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Beste leerkracht, 

Wat leuk dat je aan de slag gaat met de handleiding van het OKVO Basismenu! De zes 
professionele culturele instellingen in Oss hebben een prachtig programma gemaakt waarin 
je leerlingen een culturele instelling bezoeken en kennis maken met een van de disciplines: 
beeldende kunst, literatuur, muziek, drama, audiovisueel, cultureel erfgoed en dans. 
Het Basismenu biedt jouw leerlingen een stevige fundering binnen zijn of haar culturele 
ontwikkeling. 

In deze handleiding vind je alles wat je nodig hebt om goed voorbereid de culturele instelling
te bezoeken. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met mij 
of een van de culturele instellingen. Wij helpen je graag verder.

Namens alle culturele instellingen, veel plezier en inspiratie gewenst! 

Janne Pisters, coördinator OKVO

Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019

VOORWOORD
Handleiding OKVO

Het Basismenu van OKVO voorziet in:

• De kerndoelen van de leergebieden kunstzinnige oriëntatie (54,55,56), oriëntatie op jezelf 

en de wereld (51,52,53) en Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs (1,5,9).

• Drie vermogens van de Cultuurloper: onderzoekend vermogen, creërend vermogen en 

reflecterend vermogen. 

Wil jij meer OKVO op jouw school? Dat kan met het plusmenu. Zie www.okvo.nl

https://www.okvo.nl/index.php/kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/component/sppagebuilder/55-kerndoelen
https://okvo.nl/index.php/aanbod-plusmenu
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INLEIDING
De voorstelling

Binnenkort ga je samen met je klas kijken naar de voorstelling “Lepeltje Lepeltje” van De Dansers. Wij 

kijken ernaar uit jullie te verwelkomen, de verbeelding aan te spreken, de val te eren en iedereen een 

bijzondere ervaring mee te geven! Uit ervaring weten we dat de impact van een voorstelling groter is 

als er zowel van tevoren als na afloop aandacht aan de voorstelling wordt besteed in de klas. Deze 

handleiding biedt handvatten en suggesties om hiermee aan de slag te gaan. De aanpak is eventueel 

aan te passen aan de situatie, jij kent je klas immers het beste.

In deze handleiding lees je meer over de voorstelling, het gezelschapen en de kunstdiscipline dans. 

Uiteraard tref je ook praktische aandachtspunten voor het voorstellingsbezoek (neem deze praktische 

zaken zeker even door) en diverse lesopdrachten.

 

 De lessen/opdrachten met dit symbool zijn nodig om te behandelen als voorbereiding op

 de dansvoorstelling.

We hopen dat jullie enthousiast en nieuwsgierig naar de voorstelling komen. Laat je verwachtingen 

vallen, laat je prikkelen en verwonderen. Alvast veel voorpret gewenst en tot binnenkort!”

Taal van de voorstelling
In deze voorstelling wordt gedanst en muziek gemaakt. Er ontstaat een eigen wereld waarin 
de voertaal niet uit woorden bestaat. Het ‘verhaal/thema’ ervaren we door onze verbeelding, 
interpretatie en fantasie de vrije loop te laten. Dans is een taal van het lichaam, je praat als het 
ware zonder woorden. Dat betekent dat je het niet goed of fout kunt begrijpen, ieder beleeft 
het op zijn eigen manier.

Dansworkshop die aansluit bij de voorstelling
Bij deze voorstelling kun je via het OKVO-Plusmenu een dansles afnemen die aansluit bij het 
thema van de voorstelling. Deze dansles zal dan aansluitend vóór of na de voorstelling in 
Muzelinck gegeven worden. Voor afname van deze workshop kun je contact opnemen met 
angelique.alma@muzelinck.nl.

!

mailto:angelique.alma%40muzelinck.nl?subject=
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De dansvoorstelling “Lepeltje Lepeltje” van De Dansers

Trailer van de voorstelling
Bekijk de trailer van de voorstelling “Lepeltje Lepeltje”.

