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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 € 375,- voor een hele dag (incl. materiaal, reiskosten en btw)  
€ 250,- voor een halve dag (incl. materiaal, reiskosten en btw) 

 
Themadagverzorgers zijn: 

Anka 
Regio: Groningen en Drenthe 
Bouw: 7 en 8 
Kosten: € 311,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Ook ad-hoc mogelijk! Kosten: €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
 
Thema: Muizen 
In de biologielessen hebben de leerlingen geleerd dat in Nederland verschillende soorten muizen leven. 
Sommige ervaren muizen als eng of vies, anderen vinden ze juist lief. 
Tijdens deze tekenles maken de leerlingen nader kennis met deze muizen en bespreken de uiterlijke 
kenmerken en eigenschappen en gaan kijken of hun mening over muizen ook kan veranderen door ze 
een ander uiterlijk te geven en leren hoe ze muizen een ander uiterlijk kunnen geven. Kunstzinnige 
oriëntatie en expressie - Geheugen, Biologie 
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Joyce 
Regio: Gelderland en Overijssel (Deventer) 
Bouw: onder/midden/bovenbouw 
Kosten: € 311,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Ook ad-hoc mogelijk! Kosten: €336,75 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
 
Thema: Natuurkunst 
Met liefde voor de natuur om ons heen, kijken ervaren en leren. 
Wat de natuur heeft lenen we even. 
We maken we creëren en we laten los. 
Niets is voor altijd. 
Vergankelijkheid heeft haar charmes. 
Laten we kijken naar de natuur om haar zo beter te begrijpen. 
Laten we kijken naar de kunst om zo anders te kunnen creëren dan dat wat we al deden. 
 
Rosa 
Regio: Groningen & Drenthe 
Bouw: groep 5 t/m 8  
Kosten: € 375,- voor een hele dag (incl. materiaal, reiskosten en btw)  
€ 250,- voor een halve dag (incl. materiaal, reiskosten en btw) 
 
We kruipen in de huid van een echte bioloog en gaan onderzoek doen naar planten en dieren.  

Tijdens deze themadag gaan we kennismaken met verschillende onderzoekstechnieken. Zo gaan we 
oefenen met een echte cameraval/wildcamera, doen we een dierengedragsonderzoek, gaan we werken 
met GPS gegevens van trekvogels en doen we een ecologisch onderzoek op jullie schoolplein. Hierbij 
maken we gebruik van handige apps die helpen bij het bepalen van de plant- en diersoorten die we 
tegenkomen.  
 
Benodigdheden vanuit school voor deze dag:  

• 5 à 6 tablets 
• lokaal met wifi en digibord/beamerscherm 

 
Het programma is geschikt voor een hele dag en kan gemakkelijk worden ingekort voor halve dagen.  
 
Planning 

- Voor de korte pauze: Start wildcamera & dierengedragsonderzoek 
- Na de korte pauze: Onderzoek trekvogels 
- Na de middagpauze: Ecologisch onderzoek schoolplein & Eind wildcamera 

 
In overleg en onder geschikte omstandigheden kan ook de activiteit Schepnetvissen worden 
aangeboden. 
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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  
€ 375,- voor een hele dag (incl. materiaal, reiskosten en btw)  
€ 250,- voor een halve dag (incl. materiaal, reiskosten en btw) 

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 / 83754016 

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. 


