


INLEIDING

• IN DEZE PRESENTATIE IS EEN RUIME SELECTIE FOTO-FILM-VIDEO AANBOD BIJ ELKAAR 

GEBRACHT! BEKIJK WORKSHOPS EN SCHOLING VOOR GROEP 1 TM 8

• DOOR OP DE FOTO’S TE KLIKKEN, GA JE NAAR EEN PAGINA MET MEER INFORMATIE

• ZIE OOK DE INSPIRATIEPAGINA VOOR LEERKRACHTEN!

• UITLEG PICTOGRAMMEN:

FILM KIJKEN            FILM             FOTOGRAFIE          SPEL/THEATER          BEELDEND        INFORMATIEF          MUZIEK   NIEUWE MEDIA



Aanbod groep 1-2 

Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(groep 1 tm 8)

Dag van de rechten vh

kind – Aftrap filmfestival 

Boxtel

20 nov - Activiteiten door heel 

het land

- Eigen invulling n.a.v. 

aftrap film voor Boxtel

Gratis UNICEF 

Kinderrechten

Filmfestival

Nederland

Taartroversfilmfestival –

Natlab (nog niet 

definitief!)

Rond herfst-

vakantie (ma 

en di erna 

heeft onze 

voorkeur)

- Films kijken 

- (voorbereidend) 

Lesmateriaal bij alle 

films

- Speelplaats van de 

zintuigen

4,50 euro 

per lln.

Boxtel

(groep 1 tm 8)

NatLab film of 

filmprogramma 
Doorlopend - Films kijken

- (voorbereidend) 

Lesmateriaal bij alle 

films

- Nagesprek

5 euro per 

lln. (klein 

filmaanbod 

gratis te 

gebruiken 

in de klas)

- Films op thema/ 

of op maat

- Kinderrechten

- Workshop 

NatLab

NatLab

Eindhoven

(groep 1 tm 8)

Workshop stopmotion 

en/of Greenscreen -

Natlab

Doorlopend Zelf een stopmotion of 

greenscreen film maken

4,50 per 

lln.

- Eigen thema

- Kinderrechten

- Film kijken 

NatLab

NatLab

Eindhoven

G
ro

ep
 1

-2

https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://drive.google.com/file/d/1_CZkAum4FrA6hIZBCDZE60lH3ywxyGoK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CZkAum4FrA6hIZBCDZE60lH3ywxyGoK/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Natlab Cinekid festival Heel de 

maand oktober

Cinekid films kijken met 

aanvullend 

lesmateriaal. Alleen de 

Cinekid films zijn te 

bekijken; het originele 

festival gaat hier niet 

door 

5 euro per 

lln.

Workshops 

NatLab

NatLab

Eindhoven

Workshop ‘Ik zie ik zie 

wat jij niet ziet’ – Irma 

Bulkens

Doorlopend Fotograferen met 

kleuters

50 euro 

per uur

Op school

Workshop ‘Toveren met 

film’ - Taartrovers
Doorlopend Onderzoeken en 

ontdekken hoe je 

stilstaand beeld kunt 

laten bewegen

200 euro Gratis rondleiding 

in Eye 

Filmmuseum

Eye Film-

museum

Amsterdam

(Groep 1 tm 4)

Mediakoffer ’Kort en 

Klein’ - CultuurBox
Doorlopend - Animatiefilms kijken 

- Reflectie

- Doe opdrachten

gratis - Eigen thema Op school

G
ro

ep
 1

-2

https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.eyefilm.nl/
https://www.cinekid.nl/nl/festival
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet-irma-bulkens
https://drive.google.com/file/d/1wHT4CUpCMJvfjuYm7NNeUYb41fxqZTfG/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/mediakoffer-kort-en-klein


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Kijk-Goed, advies voor 

film in de klas
Doorlopend Uitgebreide online 

database van actuele 

filmtitels die geschikt 

zijn om samen te 

bekijken.

Gratis Online 

(sommige 

films) of te 

boeken in 

filmtheater in 

de buurt

(groep 1 tm 8)

Workshop ‘Blauwer dan 

blauw’ – Carola Mokveld
Doorlopend Cyanotypie: een 

fotografisch proces met 

het thema ‘Dieren in het 

bos’ (een fotogram 

maken)

45 euro 

excl. 

Materiaal –

max. 12 

lln. per 

groep

Op school

Leskist ‘Kiek’ – Phoenix 

Cultuur

Tussen januari 

en juni 2020

Fotoproject voor groep 

1-2 inclusief scholing 

voor leerkrachten (á 

1,5uur)

75 euro 

voor 3 

weken 

(vol=vol)

Op school

(Groep 1 tm 8)

Verderkijkdoos – Merle 

van de Veerdonk

Doorlopend Een beeldverhaal 

maken met de 

Verderkijkdoos

Op 

aanvraag 

of te koop 

109,95 euro

Ieder denkbaar 

thema

Op school

G
ro

ep
 1

-2

https://kijk-goed.eyefilm.nl/
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/blauwer-dan-blauw-carola-mokveld
https://drive.google.com/file/d/1_ljnu8IVld2rKCZ-vwhrCnmtKx2y8bYj/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/ontdek-de-magische-wereld-van-creativiteit-met-de-verderkijkdoos


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Het levend schilderij –

De Kunstklas

Doorlopend Toewerken naar een 

tableau vivant en 

festival

Op 

aanvraag

Op school

(Groep 1 tm 8)

Rondleiding / workshop -

Omroep Dommelland
Doorlopend Rondleiding door de 

studio met evt

workshop videoclip of 

greenscreen

50 – 75 

euro per 

uur

Boxtel

(Groep 1 tm 4)

Lurven en kladden & 

Kick-offs - SNENS
Doorlopend Verrassende theatrale 

belevenissen rondom 

foto-film-video of 

andere thema’s

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

- Op maat 

gemaakt door 

SNENS

- Filmfestival 

Boxtel kickoff

Op school

(Groep 1 tm 4)

