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Team Talento
Digitale vakleerkrachten, op zoek naar het talent van jouw leerlingen
Team Talento is een online platform waar digitale

de leerlingen ook een gedegen basiskennis laten opdoen.

vakleerkrachten hun kennis middels workshops kunnen de-

En wellicht vindt een leerling het talentgebied na het

len met leerlingen van de basisschool. Je vindt honderden

volgen van de workshops zó leuk, dat hij of zij daar zelf

video’s verdeeld over verschillende talentgebieden. Een

verder mee wil gaan. Wellicht heeft deze leerling dan

talentgebied vult de standaard vakgebieden aan en zorgt

echt wel aanleg en talent voor dit specifieke onderdeel!

voor een plezierige verbreding van de (culturele)
lesstof. In deze brochure stellen we je onze vakleerkrachten, onze workshops en onze werkwijze graag
aan je voor.

Vakmensen
Wat zou goed onderwijs zijn zonder goede vakmensen?
Dat beseft Team Talento terdege en daarom worden onze
workshops stuk voor stuk gegeven door vakmensen;

Cultuureducatie

mannen en vrouwen die een bewezen talent hebben en

Cultuureducatie is een belangrijke stap in de ontwikkeling

die dit met plezier en vakmanschap over willen dragen aan

van alle kinderen. Goed cultuuronderwijs daagt leerlingen

jouw leerlingen! Deze vakmensen kan je zien als “digitale

uit om een creatieve, onderzoekende houding te

vakleerkrachten”. Jij kunt daar op ieder gewenst moment

ontwikkelen. Die heb je nodig in deze tijd, waarin het

gebruik van maken! Jij bepaalt wanneer je een van onze

steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren,

vakleerkrachten inschakelt. En als je dat doet, dan weet je

kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen

zeker dat je altijd een enthousiaste en professionele

kunt vinden. Team Talento hoopt daar een steentje aan

vakleerkracht naast je hebt staan, ter ondersteuning

te kunnen bijdragen en is eenvoudig in te passen in het

van jouw manier van lesgeven.

cultuuronderwijs van jouw school.

Combineer onze aanpak met jouw werkwijze

Talentontwikkeling

Zeer waarschijnlijk heb je al een goede methode voor

Een breed aanbod van cultuuronderwijs zorgt er voor dat

muziek en voor dramatische vorming, maar er is altijd

leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Waar ben je

ruimte voor verbreding, verdieping en (vooral) variatie.

goed in? Wat heeft jouw interesse? Vaak weet een kind dat

Tevens zul je niet altijd tijd én financiële ruimte hebben om

niet goed, maar komt het gaandeweg tot de ontdekking dat

naar voorstellingen te gaan of om professionals in school te

iets zijn of haar belangstelling heeft. Cultuuronderwijs moet

halen. Dan kan de aanpak van Team Talento een oplossing

dan ook laagdrempelig zijn; alle leerlingen moeten er aan

zijn. Met de vele workshops op het gebied van theater,

mee kunnen en willen doen en de talentvolle leerling moet

dans, toneel, muziek en creatief taalgebruik haal je op een

de mogelijkheid krijgen door te groeien.

eenvoudige en voordelige manier professionals in huis die

Wat is jouw talent?

nagenoeg zelfstandig met jouw leerlingen aan de slag gaan.

We zijn op zoek naar het talent van de leerlingen. Dit mag

Lees in deze brochure alles over onze talentgebieden en

je lekker breed zien, we willen leerlingen vooral in

onze workshops. En kijk ook eens naar de abonnements-

aanraking laten komen met activiteiten buiten de reguliere

vormen die wij aanbieden; een Persoonlijk abonnement

schoolvakken om. Plezier in het volgen van onze workshops

voor één leerkracht en een zeer compleet Schoolabonne-

staat voorop, maar door de professionele aanpak willen we

ment voor álle leerkrachten en álle leerlingen!

Team Talento informatiegids

3

Team Talento informatiegids
Wij maken een succes van jouw creatieve les!

Onze talentgebieden en workshops
Professioneel van opzet, speels en flexibel in het gebruik
Team Talento heeft de workshops handig ondergebracht bij

Talentgebieden

elf talentgebieden. Een talentgebied bevat meerdere

De website van Team Talento bevat 10 talentgebieden.

workshops. Je bepaalt altijd zelf met welk talentgebied

Achtereenvolgens zijn dat de talentgebieden Tekenen,

je wilt gaan werken en welke workshops je daarbij gaat

Bewegen, Taal, Dansen, Muziek, Drummen, Theater,

volgen.Aan de verdere invulling van de talentgebieden

Denksport, Knutselen en Digitaal. Een talentgebied

wordt constant gewerkt. Het overzicht wat je in deze

bevat meerdere workshops. De workshops zijn altijd

brochure vindt, is dan ook een momentopname.

onafhankelijk van elkaar te volgen en vormen telkens
een afgerond geheel.