Dansvoorstelling voor eigenwijze brokkenpiloten en bang-dappere types.
Durf jij je in iemands armen te laten vallen? Samen te springen en niet nadenken waar je 
neerkomt? Al je vrienden bij elkaar te verzamelen en als één grote kluit armen en benen 
door de kamer te koprollen? Of wil je liever in iemands knusse omhelzing in slaap vallen? In 
“Lepeltje Lepeltje” kan dat allemaal. Drie dansers en één muzikant nemen het publiek mee in 
een wereld vol matrassen, op zoek naar de vrije val. Dat ene magische moment dat je voelt 
dat je zweeft en alles om je heen verdwijnt. Het podium is er helemaal klaar voor, maar ja, je 
moet nog wel durven… Met speelse energie, indrukwekkende acrobatische dans en dromerige 
muziek maakt “De Dansers” een voorstelling die gaat over vrijheid, geborgenheid en durf.
De vorm: een hypnotiserende, komische en uiterst aanstekelijke compositie van 1000 x vallen, 
optillen, gooien, vangen, struikelen, over de kop gaan… en als het lukt, misschien zelfs een 
keertje vliegen.

Het gezelschap
De Dansers (Utrecht) is een groep jonge kunstenaars bestaande uit dansers en muzikanten. 
Samen maken zij dansconcerten en dansvoorstellingen voor jong publiek. Deze voorstellingen 
bestaan bijna altijd uit moderne dans en livemuziek. Hun danstaal is fysiek, eerlijk, energiek, 
rauw, vol risico, overtuigend, rijk aan acrobatisch partnerwerk en intuïtief. In hun voorstellingen 
spelen De Dansers in op de natuurlijke verbeeldingskracht van kinderen. Er ontstaat een 
nieuwe wereld waar eigen wetten gelden. Een ontdekkingstocht voor de toeschouwers, om 
lijfelijkheid en een openhartig samenzijn te laten beleven.

https://www.youtube.com/watch?v=YvDQgXXAlNM
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Josephine van Rheenen (choreograaf)
Josephine heeft deze voorstelling gemaakt en daarvoor moest ze terugdenken 
aan een bijzondere val. Eén keer in haar leven heeft ze echt het gevoel 
gehad dat ze viel. Het was een moment dat de rest van de wereld naar de 
achtergrond verdween en zij helemaal alleen in de lucht aan het vallen was. Ze 
sprong van een hoge duikplank en was vergeten dat boven haar een duikplank 
was en onder haar het water. Even helemaal alleen en heel erg bang.

Hans Vermunt (componist/muzikant)
Hans heeft de muziek voor deze voorstelling gemaakt en voert deze ook live uit 
op het podium. Zijn favoriete scène is ‘De Mario’, daarin speelt hij het nummer 
‘Too Fast’. Dat nummer heet zo omdat de muziek net te snel gaat voor Hans, 
maar het snelle tempo is beter voor de dansers. In de scene is hij altijd een 
beetje boos en daardoor lukt het om zo snel te spelen.

Yoko Ono Havemans (danser)
Yoko is een danseres met een beetje hoogtevrees. Tijdens de voorstelling 
overwint ze langzaam haar angsten en gaat anders nadenken over wat 
ze eng vindt. Als Yoko bang is dan probeert ze weg te kruipen en in haar 
fantasiewereld met vrienden te spelen. Eigenlijk houdt angst haar alleen 
maar tegen om leuke dingen te doen, dus vanaf nu is ze niet meer bang maar 
nieuwsgierig. En dan kan ze heel mooi dansen!

Youri Peters (danser)
Tijdens de eerste skisprong van Youri vlogen zijn ski’s door de lucht… Maar 
hij vond het zo leuk dat hij het gewoon nog een keer ging proberen. Daarom 
kan hij nu ook zo goed dansen, hij heeft het heel vaak geoefend omdat hij 
het zo leuk vindt. Zijn favoriete scène uit de voorstelling is het matrassenduet 
met Yoko. Hij houdt wel van een beetje uitdaging, nu maar hopen dat hij de 
matrassen niet verliest!

Fleur Roks (danser)
Fleur is de jongste danseres van de groep en zij kan heel hoog springen. Van 
de zomer rende ze over de camping en voor ze het wist vloog ze door de lucht 
en lande plat op haar buik in het gras, gestruikeld over een tentlijn. Zo hoog 
had ze nog nooit gesprongen. In de voorstellingen zijn een paar momenten 
waarop ze het best spannend vindt om niet weer op haar buik te landen.