Workshops op maat -

SNENS

Doorlopend Bijv: Selfies en 

Zelfportretten, 

fotocamera ontdekken 

en animatieworkshops

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

G
ro

ep
 1

-2

https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/festival-van-het-levend-schilderij-de-kunstklas
https://drive.google.com/file/d/1w05W6ydr1vx2ZwyuIsPezL5hMvrSHNnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing


Aanbod groep 3-4

Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Dag van de rechten vh

kind – Aftrap filmfestival 

Boxtel

20 nov - Activiteiten door heel 

het land

- Eigen invulling n.a.v. 

aftrap film voor Boxtel

Gratis UNICEF 

Kinderrechten

Filmfestival

Nederland

(Groep 1 tm 8)

Cinekid festival Heel de 

maand oktober

Cinekid films kijken met 

aanvullend lesmateriaal

5 euro per 

lln

- Films zijn te 

bekijken in 

NatLab; het 

festival gaat hier 

niet door 

- Workshops 

NatLab

NatLab

Eindhoven

(Groep 1 tm 8)

NatLab film of 

filmprogramma 
Doorlopend - Films kijken

- (voorbereidend) 

Lesmateriaal bij alle 

films

- Nagesprek

5 euro per 

lln. (klein 

filmaanbod 

gratis in de 

klas)

- Films op thema/ 

maat

- Kinderrechten

- Workshop 

NatLab

NatLab

Eindhoven

(Groep 1 tm 8)

Workshop stopmotion 

en/of Greenscreen -

Natlab

Doorlopend - Zelf een stopmotion of 

greenscreen film maken

4,50 per 

lln.

- Eigen thema

- Kinderrechten

- Film kijken 

NatLab

NatLab

Eindhoven

G
ro

ep
 3

-4

https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://drive.google.com/file/d/1T8r6s7nMNbsB6VZMzwwJUrXBGnN31bnz/view?usp=sharing
https://www.cinekid.nl/nl/festival
https://drive.google.com/file/d/1T8r6s7nMNbsB6VZMzwwJUrXBGnN31bnz/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

Schrijven met licht - Irma 

Bulkens (groep 4)

Doorlopend Bijzondere foto’s maken 

met lampjes waarbij 

alleen het licht 

zichtbaar blijft

50 euro 

per uur

Op school

Gastles ‘Spelen’ – Eye 

Filmmuseum

Doorlopend - 6 Oude, korte en 

grappige films met het 

thema ‘spelen’

- Zelf spelen zoals in 

een stomme film

- Wonderschijf

110 min á 

90 euro

Op school

(Groep 3 tm 8)

Workshop Grimeren –

Eye Filmmuseum

Doorlopend Levensechte film-

wonden maken adhv

korte filmfragmenten

1 – 2uur

260 euro 

voor 60 

min

- Bezoek aan Eye

- Film kijken

Alleen bij 

Eye Film-

museum

Amsterdam

(Groep 1 tm 8)

Kijk-Goed; advies voor 

film in de klas
Doorlopend Uitgebreide online 

database van actuele 

filmtitels die geschikt 

zijn om samen te 

bekijken.

Gratis - Lesmateriaal: 

Avonturen in het 

donker

Online 

(sommige 

films) of te 

boeken in 

filmtheater in 

de buurt

G
ro

ep
 3

-4

https://www.eyefilm.nl/
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/schrijven-met-licht-irma-bulkens
https://drive.google.com/file/d/1M4XX0vL7Un_2ve2IyPv7i8erRas8ripL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1caqPVz5CieB0ByjDoRr4N7HZqa2SpfO8/view?usp=sharing
https://kijk-goed.eyefilm.nl/


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 3 tm 8)

Lesmateriaal ‘Avonturen 

in het donker’ – Eye 

Filmmuseum

Doorlopend Film beschouwen op 

een speelse wijze

Gratis na 

registratie

- Kijk-Goed

- Schooldoc

online

- Elke film naar 

keuze

Op school

(Groep 4 tm 8)

Workshop Stopmotion –

Freek Commandeur 

(groep 4)

Doorlopend Zelf een stopmotion film 

maken

90 euro 

excl.

- Kinderrechten

- Eigen gekozen 

thema en/of film 

ter voorbereiding

Op school

(Groep 3 tm 8)

Studio Stop Motion 

Koffer - CultuurBox
Doorlopend Creatieve & artistieke 

mediaproducties maken 

met de Stop Motion 

koffer

Gratis Ieder gekozen 

thema

Op school

(Groep 1 tm 4)

Mediakoffer ’Kort en 

Klein’ - CultuurBox
Doorlopend - Animatiefilms kijken 

- Reflectie

- Doe opdrachten

Gratis - Eigen thema Op school

G
ro

ep
 3

-4

https://drive.google.com/file/d/1OCrXGBtd7sRcqC71ci4K1o6DtfrrJG4z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwoBmc8mQdnUtHlottcpM1EzKXuvCMWp/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/multimediakoffer
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/mediakoffer-kort-en-klein


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

Workshop ‘Toverbeeld’ –

Frans van Lokven

Doorlopend 1 Uur spelen met de 

mogelijkheden van de 

filmcamera

65 euro 

per uur –

meerdere 

groepen 

achtereen

- Eigen thema Op school

(groep 1 tm 8)

Workshop ‘Blauwer dan 

blauw’ – Carola Mokveld
Doorlopend Cyanotypie: een 

fotografisch proces met 

het thema ‘Dieren in het 

bos'

In overleg 

– max. 12 

lln. per 

groep

Op school

(Groep 1 tm 8)

Verderkijkdoos – Merle 

van de Veerdonk

Doorlopend Een beeldverhaal 

maken met de 

Verderkijkdoos

Op 

aanvraag 

of te koop 

109,95 euro

Ieder denkbaar 

thema

Op school

(Groep 1 tm 8)