Bekijk altijd onze website
www.teamtalento.nl voor het meest
actuele aanbod van talentgebieden
en workshops.

Workshops
De workshops worden gegeven door enthousiaste mensen
die professioneel bezig zijn in de culturele sector. Alle workshops zijn in samenwerking met onderwijsdeskundigen
ontworpen en samengesteld. Het grootste deel van de
workshops van Team Talento kent een vaste opbouw:
Je volgt een aantal lessen, waarin je gezamenlijk met de
leerlingen telkens een video bekijkt. Een video duurt tussen
de 3 en de 10 minuten. Nooit té lang dus! Sommige video’s
bevatten alleen instructie. De verwerking vindt dan plaats
na het bekijken van de video. Andere video’s nodigen de
leerlingen uit om direct mee te doen. Als er na afloop van
de video nog een verdere verwerking plaatsvindt, dan
hoort bij deze video in bijna alle gevallen een werkblad.
Bij de meeste workshops wordt een handleiding meegeleverd. Deze handleiding bevat vaak nog extra informatie om
de lessen van de workshop nog beter tot hun recht te
laten komen.
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Onze workshopleiders
Professionele vakmensen die je zo als digitale vakleerkracht in kunt zetten
Onze workshops worden stuk voor stuk gegeven door

Team Talento

vakmensen; mannen en vrouwen die een bewezen talent

Dat verklaart dan ook de naam van ons product; Team

hebben en die dit met plezier en vakmanschap willen

Talento, een team van experts die samen met jou op zoek

delen met jouw leerlingen!

gaat naar het talent van jouw leerlingen. Inderdaad, samen
met jou, want ons team heeft jouw expertise nodig om op

Een digitale collega in de klas

de juiste manier met jouw leerlingen aan de slag te kunnen

Wat wij bij Team Talento doen, is het bij elkaar zoeken

gaan.

van deze vakmensen, experts binnen hun vakgebied!
Zo ontstaat er een team van digitale collega’s, die

Op de pagina’s hierna worden de 10 verschillende

altijd voor jou klaar staat. Deze Talento-collega’s geven

talentgebieden in vogelvlucht besproken. Bij ieder

ook nog eens perfect les, omdat ze zich compleet hebben

talentgebied stellen we gelijk onze workshopleiders

kunnen focussen op hun educatieve en culturele taak.

aan je voor en krijg je een beeld van de workshops

Ze laten zich niet afleiden door allerlei andere zaken in

die momenteel al beschikbaar zijn.

tde klas, ze zijn altijd 100% gemotiveerd om les te geven!
Jouw team
Sta je voor de klas, dan is het toch geweldig om een grote
groep digitale Talento-collega’s om je heen verzameld te
hebben? Enthousiaste vakmensen die voor je klaar staan
om je op het gebied van cultuuronderwijs te helpen, bij de
vakgebieden waar je steun kan gebruiken! Jij kunt je dan
volledig focussen op de vakgebieden waar je zelf goed in
bent (zoals rekenen en taal). Cultuuronderwijs pak je dan
mede aan met deze Talento-collega’s. Met hun hulp vul je
dan je cultuureducatie verder in.
De digitale variant van een vakleerkracht heeft ook zo zijn
voordelen; jij bepaalt op welk moment je een van onze
collega’s wilt gaan inzetten, jij bepaalt welke lesstof je wilt
gaan aanbieden in je groep en jij bepaalt in hoeverre je wilt
“samenwerken” met deze collega.
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Talent voor Spelen
Leuke spelletjes en energizers voor tussendoor
Het allereerste tabblad op onze website bevat een mooie
verzameling spelletjes, die je met z’n allen in de klas kunt
spelen. De meeste spellen hebben een duidelijke link met
de workshops van onze website en zorgen ervoor dat je op
een speelse manier met de oefenstof om kunt gaan.
Het Grote Talentenspel
Een spel boordevol snel inzetbare energieke opdrachten
voor de hele groep; energizers, ritme-oefeningen, dansjes,
theaterspelletjes. Maar ook een spel met rustige opdrachten; tekenen, dammen, schaken. Een spel waar iedereen
direct aan mee kan doen! En een spel waarmee jij snel de
vele mogelijkheden van Team Talento leert kennen.
Wie doet wat?
Een spel boordevol leuke opdrachten met een spannend en
verrassend spelelement in zich; Wie gaat welke opdracht
doen? Een spel om snel in te kunnen zetten als leuk tussendoortje, of uitgebreider in (bijvoorbeeld) de vorm van een
quiz die jij als leerkracht zelf vorm gaat geven.