Meer informatie over de dansgroep
www.dedansers.com/voorstelling/lepeltje-lepeltje

http://www.dedansers.com/voorstelling/lepeltje-lepeltje/
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Data
• Data: 17,18 en 19 februari 2020
• Het rooster van de voorstellingen is te vinden op www.okvo.nl 
• Duur van de voorstelling: circa 50 minuten
• Activiteit: Kijken, luisteren, beleven en verwonderen. Na afloop mag je het decor van de 

voorstelling even in en kun je vast ook nog een vraag stellen aan de spelers.
• Locatie: Muzelinck, Zaal: De Linck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss

Organisatie rondom de voorstelling
De voorstelling vindt plaats in het theater van de Muzelinck: zaal de Linck. Een bezoek aan een 
theater is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Niet altijd beseffen kinderen dat theater iets 
anders is dan televisie en dat je hier stil moet zijn. Wanneer er tijdens de voorstelling gepraat 
wordt, of er gaat bijvoorbeeld een mobieltje af, hebben de dansers en de andere mensen in het 
publiek daar last van. Het is belangrijk dat je als docent de leerlingen, voordat zij het theater 
bezoeken, op de gedragsregels attendeert. Dat kan je doen door het volgende filmpje te laten 
zien: “Welkom in het Theater” 

 LET OP: Aan het eind van de voorstelling vindt er een interactief gedeelte plaats
 waaraan de kinderen zelf deelnemen. Hiervoor is het nodig dat de schoenen uit   
 zijn. Daarom verzamelen wij bij binnenkomst alle schoenen en jassen per school
 op een vaste plaats in Muzelinck. Na de voorstelling zullen de kinderen hier weer
 hun jassen en schoenen ophalen.

Aandachtspunten voor jou, de ouders en de leerlingen
• Parkeren: parkeer de auto’s op de parkeerplaats achter Muzelinck (betaald parkeren!!!) of 

zet de kinderen aan de voorkant af.(Kiss en Ridestrook)
• Ouders mogen soms de zaal in maar dan moeten ze eerst afwachten of er nog plaats is 

nadat alle kinderen in de zaal zitten. Meld de ouders even aan bij de balie wanneer zij 
willen kijken in de zaal. Mocht er eventueel toch nog plaats zijn, dan worden de ouders 
uitgenodigd te komen kijken door een medewerker van Muzelinck. Maar we kunnen niet 
van tevoren garanderen dat er plaatsen vrij zijn voor de ouders. 

• Als er geen plaats meer is kunnen de ouders in de foyer van Muzelinck wachten en een 
kopje koffie of thee drinken. 

• Kom op tijd, maar niet veel te vroeg en houd ook rekening met de tijd die het kost om een 
eventuele parkeerplaats te vinden en vanaf daar naar Muzelinck te lopen. Er zijn meerdere 
scholen voor één voorstelling gepland, dus het kan druk worden op de parkeerplaats. 

!

http://www.okvo.nl
https://vimeo.com/kunstgebouw/welkom
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Vervolg aandachtspunten voor jou, de ouders en de leerlingen
• De groepen verzamelen zich buiten, voor de ingang van Muzelinck. Zodra een groep 

compleet is meldt de leerkracht dat bij de medewerker van Muzelinck.
• De kinderen mogen hun jas niet meenemen in de zaal maar moeten de jas ophangen in de 

garderobe. Er hangt een bordje met de naam van de school boven de kapstok zodat de 
jassen weer makkelijk teruggevonden kunnen worden. Bij de garderobe is er voor aanvang 
de mogelijkheid om naar het toilet te gaan.

• De kinderen worden door een medewerker van Muzelinck naar hun plaats gebracht. Laat 
de kinderen aansluiten zodat er geen lege stoelen overblijven.

Evaluatie
• We vinden jouw mening belangrijk. Vul daarom na afloop van het bezoek de evaluatie in. Zo 

verbeteren we ieder jaar ons OKVO programma! 
• De evaluatie kun je vinden op de website bij de pagina van jouw groep. 

Vragen?
Heb je vragen over de voorstelling, neem dan contact op met Angelique Alma:
T (0412) 623 727 - E angelique.alma@muzelinck.nl

mailto:angelique.alma%40muzelinck.nl%20?subject=
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LES 1
Voorbereidende opdrachten in de klas

In deze les vind je een aantal opdrachten die de kinderen voorbereiden op het thema en de 
voorstelling.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: digibord om een filmpje te laten zien, geluid van digibord/laptop om muziek 
af te spelen, verschillende materialen zoals water, zand, boomschorssnippers, blokje, veertje, 
springveer, A4, pen, gum, grind etc.
Voorbereidingstijd: 5 minuten
Lestijd: 20 minuten
Kerndoel: 55