Het levend schilderij –

De Kunstklas

Doorlopend Toewerken naar 

tableau vivant en 

festival

Op 

aanvraag

Op school

G
ro

ep
 3

-4

https://drive.google.com/file/d/10bTjLBI5Afi5fnQXYGvmUjKc_DPoiHwJ/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/blauwer-dan-blauw-carola-mokveld
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/ontdek-de-magische-wereld-van-creativiteit-met-de-verderkijkdoos
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/festival-van-het-levend-schilderij-de-kunstklas


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Rondleiding / workshop -

Omroep Dommelland
Doorlopend Rondleiding door de 

studio met evt

workshop videoclip of 

greenscreen

50 – 75 

euro per 

uur

Boxtel

(Groep 1 tm 4)

Lurven en kladden & 

Kick-offs - SNENS
Doorlopend Verrassende theatrale 

belevenissen rondom 

foto-film-video of 

andere thema’s

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

- Op maat 

gemaakt door 

SNENS

- Filmfestival 

Boxtel kickoff

Op school

(Groep 1 tm 4)

Workshops op maat -

SNENS

Doorlopend Bijv: Selfies en 

Zelfportretten, 

fotocamera ontdekken 

en animatieworkshops

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

(Groep 3 tm 8)

Workshop Fotogram –

Nina Denaux

Fotogrammen 

maken en 

ontwikkelen in 

een echte 

doka

55 euro per uur – 15 

lln. Per groep

Op school en/of in 

doka ergens in 

Boxtel

Doorlopend

G
ro

ep
 3

-4

https://drive.google.com/file/d/1w05W6ydr1vx2ZwyuIsPezL5hMvrSHNnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNtxe08mhfFymKOAC3uKtdm786LZ-xXN/view?usp=sharing


Aanbod groep 5-6

Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Dag van de rechten vh

kind – Aftrap filmfestival 

Boxtel

20 nov - Activiteiten door heel 

het land

- Eigen invulling n.a.v. 

aftrap film voor Boxtel

Gratis UNICEF 

Gastlessen te 

boeken via deze 

link

Nederland

(Groep 1 tm 8)

Cinekid festival Heel de 

maand oktober

Cinekid films kijken met 

aanvullend lesmateriaal

5 euro per 

lln.

- Films zijn te 

bekijken in 

NatLab; het 

festival gaat hier 

niet door 

- Workshops 

NatLab

NatLab

Eindhoven

(Groep 1 tm 8)

NatLab film of 

filmprogramma 
Doorlopend - Films kijken

- (voorbereidend) 

Lesmateriaal bij alle 

films

- Nagesprek

5 euro per 

lln. (klein 

filmaanbod 

gratis in de 

klas)

- Films op thema / 

maat

- Kinderrechten

- Workshop 

NatLab

NatLab

Eindhoven

(Groep 1 tm 8)

Workshop stopmotion 

en/of Greenscreen
Doorlopend - Zelf een stopmotion of 

greenscreen film maken

4,50 per 

lln.

- Eigen thema

- Kinderrechten

- Film kijken 

NatLab

NatLab

Eindhoven

G
ro

ep
 5

-6

https://www.unicef.nl/in-de-klas/docent/gastles/aanvragen-gastlessen?gclid=Cj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bmAh7h3OCbDgmupaO1zIxwsTvPvTcqLbQT0omeU804TPGCX2AeJ_ukaAlacEALw_wcB
https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://drive.google.com/file/d/1T8r6s7nMNbsB6VZMzwwJUrXBGnN31bnz/view?usp=sharing
https://www.cinekid.nl/nl/festival
https://drive.google.com/file/d/1qAK2T4bnNDKIU4OYHoKJlN6Gdl6EoI2B/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 6 tm 8)

Docschoolonline.nl –

IDFA (groep 6)

Doorlopend - Platform met 

documentaires voor 

kinderen

- Lesmateriaal bij elke 

film

Gratis na 

registratie

- Kinderrechten

- Filter op eigen 

thema

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop ‘Spelen met 

licht’ – Nina Denaux
Doorlopend Fotografie en beeldend: 

met zaklamp en camera 

op onderzoek naar licht 

en schaduw

55 euro 

per uur

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop ‘Vlekken en 

barsten’ – Nina Denaux
Doorlopend Fotografie en beeldend: 

met de camera op pad. 

Wat zie je in de 

structuren om je heen? 

55 euro 

per uur

Op school

Workshop ‘Fotograferen 

als illusie’ – Irma 

Bulkens

Doorlopend Optisch bedrog in de 

fotografie

50 euro 

per uur

Op school

G
ro

ep
 5

-6

https://www.idfa.nl/nl/info/docschool-online
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/spelen-met-licht-nina-denaux
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/vlekken-en-barsten-nina-denaux
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/fotograferen-als-illusie-irma-bulkens


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 3 tm 8)

Workshop Grimeren –

Eye Filmmuseum

Doorlopend Levensechte film-

wonden maken adhv

korte filmfragmenten

1 – 2uur

260 euro 

voor 60 

min

- Bezoek aan Eye

- Film kijken

Alleen bij 

Eye Film-

museum

Amsterdam

Workshop Soundtrack 

studio – Taartrovers
Doorlopend - De rol van geluid in 

film

- Zelf een soundtrack 

maken

200 euro 

voor 2 uur

- Bezoek aan Eye

- Film kijken

Alleen bij 

Eye Film-

museum

Amsterdam

(Groep 3 tm 8)

Lesmateriaal ‘Avonturen 

in het donker’ – Eye 

Filmmuseum

Doorlopend Film beschouwen op 

een speelse wijze

Gratis na 

registratie

- Kijk-Goed

- Schooldoc

online

- Elke film naar 

keuze

Op school

(groep 5 tm 8)

