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TITEL Een beestenboel op school dagproject (kick-off) handleiding 

Leerjaar Groep 1 t/m 8 

Type les Gezamenlijk groepen doorbrekende kick-off van het dagproject ‘Een beestenboel 
op school’ 

Lesduur +/- 30  minuten  
Let op! Dit is een indicatie, de tijden kunnen per school afwijken. 

Algemene 
voorbereiding 

Bespreek met het docententeam: 

• Wie stuurt de techniek aan tijdens de presentatie? 

• De groepsleerkrachten van de eigen klas verzorgen en begeleiden de 
presentaties van de groepjes. 

• Zorg voor een grote ruimte waar alle ouders en kinderen van de school 
kunnen zitten om de presentatie te kunnen bijwonen. Let op dat de ruimte 
zo is ingericht dat de spreker en de projectie goed te zien is voor iedereen.  

 

Extra informatie Deze handleiding voor de kick-off is een indicatie en hulpmiddel.  
 
De Kick-off wordt verzorgd door docenten van RCE in samenwerking met de 
groepsleerkrachten van de school.  
 
De kick-off van de project dag is groepen doorbrekend en heeft als doel de 
kinderen enthousiast te maken, ze kennis te laten maken met stop-motion en het 
project op gang te brengen. 
Tijdens de kick-off verzamelen de kinderen zich in een grote groep in de ruimte 
waarin de RCE-docent de kick-off gaat begeleiden. De kinderen brengen hun 
zelfgemaakte beestenboel attribuut mee naar de kick-off. Onder instructie van de 
RCE docent gaan de kinderen een ‘wave’/ golf maken met de meegenomen 
attributen. Tijdens deze wave worden er steeds foto’s gemaakt van de bewegingen 
van de kinderen. Deze foto’s worden aan het eind van de kick-off gemonteerd en 
getoond tijdens de kick-off. 
 

 
 

Uitvoering  

Lesplanning Lesduur: +/- 30 minuten 

Voorbereiding Bestudeer de lesopzet ‘Een beestenboel op school’ dagproject (kick-off) lesformat’. 
 
Bereid vóór de kick-off voor: 

• Het geven van de voorbereidende les per groep 

• Klaarleggen van attributen die de kinderen meenemen naar de kick-off (zie 
hieronder) 

 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Geluidsinstallatie om de sprekers te versterken  

• Projectie scherm 

• Indien mogelijk beamer 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

• Ieder kind neemt zijn eigengemaakte attribuut mee die gemaakt zijn in de 
voorbereidende les. 

• Optioneel; indien de voorbereidende les niet gegeven kon worden: gekleurde 
linten, dierenmaskers, lapjes gekleurde stof, feesthoedjes, etc. 

 
De groepsleerkrachten van de klas begeleiden de kinderen naar de plek in de zaal 
waar zij gaan zitten. Zorg ervoor dat de kinderen van de school van voren af aan 
per groep in rijen gaan zitten. De groepsleerkrachten blijven bij de kinderen zitten 
tijdens de kick-off. 
 

Tijdens de kick-off De groepsleerkrachten zorgen tijdens de kick-off ervoor dat de kinderen actief 
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 meedoen met de kick-off en ze ondersteunen waar nodig de kinderen bij het 
uitvoeren van de instructies. 
 

Afronding De groepsleerkrachten begeleiden de kinderen na afloop weer terug naar hun eigen 
klas. 
 

 