INTRODUCTIE MET DE KINDEREN
Vertel de kinderen dat ze binnenkort naar de DANS-voorstelling “Lepeltje Lepeltje” gaan kijken:
Bij de inleiding vind je meer informatie over de inhoud van de voorstelling. 
Het is niet nodig voor de dansers om te praten. Het gevoel, het verhaal en de sfeer van de 
voorstelling wordt verteld door de bewegingen, de dans en de beelden. Het is niet erg als je 
niet alles begrijpt want het is geen opeenvolgend verhaal maar de dansers laten je zien op 
hoeveel manieren je kan vallen en de onderwerpen vrijheid, geborgenheid en durf komen aan 
bod. Maar het belangrijkste is dat de kinderen hun eigen fantasie gebruiken bij het kijken naar 
deze voorstelling.

OPDRACHTEN

Opdracht 1: Gesprek met de kinderen over de trailer
Laat de kinderen de trailer van de voorstelling zien.
• Praat met de kinderen over het trailer-filmpje. Wat hebben ze gezien?
• Zijn ze zelf wel eens gevallen? Bij het sporten val je vaak wel eens een keertje, bij dansen 

ook. Dat hoort er gewoon bij.
• De dansers hebben gelukkig veel matrassen bij zich waar ze op vallen, dat is lekker zacht. 

Met al die matrassen kunnen ze van alles doen. Wat heb je gezien in het filmpje?

!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=YvDQgXXAlNM&feature=emb_logo
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Opdracht 2: Luister naar het liedje over vallen uit de voorstelling - Val-Duet
De muziek vind je via deze link. Deze muziek is speciaal gemaakt door Hans Vermunt voor 
de voorstelling. De muziekjes kun je luisteren in de klas maar natuurlijk ook gebruiken bij de 
dansopdrachten zodat de kinderen de muziek al een keer hebben gehoord.
• Luister naar de tekst van het liedje val-duet dat Hans zingt. Daar worden allerlei manieren 

van vallen in de tekst genoemd: afvallen, uitvallen, invallen, opvallen enz kan jij ook wat 
woorden bedenken met het woord vallen? 

• Hans, de muzikant is erg bang om te vallen, hij durft niet. De dansers proberen hem over te 
halen om toch mee te doen maar hij vindt het een beetje eng. 

• Wie is er ook bang om te vallen? Waarom? Durf je het misschien wel als je met iemand 
samen springt en dan zijn/haar hand vasthoudt? Niet iedereen is zo’n waaghals als dat 
deze dansers zijn maar dat is ook helemaal niet erg!

Opdracht 3: De val – vakoverstijgende voorbereidende opdracht
Samen met de klas onderzoeken jullie ‘de val’ door op het woord te associëren door het uit te 
proberen en door de beweging na te bootsen met het lijf. Hierdoor wordt de voorkennis van de 
kinderen geactiveerd.
Voor de voorstelling

A. Bespreek ‘de val’ met de kinderen
• Maak een woordweb van het woord ‘vallen’ denk aan struikelen, tuimelen, rollen, 

dwarrelen, storten, omkukelen, kantelen, zweven etc.
• Wat is vallen? Wat gebeurt er als je valt?
• Waarom valt alles omlaag? Filosofische vraag (figuurlijk vallen) of natuurkundige vraag 

(zwaartekracht).

B. Laat verschillende materialen vallen
• Wat zie je? Wat hoor je?
• Beschrijf deze val van het materiaal aan iemand die het niet gezien en gehoord heeft. 

Welke woorden uit het woordweb gebruik je dan? Wat zijn de verschillen tussen de 
materialen? Welke materialen vallen sneller en waarom? 

http://www.natuurkunde.nl/artikelen/436/zware-en-lichte-voorwerpen-in-valbeweging-deel-1

C. De valbeweging nadoen
De val is gezien, gehoord en beschreven. Hoe kun je de val nadoen met je lijf?
• Laat de kinderen hun hand op tafel laten vallen. Probeer dit zo precies mogelijk als het 

materiaal te doen (snel/langzaam, groot/klein, direct/omweg, harde/zachte landing).
• Kies twee materialen die je eerder besproken hebt en boots die val na.
• Hoe zweeft je lijf als het veertje naar beneden en hoe stort het als baksteen naar de grond?
 