Lesmateriaal ‘Film 

maken met de klas’ –

Eye Filmmuseum

Doorlopend Docentenhandleiding 

Zelf een film maken met 

leerlingen

Gratis op 

onze foto-

film-video 

DRIVE

- UNICEF 

filmfestival

- Eigen thema

Op school

G
ro

ep
 5

-6

https://www.eyefilm.nl/
https://www.eyefilm.nl/
https://drive.google.com/file/d/1caqPVz5CieB0ByjDoRr4N7HZqa2SpfO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fboRz01H8pKFXN2uTuxW1miLwniqReL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwoBmc8mQdnUtHlottcpM1EzKXuvCMWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15216acWDJ28jvlx5yzP4pDB4AiH-W5GR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fboRz01H8pKFXN2uTuxW1miLwniqReL2/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 5 tm 8)

Lesmateriaal ‘Wat is film’ 

– Eye Filmmuseum
Doorlopend Informatiefolder over 

film

(zie ook de folder voor 

leerkrachten)

Gratis op 

onze foto-

film-video 

DRIVE

Spreekbeurt of 

werkstuk over film

Op school

(Groep 1 tm 8)

Kijk-Goed, advies voor 

film in de klas
Doorlopend Uitgebreide online 

database van actuele 

filmtitels die geschikt 

zijn om samen te 

bekijken.

Gratis Online 

(sommige 

films) of te 

boeken in 

filmtheater in 

de buurt

(Groep 5 tm 8)

Workshop Vloggen –

Freek Commandeur

Doorlopend Introductie over 

vloggen en daarna zelf 

een vlog maken

90 min á 

205 euro 

excl.

Een vlog maken 

over het 

filmfestival op 

jouw school

Op school

(Groep 4 tm 8)

Workshop Stopmotion –

Freek Commandeur 

Doorlopend Zelf een stopmotion film 

maken

90 euro 

excl.

- Kinderrechten

- Eigen thema 

en/of film ter 

voorbereiding

Op school

G
ro

ep
 5

-6

https://drive.google.com/file/d/1GPGR0OINaxZ5VPT0hQv_rJWiraajaL6W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT2QeIXjjB8wQql5rCCTSA8wF8na4dHX/view?usp=sharing
https://kijk-goed.eyefilm.nl/
https://drive.google.com/file/d/1ckp-_ZuwvSxO9TyZDj3BT2slNiu1aPAV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCrXGBtd7sRcqC71ci4K1o6DtfrrJG4z/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 5 tm 8)

Workshop filmacteren –

Freek Commandeur

Doorlopend - Waar let je op als je 

acteert in een film 

- Acteerlessen en een 

eigen korte film

4 x 60 min 

á 540 euro

- Filmfestival 

Boxtel

- Eigen thema

Op school

(Groep 3 tm 8)

Studio Stop Motion 

Koffer - CultuurBox
Doorlopend Creatieve & artistieke 

mediaproducties maken 

met de Stop Motion 

koffer

Gratis Ieder gekozen 

thema

Op school

(Groep 6 tm 8)

Workshop ‘de kunst van 

het kijken’ – BIK 

collectief (groep 6)

Doorlopend - Introductie fotografie

- Anders leren kijken 

naar je omgeving

60 euro 

per uur

Op school

Alles komt tot leven –

Frans van Lokven

Doorlopend 3 Animatie lessen: 

kijken, zelf maken en 

monteren

65 euro 

per uur

Eigen thema Op school

G
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https://drive.google.com/file/d/1GTGFK6_rtJ2hJfALixs-ziKEk9ZBs8Jt/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/multimediakoffer
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/de-kunst-van-het-kijken-bik-collectief
https://drive.google.com/file/d/10bTjLBI5Afi5fnQXYGvmUjKc_DPoiHwJ/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(groep 1 tm 8)

Workshop ‘Blauwer dan 

blauw’ – Carola Mokveld
Doorlopend Cyanotypie: een 

fotografisch proces met 

het thema ‘Dieren in het 

bos'

In overleg 

– max. 12 

lln. per 

groep

Op school

(groep 5 tm 8)

Workshop ‘Beeldtaal met 

een boodschap’ – Nina 

Denaux

Doorlopend - Fotografie: visuele 

storytelling (adhv

Kinderrechten) en de 

kracht van beeldtaal

- Fototentoonstelling op 

het filmfestival of op 

school

55 euro 

per uur

- Kinderrechten

- Een eigen 

gekozen thema

Op school

(groep 5 tm 8)

Bezoek de experience –

Beeld en geluid

Doorlopend Rondleiding in het 

museum met leskaart

1,5 uur á 

5,50 per lln

Beeld en 

geluid te 

Hilversum

(groep 6 tm 8)

De creatieve code - MU Doorlopend - Leerlijn creatief 

programmeren

- Docententraining

Gratis na 

training

Op school

G
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https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/met-de-klas/primair-onderwijs
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/blauwer-dan-blauw-carola-mokveld
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/beeldtaal-met-een-boodschap-nina-denaux
https://drive.google.com/file/d/1pImFtqUtFrUFXJRc8sQTmsB5qtTWEh7W/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/de-creatieve-code-mu-eindhoven


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Verderkijkdoos – Merle 

van de Veerdonk

Doorlopend Een beeldverhaal 

maken met de 

Verderkijkdoos

Op 

aanvraag 

of te koop 

109,95 euro

Ieder denkbaar 

thema

Op school

(Groep 5 tm 8

Museumatelier ‘Beelden 

gooien’ – Museum de 

Pont

Doorlopend Rondleiding in het 

museum en workshop 

over standpunt en maat 

adhv Große Geister van 

Thomas Schütte

100 euro 

per 15 lln.

