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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:  

Carla 
Regio: Gelderland, Utrecht 
Bouw: midden en bovenbouw 
 
Je kunt op veel manieren een verhaal vertellen. Vandaag doen we dat niet alleen met woorden maar 
met ons hele lichaam! We gaan ontdekken hoe toneelspelen werkt, hoe tekst en beweging elkaar 
beïnvloeden en hoe je met elkaar een toneelstukje maakt dat leuk en spannend is om naar te kijken. 
 
Gerry 
Regio: Groningen, Friesland, Drenthe 
Bouw: onder tot bovenbouw 
 
De onderwerpen mogen ook door de school worden aangedragen i.v.m. themaweken.  
Het thema pas ik aan in mijn les en wordt vormgegeven in een schimmenspel, waarbij kinderen de vrije 
hand krijgen in het ontwerpen van figuren en kleur.  
Met deze figuren mogen de kinderen zelf een theater spel maken, door middel van licht en een groot 
doek, wat hun podium is na het maken van een thema ontwerp. 
 
Marijke  
Regio: Groningen 
Bouw: onder tot bovenbouw 
 
In deze themadag zullen de kinderen aan het werk gaan met verhalen.  
In de verhalen zit taal verwerkt en beweging. Zo is de thema dag laagdrempelig voor kinderen die dat 
spannend vinden en zit er uitdaging voor kinderen die al wat meer ervaring hebben.  

Themadag  

Onderwerp: Theater 
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Bij de onderbouw zal voornamelijk gewerkt worden met bestaande verhalen en staat plezier bovenaan.  
In de middenbouw krijgen kinderen een start van een verhaal en mogen ze een slot bedenken en 
uitvoeren. Ieder op zijn manier, dus als toneelspelen eng is, mag het met voorlezen of via film,  
Mits daar op school mogelijkheden voor zijn. 
De bovenbouw zal zelf met verhalen aan de slag gaan en zelf gaan schrijven over een onderwerp dat hen 
bezighoudt of interesseert.  
Beweging komt in alle klassen naar voren naar gelang de ruimte die er is en wat kinderen durven en 
willen.  
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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 / 56730330 

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. 

 