!

https://soundcloud.com/hansvermunt/sets/kom-maar-op/s-RMPS4 
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/436/zware-en-lichte-voorwerpen-in-valbeweging-deel-1
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LES 2
Voorbereidende opdrachten in de speelzaal/gymzaal

In deze les gaan de kinderen zelf bewegen. Ze ervaren hoe het is om hun hele lichaam te 
gebruiken bij de verschillende manieren van voortbewegen. Daarnaast worden ze uitgedaagd 
om samen te werken. 

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: gymzaal/speelzaal, geluidsapparatuur om de muziek van de voorstelling af te 
spelen bij de dansopdrachten en muziek 2 en 3 van Hans Vermunt
Voorbereidingstijd: 5 minuten
Lestijd: 30 minuten
Kerndoelen: 54

OPDRACHTEN

Opdracht 1: De oversteek - dansopdracht
De kinderen vormen rijen aan een kant van de zaal en steken per rij de zaal over.
Tijdens iedere oversteek krijgen ze een fysieke opdracht mee die is afgeleid van de 
voorstelling: springen, struikelen, tuimelen, rollen, vallen, zweven, dwarrelen.
Gebruik hiervoor muziek 3, “kom maar op” van Hans Vermunt.

Steek over op de volgende manier: springen, rollen, tuimelen, dwarrelen, zweven etc.

Opdracht 1a
Vraag de kinderen hoe je kunt [springen/rollen/etc.], laat het een paar kinderen voordoen om 
wat ideeën te geven. Daarna voert iedereen de opdracht uit. Je kunt ook de beweging van een 
kind kiezen, vervolgens doet iedereen die specifieke beweging na.

Opdracht 1b
Leg een lange mat diagonaal door de zaal. Kinderen kiezen hun eigen beweging om over 
te steken op de mat. Bespreek hoe anders zo’n zachte ondergrond is. Leg de link naar de 
dansers die op de matrassen dansen.

Opdracht 1c
Mattenstapel in het midden van de zaal. De kinderen steken nu over met dit obstakel.
Er overheen, er tussendoor, er omheen oefen de voorzetsels.
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Opdracht 1d
• Maak een parcours met matten en eventueel andere objecten waar de kinderen hun weg 

langs/doorheen moeten vormen.
• Stopdans: op de vloer dans je alsof de vloer van lava is, als de muziek stopt ben je ‘veilig’ 

op de matten.

Opdracht 2: Knopen - samenwerkingsopdracht
In de voorstelling moeten de dansers veel samenwerken. Geef de kinderen een bewegings-
beperking waardoor ze uitgedaagd worden om samen naar mogelijkheden te zoeken.
Gebruik hiervoor muziek 2, “Aardbeving” van Hans Vermunt.
 
A. In de knoop & uit de knoop
Maak een grote kring en loop langzaam naar het midden van de kring totdat je schouder aan 
schouder staat. Vervolgens steekt iedereen zijn handen naar voren en pakt in iedere hand, een 
hand van iemand anders en niet van je buurman of buurvrouw. (Grotere kinderen kunnen dit 
met ogen dicht doen.) Nu moeten jullie samen uit de knoop zien te komen, zonder dat je de 
handen loslaat.
>> Variatie: je kunt dit ook in kleinere groepjes uitvoeren, dan is het minder moeilijk.

B. Knoop-stopdans
Laat de kinderen per tweetal een knoop maken. De kinderen zitten dus ‘aan elkaar vast’. Als 
er muziek klinkt mogen ze voortbewegen en als de muziek stopt staan ze helemaal stil. (De 
kinderen oefenen niet alleen samenwerken maar ook hun balans, omdat het extra moeilijk is 
om samen helemaal stil te staan.)

C. Knoop in de hoepel
Per groepje krijgen de kinderen twee hoepels. Ze verplaatsen zich van de ene kant van de zaal 
naar de andere kant en mogen alleen samen in de hoepel staan. Hierdoor moeten ze elkaar 
helpen.
>> Variatie: hoe meer kinderen in die twee hoepels, hoe lastiger het wordt.
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LES 3
Reflecterend: Vraaggesprek over de voorstelling

De voorstelling is voorbij, jullie zijn weer terug in de klas. De leerlingen zitten vol met 
indrukken. Die willen ze vast even kwijt. Hieronder vind je een aantal vragen die kunnen helpen 
om de voorstelling na te bespreken en te ontdekken wat het met de kinderen gedaan heeft. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de ruimte krijgen nog even door te praten over hun 
ervaringen, dat stimuleert het reflecterend en empathisch vermogen.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: optioneel potlood en papier
Lestijd: 15 + 15 minuten
Kerndoel: 55

VRAGEN OVER DE VOORSTELLING

A. Denk terug aan de voorstelling en kies het moment dat jij je het beste herinnert. 
Laat de kinderen hun moment uit de voorstelling vertellen en stel een verhelderende vraag 
indien nodig.