Museum de 

Pont Tilburg

(Groep 1 tm 8)

Het levend schilderij –

De Kunstklas

Doorlopend Toewerken naar 

tableau vivant en 

festival

Op 

aanvraag

Op school

(Groep 1 tm 8)

Rondleiding / workshop -

Omroep Dommelland
Doorlopend Rondleiding door de 

studio met bijv. 

workshop filmen / 

programma maken / 

greenscreen

50 – 75 

euro per 

uur

Boxtel

G
ro

ep
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https://depont.nl/te-zien/
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/ontdek-de-magische-wereld-van-creativiteit-met-de-verderkijkdoos
https://drive.google.com/file/d/1g9jqtg8Mu-6JkpKRwFgmR4dPUEF3IXjE/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/festival-van-het-levend-schilderij-de-kunstklas
https://drive.google.com/file/d/1w05W6ydr1vx2ZwyuIsPezL5hMvrSHNnI/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 5 tm 8)

Workshop Vloggen -

SNENS

Doorlopend Technische en 

creatieve kant van 

vloggen en 

mediawijsheid

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Filmfestival Boxtel Op school

(Groep 5 tm 8

Workshop 

Meestervervalsers -

SNENS

Doorlopend Aan de slag met 

fotografie en tekst en 

leren over hoe je dit 

beeld vervolgens kunt 

manipuleren

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop Nepkrant -

SNENS

Doorlopend Met een online tool zelf 

een digitale krant 

maken

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Filmfestival Boxtel Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop Selfies en 

Zelfportretten – SNENS
Doorlopend Selfies en zelfportretten 

200 jaar geleden en nu; 

eigen identiteit en 

fotografie technieken

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

G
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https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 5 tm 8)

Workshops op maat -

SNENS

Doorlopend Bijv: Virtual reality

spaces ontwerpen, film 

monteren, 

kennismaking fotografie 

en meer…

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop 3D printer –

Paul Wagenmakers

Doorlopend Een mascotte 

ontwerpen met een 3D 

printer 

185 euro 

per 

workshop

Op school

(Groep 3 tm 8)

Workshop Fotogram –

Nina Denaux

Doorlopend Fotogrammen maken 

en ontwikkelen in een 

echte doka

55 euro 

per uur –

15 lln. Per 

groep

Op school 

en/of in doka 

ergens in 

Boxtel

(Groep 5 tm 8)

Workshop Pinhole Magic 

– Nina Denaux
Doorlopend Zelf een pinhole

camera maken en foto’s 

ontwikkelen in een 

echte doka

55 euro 

per uur –

15 lln. Per 

groep

Op school 

en/of in doka 

ergens in 

Boxtel

G
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https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNtxe08mhfFymKOAC3uKtdm786LZ-xXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CWCQA3BEqtdvdUHAGgHV0Ycw0lNeV-No/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L00muO6B0Qo3MduDtXWVxwktcP5g7DAE/view?usp=sharing


Aanbod groep 7-8

Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Dag van de rechten vh

kind – Aftrap filmfestival 

Boxtel

20 nov - Activiteiten door heel 

het land

- Eigen invulling n.a.v. 

aftrap film voor Boxtel

Gratis UNICEF 

Kinderrechten

Filmfestival

Nederland

Unicef Kinderrechten 

Filmfestival Boxtel
April (o.v) in 

Boxtel en eind 

juni finale in 

Amsterdam

- Filmwedstrijd over 

Kinderrechten 

- Gratis lesmateriaal en 

gastlessen van Unicef 

(gastlessen zijn te 

boeken via deze link)

Gratis Schoolbreed met 

thema 

kinderrechten van 

Unicef

Boxtel

MiniMovieMaker app –

Hollywood in de Klas

Tot en met 

eind januari 

2020

Bewegend storyboard 

maken met de app

Gratis - Inzending 

filmfestival

- Bij een eigen 

thema

Op school

Filmregisseur in de Klas 

– Hollywood in de Klas
Februari tm

april 2020

Storyboard verfilmen 

samen met een echte 

regisseur van het 

festival

1 groep 

per school 

gratis

Kinderrechten 

filmfestival Boxtel

Op school
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https://www.unicef.nl/in-de-klas/docent/gastles/aanvragen-gastlessen?gclid=Cj0KCQjww47nBRDlARIsAEJ34bmAh7h3OCbDgmupaO1zIxwsTvPvTcqLbQT0omeU804TPGCX2AeJ_ukaAlacEALw_wcB
https://drive.google.com/file/d/1YmYPfK2GhIWEl3z1NFZxrqbb25WJVkLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmYPfK2GhIWEl3z1NFZxrqbb25WJVkLW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e8qkNd5zxp2F4ogon8aI2oxtTpim22Q0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmYPfK2GhIWEl3z1NFZxrqbb25WJVkLW/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

IDFA festival 20 Nov tm 1 

dec 2019 in 

Amsterdam –

in Boxtel 

doorlopend

Documentaire festival 3 euro per 

lln. excl. 

Locatie-

kosten

Evt. mogelijk in 

Podium of 

Muziekhuis Boxtel

Amsterdam / 

Boxtel

(Groep 6 tm 8)

Docschoolonline.nl –

IDFA

Doorlopend - Platform met 

documentaires voor 

kinderen

- Lesmateriaal bij elke 

film

Gratis na 

registratie

- Kinderrechten

- Filter op eigen 

thema

Op school

(Groep 1 tm 8)

Cinekid festival Heel de 

maand oktober

Cinekid films kijken met 

aanvullend lesmateriaal

5 euro per 

lln

- films zijn te 

bekijken in 

NatLab; het 

festival gaat hier 

niet door 

- Workshops 

NatLab

NatLab

Eindhoven

(Groep 1 tm 8)

NatLab film of 

filmprogramma
Doorlopend - Films kijken

- (voorbereidend) 

Lesmateriaal bij alle 

films

- Nagesprek

5 euro per 

lln. (klein 

filmaanbod 

gratis  in 

de klas)

- Films op thema/ 

maat

- Kinderrechten

- Workshop 

NatLab

NatLab

Eindhoven
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https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://www.cinekid.nl/nl/festival
https://drive.google.com/file/d/1euVrFyQ_daU0rX9l5KGORMXwSZjzRDwy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17NleWFHXyhcfiYqem2nXdVl4Wqh6HDJ5/view?usp=sharing
https://www.idfa.nl/nl/info/docschool-online


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Workshop stopmotion 

en/of Greenscreen -

Natlab

Doorlopend - Zelf een stopmotion of 

greenscreen film maken

4,50 per 

lln.

