Op Locatie

Dansmateriaal ontwerpen voor het primair onderwijs
DansTwist gaat altijd uit van de kracht van de leerkracht. Waar ligt jouw kracht? Ben je muzikaal? Houd je van
bewegen? Of ben je juist goed in het stimuleren van de belevingswereld van kinderen? DansTwist zorgt ervoor
dat jij vanuit jouw eigen kracht dansmateriaal kunt ontwikkelen.
KoolArt biedt verschillende workshops en cursusmiddagen op een KoolArt locatie.
• Introductieworkshops per doelgroep (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
• Verdiepende workshops per doelgroep (1-2, 3-4, 5-6, 7-8)
• Mix: een cursus voor alle doelgroepen

Opzet DansTwist Introductie
Voor: leerkrachten van groep 1-2, 3-4, 5-6 of 7-8
Tijdens deze workshopmiddag leer je dansmateriaal ontwerpen voor jouw groep vanuit thema’s die behandeld
worden in de klas.
13:30-14:00
inloop met koffie/thee
14:00-14:30
introductie DansTwist en schets van het theoretisch kader
14:30-15:00
actieve les van de vakdocent
15:00-16:30
aan de slag, samen dansmateriaal ontwerpen voor jouw groep aan de hand van een
uitgeschreven stappenplan
16:30-17:00
tools voor het voortzetten van de lessen, uitleg website DansTwist en inspiratie voor
meer dans
Prijs: 75,00 per workshop*

Opzet DansTwist Verdieping
Voor: leerkrachten van groep 1-2, 3-4, 5-6 of 7-8 die na het volgen van DansTwist Introductie hun
expertise op dansgebied willen verdiepen.
13:30-14:00
inloop met koffie/thee
14:00-14:30
korte terugblik op de introductieworkshop
14:30-15:00
actieve les van de vakdocent
15:00-16:30
elke verdiepende workshop behandelt een ander thema rondom danseducatie.
Voorbeelden zijn: dansstijlen, dansgeschiedenis, ontwikkelingspsychologie, leerstijlen,
inspiratie halen uit bestaand lesmateriaal en de combinatie van dans en andere vakken
16:30-17:00
tools voor het voortzetten van de lessen en inspiratie voor meer dans
Prijs: 95,00 per workshop*

Opzet DansTwist Mix
De cursus DansTwist Mix is geschikt voor leerkrachten die dansmateriaal willen ontwerpen voor verschillende
leeftijdsgroepen en zich meer willen verdiepen in dans als kunstvak.
Dag 1 Thema: oriënteren en onderzoeken
Wat is dans? Op de eerste cursusmiddag komt de verscheidenheid van dans als kunstvorm
aan bod. We kijken naar dans, gaan zelf aan de slag en doen inspiratie op uit bestaand
lesmateriaal.
Dag 2 Thema: uitvoeren
Tijdens deze cursusmiddag ontwerpen we samen dansmateriaal voor jouw groep aan de hand
van een stappenplan.
Dag 3 Thema: evalueren en reflecteren
Op de laatste dag leer je meer over de achtergrond van dans. We gaan dieper in op
onderwerpen als: ontwikkelingspsychologie, verschillende leerstijlen van leerlingen en de
combinatie van dans en andere vakken.
Prijs: 195,00*

Tijd: 14:00-17:00

In alle workshops komen ook bestaande dansmethodes en lesmaterialen aan bod, zoals Dansspetters, het
handboek DANS! en Leren door Dans. Daarnaast krijg je advies over hoe je meer dans in school kunt halen,
zoals vakdocenten, culturele instellingen en voorstellingen.
Data en locatie workshops: www.koolart.nl/danstwist
Inschrijven? www.koolart.nl/inschrijven-danstwist
Vragen? Stuur een mailtje naar info@koolart.nl of bel 06-30917373
*Alle prijzen zijn inclusief koffie/thee, het handboek ‘DansTwist’ en een inlogcode waarmee je exclusief toegang
krijgt tot de website van DansTwist voor meer lesmateriaal en inspiratie.

