zitten: geluid, verhaallijn, beeld.

Kinderen leren door middel van theater
verhaallijnen maken en beeldende vormgeving zoals
figuren, poppetjes en attributen. De verhalen komen
tot stand vanuit improvisatie met een theaterdocent
en worden later vertaald naar stop-motion.

Sprookjes Theater



We geven regelmatig Theaterlessenreeksen. 

Deze reeksen verschillen tussen de 5 tot 25 lessen
per klas. De inhoud van deze lessen wordt gemaakt
in overleg met de school.

We werken in het begin van een lessenreeks vaak
aan samenwerking en groepsbinding omdat 
 veiligheid erg belangrijk is binnen de les.

Vervolgens werken we aan begrippen zoals
'personages' 'wie-wat-waar' 'spanning' of
'speelstijlen. TIJ staat altijd open voor gesprek en
samen met de scholen ontwikkelen wij gewelidige
projecten.

VOORBEELDEN VAN IN HET VERLEDEN
UITGEVOERDE PROJECTEN

Een minimusical? Geen probleem.

Via een lessenreeks van minimaal 7 lessen
werken onze docenten met de kinderen aan
een eigen minimusical. Hierin mogen ze zelf
het verhaal verzinnen. De nadruk ligt dan op
acteren en dansen of acteren en zingen. Alles
is mogelijk.

Ook geven wij workshop reeksen waarin elke
les een andere dansstijl onderzocht wordt. Hier
kan ook mogelijk een presentatie aan vast
gekoppeld worden.

Dans en Musical

Middenbouw
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Slapstick Movie
De leerlingen werken met humor en timing. 

Ze ontwikkelen een korte verhaallijn en houden
zich bezig met de logica van een efficiënte ‘1-
take’ opname. 

Deze wordt gefilmd en gemonteerd en naar de
school toegestuurd.

Theater lessenreeks



VOORBEELDEN VAN IN HET VERLEDEN
UITGEVOERDE PROJECTEN
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Bovenbouw

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan
spelen met de realiteit in een Scripted
Reality Soap. 

Hierin worden fictie en non-fictie
gemixt en de nuance opgezocht tussen
deze vlakken. Onder leiding van een
scenarioschrijver gaan de leerlingen dit
proces aan.

Scripted Reality

Elementair spel 

Begeleiding groep 8 musical 

Er zijn vele mogelijkheden in de bovenbouw. 

In de meeste scholen zijn ze in het verleden al vaak
creatief bezig geweest en weten ze de beginselen
van theater. Ze kunnen werken aan het schrijven 

van een script, het vertalen van hun ideeën naar de
spelvloer of het regiseren van hun klasgenoten. 

Ook bieden wij lessenreeksen aan waarin we ze in
gaan op de kern van het toneelspel; wat wil je
zeggen en hoe ga je dat laten zien.

Een van de hoogtepunten van groep 8; de eindmusical.
Wij horen vaak dat dit voor de docenten een behoorlijke
uitdaging is. Hiervoor bieden wij hulp. 

Dit kan zijn door de gehele musical over te nemen. 

We maken ook regelmatig musicals die niet ingekocht
worden maar verzonnen worden door de leerlingen. 

maar dit kan ook zijn door de docent van groep 8 te
begeleiden in het proces en om de zoveel tijd de groep
een stapje verder te helpen. 



1-Take

Theater heeft ongelofelijk veel verschillende
startpunten. Zo ook de locatie. De leerlingen werken
onder begeleiding van onze theaterdocent aan een
scene op locatie. Wat voor mogelijkheden en
beperkingen heeft deze locatie en hoe ga je hiermee
om? 

Het is mogelijk om hier een eindpresenatie bij te
maken waarin de leerlingen via een rondleiding 

door bijvoorbeeld de school hun eigen scenes 

laten zien. 

 

VOORBEELDEN VAN IN HET VERLEDEN
UITGEVOERDE PROJECTEN

In deze lessenreeks werken de leerlingen
vanuit hun lichaam. Onder begeleiding van
onze bewegingsdocenten krijgen de
leerlingen verschillende choreografieën
aangeleerd.

De reeks wordt afgesloten met een zelf
verzonnen lipdub waarin de leerlingen de
baas zijn en hun eigen scenes en
choreografieën maken die binnen 1 take
opgenomen worden. 

5

De leerlingen werken via theateropdrachten
aan groepsbinding en samenwerking. Iets
wat erg belangrijk is op deze leeftijd. 

We werken in verschillende lessenreeksen
aan de basisprinciepes van theater. 

Voortgezet onderwijs
Locatietheater

Lessenreeks Theater



Jeugdtheaterschool TIJ ontwikkelt maatwerk

voor iedereen in het onderwijs
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