- Eigen thema

- Kinderrechten

- Film kijken 

NatLab

NatLab

Eindhoven

(groep 1 tm 8)

Workshop ‘Blauwer dan 

blauw’ – Carola Mokveld
Doorlopend Cyanotypie: een 

fotografisch proces met 

het thema ‘Dieren in het 

bos'

In overleg 

– max. 12 

lln. per 

groep

Op school

(groep 5 tm 8)

Workshop ‘Beeldtaal met 

een boodschap’ – Nina 

Denaux

Doorlopend - Fotografie: visuele 

storytelling (adhv

Kinderrechten) en de 

kracht van beeldtaal

55 euro 

per uur

- Een eigen 

gekozen thema

- Fototentoon-

stelling op het 

filmfestival of op 

school

Op school

Fotostrip Kinderrechten 

– Nina Denaux
Doorlopend (of 

tot jan 2020) 

- Theater, film en 

fotografie

- storyboard maken 

adhv een kinderrecht

4x 1,5 uur 

55 euro 

per uur

- Alternatief voor 

de Mini Movie 

Maker

- Eigen thema

Op school

G
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https://www.natlab.nl/educatie/Primair_onderwijs
https://drive.google.com/file/d/1euVrFyQ_daU0rX9l5KGORMXwSZjzRDwy/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/blauwer-dan-blauw-carola-mokveld
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/beeldtaal-met-een-boodschap-nina-denaux
https://drive.google.com/file/d/1JLpDCNpdj6nB0p2fEFzkM9xhcsKeRFKz/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 5 tm 8)

Workshop ‘Spelen met 

licht’ – Nina Denaux
Doorlopend Fotografie en beeldend: 

met zaklamp en camera 

op onderzoek naar licht 

en schaduw

55 euro 

per uur

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop ‘Vlekken en 

barsten’ – Nina Denaux
Doorlopend Fotografie en beeldend: 

met de camera op pad. 

Wat zie je in de 

structuren om je heen? 

55 euro 

per uur

Op school

(Groep 3 tm 8)

Workshop Grimeren –

Eye Filmmuseum

Doorlopend Levensechte film-

wonden maken adhv

korte filmfragmenten

1 – 2uur

260 euro 

voor 60 

min

- Bezoek aan Eye

- Film kijken

Alleen bij 

Eye Film-

museum

Amsterdam

(Groep 3 tm 8)

Lesmateriaal ‘Avonturen 

in het donker’ – Eye 

Filmmuseum

Doorlopend Film beschouwen op 

een speelse wijze

Gratis na 

registratie

- Kijk-Goed

- Schooldoc

online

- Elke film naar 

keuze

Op school
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https://www.eyefilm.nl/
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/spelen-met-licht-nina-denaux
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/vlekken-en-barsten-nina-denaux
https://drive.google.com/file/d/1caqPVz5CieB0ByjDoRr4N7HZqa2SpfO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwoBmc8mQdnUtHlottcpM1EzKXuvCMWp/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(groep 5 tm 8)

Lesmateriaal ‘Film 

maken met de klas’ –

Eye Filmmuseum

Doorlopend Docentenhandleiding 

Zelf een film maken met 

leerlingen

Gratis op 

onze foto-

film-video 

DRIVE

- UNICEF 

filmfestival

- Eigen thema

Op school

(Groep 5 tm 8)

Lesmateriaal ‘Wat is film’ 

– Eye Filmmuseum
Doorlopend Informatiefolder over 

film

(zie folder voor leerkrachten)

Gratis op 

onze foto-

film-video 

DRIVE

Spreekbeurt of 

werkstuk over film

Op school

(Groep 1 tm 8)

Kijk-Goed, advies voor 

film in de klas
Doorlopend Uitgebreide online 

database van actuele 

filmtitels die geschikt 

zijn om samen te 

bekijken.

Gratis Online 

(sommige 

films) of te 

boeken in 

filmtheater in 

de buurt

(groep 3 tm 8)

Workshop Soundtrack 

studio – Taartrovers
Doorlopend - De rol van geluid in 

film

- Zelf een soundtrack 

maken

200 euro 

voor 2 uur

- Bezoek aan Eye

- Film kijken

Alleen bij 

Eye Film-

museum

Amsterdam

G
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https://drive.google.com/file/d/1GPGR0OINaxZ5VPT0hQv_rJWiraajaL6W/view?usp=sharing
https://www.eyefilm.nl/
https://drive.google.com/file/d/15216acWDJ28jvlx5yzP4pDB4AiH-W5GR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gT2QeIXjjB8wQql5rCCTSA8wF8na4dHX/view?usp=sharing
https://kijk-goed.eyefilm.nl/
https://drive.google.com/file/d/1fboRz01H8pKFXN2uTuxW1miLwniqReL2/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

Gastles Filmstunts –

Eye Filmmuseum

Doorlopend - Film kijken

- Stunts leren

90 – 120 

min á 120 

euro

Buurtsport? 

(Gerry is in 

overleg hierover)

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop Vloggen –

Freek Commandeur

Doorlopend Introductie over 

vloggen en daarna zelf 

een vlog maken

90 min á 

205 euro 

excl.

Een vlog maken 

over het 

filmfestival op 

jouw school

Op school

(Groep 4 tm 8)

Workshop Stopmotion –

Freek Commandeur 

(groep 4)

Doorlopend Zelf een stopmotion film 

maken

90 euro 

excl.

