
Pagina 1 van 6 
 

Themadag: Kunst |6 april 2022 |beschikbaar in schooljaar 2021-2022| SLIM Personeelsbemiddeling| 
Extern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten 
€ 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Ook ad-hoc mogelijk!  
of €221 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Ook ad-hoc mogelijk! Kosten  €246 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
 

Themadagverzorgers zijn:  

Nikki 
Regio: maximaal 1 uur reizen vanaf Almere 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Nikki 
 
Femmy 

Regio: in overleg 
Bouwen: kan themadagen verzorgen voor midden- en bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Femmy 
 
Giny 
Regio: Noord Nederland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Giny 
 
Daisy 

Regio: maximaal ong. 50km vanaf Groningen 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Daisy 
 
Ellie 
Regio: maximaal 1 uur reizen vanaf Beilen 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Ellie 
  

Themadag  

Onderwerp: Kunst 

 

https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/nikki/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/femmy/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/giny/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/daisy/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/ellie/
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Karina 
Regio: Noord Nederland  
Bouw: onderbouw 
Inhoud: Themadagen-Karina 

 
Marcelle 
Regio: Noord Nederland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Marcelle 
 
Carolien 
Regio: Noord Nederland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Carolien 
 
Hilja 
Regio: maximaal 45 minuten reizen vanaf Assen 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Hilja 
 
Marion S. 
Regio: maximaal 1 uur reizen vanaf Doesburg 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Marion 
 
Deborah 
Regio: maximaal 1 uur reizen vanaf Almere 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Deborah 
 
Tabitha 
Regio: in overleg 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Tabitha 
 
Olga 
Regio: in overleg 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Olga 
 
Sami – Engelssprekende theater docent 
Regio: maximaal 2 uur reizen vanaf Groningen 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Sami 
 
 
 

https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/karina/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/marcelle/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/carolien/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/hilja/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/marion/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/deborah/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/tabitha/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/olga/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/olga/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/sami/
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Jordi 
Regio: maximaal ong. 50km vanaf Groningen 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen-Jordi 
 
Sandra 
Regio: Friesland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Sandra 
 
Janneke 
Regio: Drenthe, verder weg in overleg 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Janneke 
 
Gerke 
Regio: Utrecht, Flevoland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Gerke 
 
Sanne 
Regio: Noord Nederland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Sanne 
 
Pleun 
Regio: Noord Nederland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Pleun 
 
Jolanda  
Regio: Noord Nederland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Jolanda 
 
Marion M. 
Regio: Flevoland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van midden- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Marion M. 
 
Merel 
Regio: Heel Nederland 
Bouwen: kan themadagen verzorgen van onder- tot bovenbouw 
Inhoud: Themadagen Merel 
 
 
 
 

https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/jordi/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/sandra/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/themadagen/janneke/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/gerke/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/gerke/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/sanne/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/pleun/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/jolanda/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/marion-m/
https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/merel/
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Jacobien 
Regio: Midden Nederland en Flevoland 
Bouwen: midden (groepen 4,5,6) 
Kosten: € 221, ad-hoc €246 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
 
Ontwerp je eigen huis, dorp en stad.  
Er zal gewerkt worden met materiaal dat normaal gesproken weggegooid zal worden.  
Bij aanvang van de les zal de begeleider enkele voorbeelden laten zien welke gemaakt zijn van 
restmateriaal en/of afbeeldingen van gerealiseerde projecten van bekende beeldend kunstenaars/ 
ontwerpers/ architecten.  
De vrijheid van expressie van de leerlingen staat voorop, vormgegeven met de aanwezige middelen. 
Tussendoor zal er steeds overlegd worden en aan het eind van het project zullen de resultaten opnieuw 
in groepsverband besproken worden. Een (latere) expositie van de uiteindelijke werkstukken kan tot de 
mogelijkheid behoren. 
 
Henneke 
Regio: Friesland, Drenthe, Overijssel 
Bouwen: midden (groepen 4,5,6) 
Kosten: € 221, ad-hoc €246 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
 
De dag bestaat uit 3 creatieve fases:  
1. Kunstgeschiedenis- we bespreken 2 kunstenaars  

2. Schrijven van een eigen verhaal voortvloeiend uit fase 1  

3. Schilderen, met het geschreven verhaal als inspiratie  
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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 € 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Of €221 en voor ad hoc aanvraag (binnen 24 uur) €246 (inclusief 
materiaal-, reiskosten en Btw) 

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

Bevoegdheid/ervaring Niet elke themadagverzorger heeft een onderwijsbevoegdheid, wel 
heeft hij of zij kennis, ervaring en kunde m.b.t. het onderwerp van de 
themadag welke hij of zij verzorgt. 

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

KVK aanbieder 04068440, 76781178, 2726563 

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. 


