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Kosten 
€ 311,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Ook ad-hoc mogelijk! Kosten: €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Of €221,- voor een hele dag zonder last minute en €246,- met last minute 

 

Themadagverzorger is: 

Mariëlle 
Regio: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Utrecht 
Bouw: onder/midden/bovenbouw 
 
Op deze dag gaan de leerlingen bezig met de kunstrichting 'film'. De nadruk ligt hierbij op het hele 
proces rondom het maken van een film. Zij leren hoe een film gemaakt wordt en welke technieken 
daarbij gebruikt worden. Van de scenarist tot het storyboard, van regisseur tot acteur en van cameraman 
tot eindmontage. Ook zal er op de verschillende niveaus aandacht zijn voor de samenwerking in een 
filmcrew. 
Afhankelijk van de groep wordt er individueel of in groepjes een teken- en maakopdracht uitgevoerd. Ter 
afsluiting worden de resultaten klassikaal gepresenteerd. 

 
Erika 
Regio: Groningen 
Bouw: midden/bovenbouw 
 
We willen allemaal liefde. 
 
Maar wat is liefde precies? En wat is het tegenovergestelde van liefde eigenlijk? 
Vandaag gaan we de basis ingrediënten van liefde en angst onderzoeken en we gaan de meest 

krachtigste en simpele meditatie oefening samen doen: een meditatie om naar het hart te gaan. Tot slot 

een kunstwerk maken om beide gevoelens te uiten en verankeren. 

 

  

Themadag 
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-       Wat is liefde? 

-       Wat is het tegenovergestelde van liefde? 

-       Hoe voelt angst? 

-       Hoe voelt liefde? 

-       Het kiezen van intentie en de drie pilaren 

-       Hoe kom ik bij de liefde? (meditatie oefening) 

  

Tot slot maken we samen twee kunstwerken (schilderijen) om de liefde en de angst uit te beelden in 

kleur en vorm. 

(Noot: als de ruimte er is en de groep is er klaar voor, doen we een tweede meditatie om compassie te 

verhogen). 
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Regels en afspraken 

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 

volgende voorwaarden zijn daarbij van belang: 

Kosten per themadag € 311,75 en voor een ad hoc aanvraag (binnen 24 uur) €336,75 
(inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Of €221,- voor een hele dag zonder last minute en €246,- met last 
minute. 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd 
een geldige VOG. 

Bevoegdheid/ervaring Geen bevoegde docenten, de themadag-verzorg beschikt wel over 
ervaring om alleen voor een groep te staan 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de 
aanbieder.  

KVK Aanbieder 76878732 

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur 
voor aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit 
de aanbieder worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, 
worden er geen kosten in rekening gebracht. In overleg zullen we 
kijken naar de mogelijkheid voor een nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor 
een hele dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden 
voor een groep in de ochtend en een andere groep in de middag. 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 