- Kinderrechten

- Eigen thema 

en/of film ter 

voorbereiding

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop filmacteren –

Freek Commandeur

Doorlopend - Waar let je op als je 

acteert in een film 

- Acteerlessen en een 

eigen korte film

4 x 60 min 

á 540 euro

- Filmfestival 

Boxtel

- Eigen thema

Op school

G
ro
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https://drive.google.com/file/d/1uZPcBUAwmvWQzIgEOBacFTLfJSgnLq1W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckp-_ZuwvSxO9TyZDj3BT2slNiu1aPAV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCrXGBtd7sRcqC71ci4K1o6DtfrrJG4z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GTGFK6_rtJ2hJfALixs-ziKEk9ZBs8Jt/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
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(Groep 3 tm 8)

Studio Stop Motion 

Koffer - CultuurBox
Doorlopend Creatieve & artistieke 

mediaproducties maken 

met de Stop Motion 

koffer

Gratis Ieder gekozen 

thema

Op school

(Groep 6 tm 8)

Workshop ‘de kunst van 

het kijken’ – BIK 

collectief (groep 6)

Doorlopend - Introductie fotografie

- Anders leren kijken 

naar je omgeving

60 euro 

per uur

Op school

Lesbrief ‘de razende 

reporter’ – Beeld en 

geluid

Doorlopend Lesbrief voor de 

leerkracht om met de 

klas een reportage te 

maken

Gratis via 

de link 

hiernaast

- Verslag van het 

filmfestival

- Ieder gekozen 

thema

Op school

(groep 5 tm 8)

Bezoek de experience –

Beeld en geluid

Doorlopend Rondleiding in het 

museum met leskaart

1,5 uur 

experience

a 5,50 per 

lln.

Beeld en 

geluid te 

Hilversum

G
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https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/met-de-klas/primair-onderwijs
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/multimediakoffer
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/de-kunst-van-het-kijken-bik-collectief
https://www.beeldengeluid.nl/onderwijs/jeugdjournaalwedstrijd/lesbrief-razende-reporter
https://drive.google.com/file/d/1pImFtqUtFrUFXJRc8sQTmsB5qtTWEh7W/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

Masterclass 

Jeugdjournaal – Beeld 

en geluid

Doorlopend - In gesprek met een 

presentator, leren 

presenteren of leren 

interviewen 

- Bezoek aan de 

experience

5,50 per 

lln.

Beeld en 

geluid te 

Hilversum

Rondleiding door de 

schatkamers – Beeld en 

geluid

Doorlopend - Rondleiding 

schatkamers

- Bezoek aan 

experience

7,50 per 

lln.

Beeld en 

geluid te 

Hilversum

Workshop 

Beeldgeheimen – Beeld 

en geluid

Doorlopend - Workshop media

- Bezoek aan 

experience

10,50 per 

lln.

Beeld en 

geluid te 

Hilversum

De snelle film– Frans 

van Lokven

Doorlopend verfilmen van het idee 

met montage in de 

camera (geen montage 

achteraf)

300,- euro 

voor 

dagdeel 

(incl. 7 

camera’s)

- Eigen thema

- Voor klassen die 

via het filmfestival 

geen regisseur in 

de klas krijgen

Op school
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https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/met-de-klas/primair-onderwijs
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/met-de-klas/primair-onderwijs
https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/met-de-klas/primair-onderwijs
https://drive.google.com/file/d/1lJf2J5KxSI8oCnNW1swEE4Ckj6pqDopx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hiUdGTC-vz3HzDub2V4Pg5q7agj1eMTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TELGBg6dINEu_ZiWUVNFrhpU4FZnU7jx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bTjLBI5Afi5fnQXYGvmUjKc_DPoiHwJ/view?usp=sharing
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FILM!– Frans van 

Lokven

Doorlopend Verfilmen van het idee 

met montage achteraf

480 euro 4 

uur filmen 

4uur 

montage 

Frans

- Eigen thema

- Voor klassen die 

via het filmfestival 

geen regisseur in 

de klas krijgen

Op school

(groep 6 tm 8)

De creatieve code - MU Doorlopend - Leerlijn creatief 

programmeren

- Docententraining

Gratis na 

training

Rondleiding MU 

en of workshop

Op school

Interactieve rondleiding 

– MU
doorlopend interactieve rondleiding, 

op basis van het 

Socratisch gesprek

In overleg Workshop in het 

MU

MU 

Eindhoven

Play & Learn - MU Op aanvraag Training leerkrachten 

incl. bezoek aan het 

alternatieve klaslokaal 

en/of een workshop op 

maat van het MU

Zie 

informatie 

onder 

afbeelding

Rondleiding in het 

MU

MU 

Eindhoven

G
ro

ep
 7

-8

http://www.mu.nl/nl/play-and-learn/schools
http://www.mu.nl/nl/play-and-learn/schools
https://drive.google.com/file/d/10bTjLBI5Afi5fnQXYGvmUjKc_DPoiHwJ/view?usp=sharing
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/de-creatieve-code-mu-eindhoven
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/expositieprogramma-interactieve-rondleiding-mu-eindhoven
https://drive.google.com/file/d/1BR2pQqE03IKoPPsuTOUOqNuaezAMcCU-/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Verderkijkdoos – Merle 

van de Veerdonk

Doorlopend Een beeldverhaal 

maken met de 

Verderkijkdoos

Op 

aanvraag 

of te koop 

109,95 euro

Ieder denkbaar 

thema

Op school

(Groep 5 tm 8)

Museumatelier ‘Beelden 

gooien’ – Museum de 

Pont

doorlopend Rondleiding in het 

museum en workshop 

over standpunt en maat 

adhv Große Geister van 

Thomas Schütte

100 euro 

per 15 lln.

Museum de 

Pont Tilburg

Digitale lessenreeks 

vloggen ‘Rights Now’-

Future NL en Unicef

doorlopend - Leren over vloggen en 

je rechten met bekende 

vlogger Furtjuh

- Na registratie kun je 

de lessen naar wens 

aanpassen

Gratis Kinderrechten 

Filmfestival Boxtel

Op school

(Groep 1 tm 8)

Het levend schilderij –

De Kunstklas

Doorlopend Toewerken naar 

tableau vivant en 

festival

Op 

aanvraag

Op school

G
ro

ep
 7

-8

https://depont.nl/te-zien/
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/ontdek-de-magische-wereld-van-creativiteit-met-de-verderkijkdoos
https://drive.google.com/file/d/1g9jqtg8Mu-6JkpKRwFgmR4dPUEF3IXjE/view?usp=sharing
https://www.lessonup.com/app/view-plan/oCFuwQxwuTX263JxX/rights-now
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/festival-van-het-levend-schilderij-de-kunstklas


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

Alles is gemaakt –

Heemkunde Boxtel 

(groep 8)

Doorlopend Film over St. 

