
Voorwaarden Cultuurtraject SKVR Schrijven per project: 

 

Alberts Boom (1,2):  

• Opstelling in het klaslokaal: stoeltjes in een hoefijzervorminge kring. 

• Aan de open zijde van de kring een klein tafeltje + kleuterstoeltje. 

• De leerlingen moeten de vertelplaten in de Kamishibai goed kunnen zien. 

• Naast het tafeltje een stoel of kruk voor de SKVR-docent. 

• Als het kan naamstickers voor de leerlingen, het is altijd fijn om iedereen bij naam te kunnen 

noemen. 

• De groepsleerkracht is tijdens de les actief aanwezig en betrokken bij de leerlingen en het 

creatieve proces. 

Extra mbt Covid19:  

• Docent houdt 1,5m afstand 

• Docent raakt kinderen niet aan 

• Als er geschreven moet worden (hun naam op het werkblaadje) dan zal de docent de 

groepsleerkracht vragen om te helpen of dit, als het mogelijk is, geheel zelf te doen. 

• Docent heeft desinfectiemateriaal bij zich 

 

Mijn beste vijand (3,4):  

• Voor de vertelvoorstelling is een speellokaal nodig, als alternatief volstaat een andere 

schone, lege ruimte. Graag aan ons doorgeven als het speellokaal niet mogelijk is 

• Opstelling in het klaslokaal: stoeltjes in een hoefijzervorminge kring. 

• Draag zorg voor dat de verteller niet wordt gestoord tijdens de voorstelling en er dus geen 

kinderen of leerkrachten in- en uit lopen. 

• De groepsleerkracht bereidt de kinderen voor op de komst van de verteller 

• De groepsleerkracht is actief aanwezig en betrokken bij de luisterende kinderen en de 

verteller. Van iedere klas dient er minimaal één groepsleerkracht aanwezig te zijn!  

• na afloop kan het verhaal met de kinderen nabesproken worden. 

Extra mbt Covid19:  

• Docent houdt 1,5m afstand, door aard van de les is dit eenvoudig te hanteren 

• Docent raakt kinderen niet aan 

• Docent heeft desinfectiemateriaal bij zich 

 

 

 

Het vreemde ding (3,4): 

• Voor de vertelvoorstelling is een speellokaal nodig, als alternatief volstaat een andere 

schone, lege ruimte. Graag aan ons doorgeven als het speellokaal niet mogelijk is 

• Opstelling in het klaslokaal: stoeltjes in een hoefijzervorminge kring. 

• Draag zorg voor dat de verteller niet wordt gestoord tijdens de voorstelling en er dus geen 

kinderen of leerkrachten in- en uit lopen. 

• De groepsleerkracht bereidt de kinderen voor op de komst van de verteller 

• De groepsleerkracht is actief aanwezig en betrokken bij de luisterende kinderen en de 

verteller. Van iedere klas dient er minimaal één groepsleerkracht aanwezig te zijn!  

• na afloop kan het verhaal met de kinderen nabesproken worden. 

 



 

 

Ik was hier (5,6):  

• Opstelling tafels en stoelen kan blijven zoals het is, als de kinderen maar in tweetallen 
kunnen werken. We kijken ter plekke hoeveel ruimte er is om rond te lopen. Anders richten 
we een taaldesk in en komen de kinderen als ze vragen hebben tijdens het schrijven om 
beurten naar ons toe.  

• Wel gaarne 1,5 meter ruimte vanaf onze plek en de eerste leerlingen. 
• Vooraf graag klaarzetten: twee grote of vier kleinere lege tafels voor het neerleggen van 

materiaal en aan het einde rollen van de monoprint (soort verf). 
• De kinderen hebben hun naambordje op (hun bureau) of als ze die niet hebben, dan maken 

ze die voorafgaande aan de les. 
• We nemen ons eigen SKVR-materiaal mee. 
• Groepsleerkracht is aanwezig, maar vooral om de kinderen moreel te steunen. De docent 

mag actief meedoen met het schrijven en vertellen, maar kan tot de groep gaat 
monoprinten ook aan het eigen werk. 

