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Kosten 
Sparkle: € 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Lukida : € 368 en voor ad hoc aanvraag (binnen 24 uur) € 393 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
NatuRosa: € 375 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) en € 250 voor een halve dag (inclusief 

materiaal-, reiskosten en Btw) 

 

De themadagen worden aangeboden door: 

Sparkle 
De toegevoegde waarde van de creatieve invaldocent!  
Sparkle* Support levert creatieve (inval)docenten die uit het juiste hout zijn gesneden en 
met passie voor hun vak.  

 
Een themadag is een verrijking van het onderwijs onder leiding van, bijvoorbeeld, een kunstenaar, 
fotograaf, musicus, regisseur, schrijver of bioloog die daar plezier in heeft.  
Kundige professionals die iets toevoegen.  
 
 
Door op de onderstaande link te klikken vindt u meer informatie over deze organisatie. 

https://www.sparkle-support.nl/voor-scholen/alle-docenten/  

 
 
 

 

Lukida 
De visie van Lukida is een wereld waarin, creatieve makers de wereld een stukje mooier 
maken door de eigen passie om te zetten in creatieve lesdagen voor basisscholen. 
 

 
Door op de onderstaande link te klikken vindt u meer informatie over deze organisatie. 
https://lukida.nl/lukida-onderwijs-3/ 
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NatuRosa (Rosa Kuipers) 

Regio: Groningen, Drenthe & Friesland  
Bouw: groep 5 t/m 8  

 

 

We kruipen in de huid van een echte bioloog en gaan onderzoek doen naar planten en dieren.  

Tijdens deze themadag ontdekken we de natuur rondom de school, waarbij we gebruik maken van 

verschillende onderzoekstechnieken. Het programma wordt aangepast aan het seizoen, de 

mogelijkheden van het schoolterrein en de leeftijd van de kinderen. Voorbeelden van activiteiten zijn: 

• Werken met een echte cameraval/wildcamera 

• Een dierengedragsonderzoek 

• Ecologisch onderzoek op het schoolplein 

• Schepnetvissen 

• Verdieping over een bepaalde diersoort als de regenworm, de bij of de egel 

• Werken met GPS gegevens van trekvogels 

• Verdiepen in strategieën voor overwintering 

De inhoud van de themadag wordt van te voren besproken en er is uiteraard ruimte om voorkeuren 

voor bepaalde activiteiten aan te geven. 

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. Een 

dagprogramma bestaat uit ongeveer 4 activiteiten, een halve dag uit 2 activiteiten. 

 
Door op de onderstaande link te klikken vindt u meer informatie over Rosa Kuipers. 
www.naturosa.nl 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturosa.nl%2F&data=05%7C01%7C%7Cc1096aa5c0054096e19e08dac246fedb%7C0f2bfd4a2a40492fb1940165a9b25bb0%7C0%7C0%7C638035907431539823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0dbdVgQSCYBjbxkn3NbYrEe3PuEmp8jRu1u9L9eGtZY%3D&reserved=0
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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 Sparkle: € 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 
Lukida : € 368 en voor ad hoc aanvraag (binnen 24 uur) € 393 (inclusief 
materiaal-, reiskosten en Btw) 
NatuRosa: € 375 (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) en € 250 voor 
een halve dag (inclusief 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 Sparkle : 04068440 
Lukida : 76878732 
NatuRosa : 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. 