Petrusbasiliek en 

lessenpakket

Gratis Fotografie- of 

filmopdracht

Sint Petrus 

Boxtel

(Groep 1 tm 8)

Rondleiding / workshop -

Omroep Dommelland
Doorlopend Rondleiding door de 

studio met bijv. 

workshop filmen / 

programma maken / 

greenscreen

50 – 75 

euro per 

uur

Boxtel

(Groep 5 tm 8)

Workshop Vloggen -

SNENS

Doorlopend Technische en 

creatieve kant van 

vloggen en 

mediawijsheid

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Filmfestival Boxtel Op school

(Groep 5 tm 8

Workshop 

Meestervervalsers -

SNENS

Doorlopend Aan de slag met 

fotografie en tekst en 

leren over hoe je dit 

beeld vervolgens kunt 

manipuleren

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

G
ro

ep
 7

-8

https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/alles-is-gemaakt-heemkunde-boxtel
https://drive.google.com/file/d/1w05W6ydr1vx2ZwyuIsPezL5hMvrSHNnI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 5 tm 8)

Workshop Nepkrant -

SNENS

Doorlopend Met een online tool zelf 

een digitale krant 

maken

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Filmfestival Boxtel Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop Selfies en 

Zelfportretten – SNENS
Doorlopend Selfies en zelfportretten 

200 jaar geleden en nu; 

eigen identiteit en 

fotografie technieken

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshops op maat -

SNENS

Doorlopend Bijv: Virtual reality

spaces ontwerpen, film 

monteren, 

kennismaking fotografie 

en meer…

Op 

aanvraag 

(globaal 

62,50 euro 

per uur)

Op school

(Groep 5 tm 8)

Workshop Pinhole Magic 

– Nina Denaux
Doorlopend Zelf een pinhole

camera maken en foto’s 

ontwikkelen in een 

echte doka

55 euro 

per uur –

15 lln. Per 

groep

Op school 

en/of in doka 

ergens in 

Boxtel

G
ro

ep
 7

-8

https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IxMcqz6iVOIywmhH8UrCAKoGuUwWconR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CWCQA3BEqtdvdUHAGgHV0Ycw0lNeV-No/view?usp=sharing


Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(groep 3 tm 8)

Workshop Fotogram –

Nina Denaux

Doorlopend Fotogrammen maken 

en ontwikkelen in een 

echte doka

55 euro 

per uur –

15 lln. Per 

groep

Op school 

en/of in doka 

ergens in 

Boxtel

(alleen groep 7-8)

Pinhole Workshop –

Lucas Kastelijn, pinhole

fotograaf / kunstenaar

Doorlopend Zelf een pinhole

camera maken en foto’s 

ontwikkelen in een 

echte doka

55 euro 

per uur –

15 lln. Per 

groep

Op school 

en/of in doka 

ergens in 

Boxtel

(Groep 5 tm 8)

Workshop 3D printer –

Paul Wagenmakers

Doorlopend Een mascotte 

ontwerpen met een 3D 

printer 

185 euro 

per 

workshop

Op school

G
ro

ep
 7

-8

https://drive.google.com/file/d/1NNtxe08mhfFymKOAC3uKtdm786LZ-xXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L00muO6B0Qo3MduDtXWVxwktcP5g7DAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FTYISVZS0HOSbfdufnq2pHkzr85GOM8C/view?usp=sharing


Inspiratiepagina

Klik voor meer 

info op de foto
Activiteit Periode Inhoud Tarief Mog. koppeling Locatie

(Groep 1 tm 8)

Van Goghs intimi. 

Vrienden, familie, 

modellen –

tentoonstelling HNBM

21 September 

2019 tm 12 

januari 2020

Wie was Vincent van 

Gogh? Interactieve 

rondleiding in het 

museum

Gratis (zie 

actie)

Het Noord-

brabants

Museum

Den Bosch

(Groep 1 tm 8)

Kijk-Goed, advies voor 

film in de klas
Doorlopend Uitgebreide online 

database van actuele 

filmtitels die geschikt 

zijn om samen te 

bekijken

Gratis Online 

(sommige 

films) of te 

boeken in 

filmtheater in 

de buurt

(groep 7 -8)

Interactieve rondleiding -

MU

Doorlopend Interactieve rondleiding, 

op basis van het 

Socratisch gesprek

In overleg Fotografie / film 

tentoonstelling in 

MU

MU 

Eindhoven

(groep 7-8)

Videoclips met inhoud-

IDFA
Doorlopend IDFA set inspirerende 

videoclips met inhoud; 

mini docu’s met lengte 

van een liedje

Gratis Een videoclip 

maken met de 

klas

Zie ook de fb

pagina

in
sp

ir
at

ie

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/
http://www.mu.nl/nl/play-and-learn/activities/ontwerp-je-eigen-toekomst-po-gastles-programma
ttps://www.facebook.com/fullscreenclips/
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/van-gogh-lesprogramma-21-sept-2019-tm-12-jan-2020-hnbm
https://kijk-goed.eyefilm.nl/
https://www.cultuurbox.eu/Aanbod/expositieprogramma-interactieve-rondleiding-mu-eindhoven


Heb je vragen over het foto-film-video jaar of n.a.v. deze keuzegids?

Neem contact op met CultuurBox via: info@cultuurbox.eu of tel. 06 - 50553099

Filmische groetjes, 

Gerry en Eefje

mailto:info@cultuurbox.eu