• De docent doet actief mee met het maken van de monoprint. Er zijn twee rolplekken, één 
voor de SKVR-docent en één voor de groepsleerkracht. Wij rollen de inkt op de roller; de 
kinderen maken zelf de monoprint. Als we tijd te kort komen kan het ook zo zijn dat we wij 
beide doen.  

Extra mbt Covid19:  

• Docent houdt 1,5m afstand,  

• Docent raakt kinderen niet aan 

• Docent heeft desinfectiemateriaal bij zich 

• Docent vraagt groepsleerkracht om te helpen bij het monoprinten, dit om contact tussen 

SKVR-docent en leerlingen te verminderen 

 

 
 

 

Lekker Griezelen (5,6): 

• De groepsleerkracht bereidt de leerlingen voor op de komst van de SKVR docent. 

• De leerlingen maken gebruik van hun eigen potloden en pennen. 

• De les vindt plaats in het klaslokaal. De leerlingen werken aan hun eigen, lege tafels.  

• De docent werkt met een digibord/ internet. Kun u ervoor zorgen dat dit beschikbaar is? 

• De groepsleerkracht is tijdens de les actief aanwezig en betrokken bij de leerlingen en het 

creatieve proces. 

Extra mbt Covid19:  

• Docent houdt 1,5m afstand 

• Docent vraagt groepsleerkracht om te helpen als dit nauw contact met een leerling vereist 

• Docent raakt kinderen niet aan 

• Docent heeft desinfectiemateriaal bij zich 

• Het uitdelen van het lesmateriaal wordt niet meer door de SKVR-docent, maar door de 

klassenhulpjes gedaan. 

• Leerlingen die extra hulp begeleiding nodig hebben of vragen hebben kunnen bij de SKVR-

docent terecht in de coachplek. Leerlingen komen dus daar naartoe met vragen aan de 

docent, in plaats van dat de docent naar de leerlingen toe gaat en door de klas moet 

wandelen. 



• Tijdens de les is er een onderdeel beweging/dans. Dit vindt nu plaats achter de stoel van 

iedere leerling, in plaats van gezamenlijk in een grote groep, zoals gebruikelijk. 

 

 

Hartstikke ikke onderbouw en bovenbouw (1,2,3,4,5,6,7,8 SO): 

• De groepsleerkracht is tijdens de les actief aanwezig en betrokken bij de leerlingen en het 

creatieve proces. 

• Tafels graag opgesteld twee aan twee, ivm duo/samenwerkingsopdracht en als het kan ruim 

uit elkaar zodat ik er makkelijk en op enige afstand langs kan lopen. 

• Graag eigen kleurpotloden gebruiken. 

• Als dit anders een probleem zou kunnen op leveren dan zou het fijn zijn als de docent alvast 

de duo’s heeft samengesteld die samen kunnen werken. Dit ivm dat misschien niet elk kind 

bij elkaar kan in een samenwerkingsopdracht en ik dit niet. Vriendjes/vriendinnetjes mogen 

natuurlijk ook, maar echt dynamiek die zeker gaat botsen tussen twee kinderen liever 

vermijden. Deze duo’s dan ook graag bij elkaar aan de tafels laten zitten bij aanvang van de 

les.  

• De tafels kunnen vies worden, hiervoor neemt SKVR doekjes mee. Het kan zijn dat de tafels 

nog een keertje afgenomen moeten worden. We werken met pastelkrijt die in de was uit de 

kleding van de kinderen gaat, mocht dit aan de orde zijn of mochten hier vragen over 

komen.  

Extra mbt Covid19:  

• Docent houdt 1,5m afstand 

• Docent raakt kinderen niet aan 

• Docent heeft desinfectiemateriaal bij zich 

• Docent vraagt school van te voren om de tafels ruim uit elkaar geplaats kunnen worden, 

voor makkelijk langslopen. 

 

 

De docenten van SKVR zijn allemaal goed op de hoogte van de laatste RIVM-maatregels en hanteren 

die zorgvuldig. Zij hebben eigen desinfectiemateriaal bij zich en handgel en zullen vooraf altijd even 

bellen als zij nog aanvullende vragen hebben.  