B. Wat zag je? En wat dacht je? Wat zou het kunnen betekenen? 
Laat de kinderen beschrijven wat ze gezien hebben, letterlijk of in hun verbeelding. Vervolgens 
kunnen ze gedachten benoemen. Breng een groepsgesprek op gang waaraan iedereen mee 
doet. 

TIP
Ga vooral het open gesprek aan. Laat iedere waarneming, observatie of interpretatie bestaan 
en probeer oordelen te voorkomen. Ieder heeft immers zijn eigen ervaring gehad, dus er 
is geen goed of fout, en je hoeft geen verhaal te begrijpen. Het kan juist interessant zijn 
om te horen hoe een ander het ervaren heeft; dit verruimt het perspectief en stimuleert het 
empathisch vermogen. Ga mee in hun ervaring en probeer door te vragen. Het is mooi als 
je hen steeds om toelichting kunt vragen aan de hand van wat ze feitelijk gezien of gehoord 
hebben. Hiermee train je indirect hun analytisch vermogen.

�

!
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EXTRA OPDRACHT (OPTIONEEL)

Maak je eigen droomwereld – beeldende opdracht
De voorstelling verbeeldt een witte wereld, een podium vol matrassen. Als je in slaap valt dan 
kom je in een droomwereld en in die wereld kan alles gebeuren, niets moet. Als je valt dan val 
je lekker zacht en word je opgevangen door verende kussens. Mooi om het nagesprek eigenlijk 
nog voort te zetten.

PRAKTISCHE INFO
Benodigdheden: grote vellen wit papier plus allerlei huis-tuin-keuken materialen in lichte 
kleuren, bijv.: watten, wattenstaafjes,wc-rollen, ijsstokjes, kurken etc.
Lestijd: 30 minuten

OPDRACHT
• De kinderen gaan hun eigen droomwereld maken op papier. Bespreek hoe die wereld eruit 

kan zien, hoe het voelt, hoe het ruikt, hoe het proeft, hoe het klinkt. Geef voorbeelden en 
vraag de kinderen om voorbeelden.

• Per kind of per duo krijgen ze een wit vel. Daarnaast mogen ze (3) materialen gebruiken van 
de verzameling mogelijkheden. Met deze materialen, eventueel aangevuld met tekenen, 
maken zij hun droomwereld.

• Na afloop kunnen de kinderen aan de klas vertellen wat zij gemaakt hebben.
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OVER
OKVO

BIJ OKVO MAKEN LEERLINGEN KENNIS MET KUNST EN CULTUUR IN OSS!
Alle kinderen in Oss zouden een kans moeten krijgen om kennis te maken met de wereld van 
kunst en cultuur. Daarom werken alle culturele aanbieders in Oss in een partnerschap samen 
met het primair onderwijs om dit doel te bereiken. 

Met het OKVO Basismenu: 
1. Komen leerlingen gedurende hun gehele basisschoolperiode in aanraking met alle 

disciplines: drama, muziek, dans, cultureel erfgoed, literatuur, beeldende kunst en 
audiovisueel.

2. Gaan de leerlingen op bezoek bij alle culturele instellingen in Oss.
3. Worden de docenten voorzien van hoogkwalitatief lesmateriaal.
4. Worden de docenten ondersteund in kennis over cultuureducatie door middel van 

onderwijsbijeenkomsten.
5. Is aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld en 

Nederlands in het mondeling én schriftelijk onderwijs voldaan wanneer het Basismenu is 
doorlopen.

Scholen zijn al jarenlang erg tevreden over OKVO (samenwerking, organisatie en    
uitvoering) en geven gemiddeld een 7,6!

PARTNERS
OKVO is een samenwerkingsverband van lokale culturele instellingen:
Bibliotheek Oss, Groene Engel, Theater De Lievekamp, Museum Jan Cunen, Muzelinck en
Stadsarchief Oss.

COLOFON

Redactie en coördinatie:
OKVO, Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs i.s.m. Muzelinck, Centrum voor de Kunsten

Subsidiëring: Gemeente Oss
Vormgeving: 2VORM grafisch ontwerp studio
Illustratie: www.freepik.com

Oss

https://www.okvo.nl/index.php/kerndoelen
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