Stoelendans
Stoelendans, wie kent het niet? Een ouderwets spelletje, nu
bij Team Talento in een modern jasje gestoken. Speel het
spel even snel tussendoor, of aan het eind van de dag. Iedereen doet mee. Compleet met leuke muziek en grappige
opdrachten!
Hoorspel
De leerlingen bedenken eerst een verhaal en zoeken daar
passende geluiden bij. Ons computerprogramma helpt ze
bij het samenstellen van een goede set met geluiden. De
verzamelde geluiden kan je opslaan en bewaren. Vertel dan
het verhaal en speel de geluiden er bij af.
Kleurenspel
Het spel kiest vier kleuren en deze zie je in het spel afgebeeld in de vorm van vier verfblikken. De blikken bewegen
in een bepaalde volgorde. Klik ze aan in dezelfde volgorde.
Als je het goed doet, zie je dat de witte kleren van Sam en
Tess gekleurd gaan worden.
Blinkies Avontuur
De huisrobot van Team Talento heet Blinkie. In het door
onszelf ontworpen spel kunnen de leerlingen deze robot
programmeren. Het spel bestaat uit allerlei levels. Spelenderwijs zijn de leerlingen bezig met de grondbeginselen van
programmeren.
Blinkies Gamemaker
In deze workshop maken je leerlingen zelf levels voor het
programmeerspel “Blinkies Avontuur”. Ze bepalen helemaal
zelf hoe zo’n level eruit komt te zien en testen het level ook
voordat het bewaard wordt. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag, het eindresultaat kan daarna door andere
leerlingen eens gespeeld worden.
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Talent voor Tekenen
Striptekenen, thema’s en feestdagen
Het talentgebied Tekenen bestaat uit de workshops
“Striptekenen 1, 2 en 3”, “Thematekenen huisdieren, wilde
dieren en karakters” en de special rondom de feestdagen in
december. Deze workshops worden gegeven door Aad
Bijloo. Aad is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie
voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij werkt al ruim
twintig jaar als illustrator, striptekenaar en animator.
Striptekenen 1, 2 en 3
Hoe teken je nu een stripfiguur? Hoe bouw je het lichaam
op, hoe teken je het hoofd? Maak gebruik van acties,
emoties, striptaal en pas de juiste tekstballoons toe.

Thematekenen
Drie workshops die wat anders
van opzet zijn. Kies zelf een
les uit. Kijk met Aad mee hoe
je bijvoorbeeld een hond, een leeuw of een ridder tekent. Probeer het daarna zelf. Gebruik daarbij de tips op
het werkblad. Of maak de kleurplaat af die bij iedere les
meegeleverd wordt. De tekenworkshop “Huisdieren” is zeer
geschikt om jaarlijks in te zetten ten tijde van dierendag.
De extra workshop rondom de feestdagen bevat een aantal
leuke lesjes voor Sinterklaas en Kerst.

Stap voor stap werken we toe naar het slotakkoord in

Werkbladen

deel 3. Daar maak je uiteindelijk je eigen stripje. De vele

Maak gebruik van de vele werkbladen die bij deze work-

werkbladen met goede aanwijzingen zorgen ervoor dat

shops meegeleverd worden. Ze bieden extra tips en zorgen

je het geleerde goed kunt toepassen.

ervoor dat de leerlingen de tekenopdrachten nog beter uit
kunnen voeren.
Er zijn ook diverse kleurplaten beschikbaar. Print deze uit
en bewaar ze, zo heb je altijd een leuke, snelle opdracht
achter de hand.

Team Talento informatiegids

7

Team Talento informatiegids
Wij maken een succes van jouw creatieve les!

Talent voor Bewegen
Muziekspelletjes, yoga, fitness, sportspelletjes en jongleren
Dit talentgebied bevat acht verschillende workshops,
gegeven door vier verschillende workshopleiders.
De workshops zijn te volgen in de klas, in het
speelleerlokaal en in de gymzaal. De fitnessoefeningen
zijn tevens te gebruiken als energizers om tussendoor
even lekker te kunnen bewegen.
Muziekspelletjes
In deze workshop gaat Marinho met zang, dans en opdrachten lekker aan de slag met de jongste leerlingen. Er zijn in
totaal 9 verschillende muziekspelletjes. Deze zijn in een
willekeurige volgorde te gebruiken. Deze workshop past prima in de kleuterbouw van de school. Maar leerlingen van
(begin) groep 3 zullen ook nog met veel plezier mee willen
doen met de muziekspelletjes.
Kinderyoga en Mediteren
De workshop Kinderyoga is opgedeeld in twee delen; een
voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. De yogalessen worden gegeven door Suzanne Saffrie. Zij heeft een
eigen yoga-studio en geeft yoga-les aan kinderen en aan
jonge volwassenen. De oefeningen zijn in de klas te doen,
maar beter en prettiger is het om een speciale ruimte daarvoor te gebruiken (bijvoorbeeld het speelleerlokaal van de
onderbouw). Bij de workshop Mediteren luister je super
ontspannen naar het verhaal van Susanne en laat je je
gedachten meegaan met wat er verteld wordt.

Kids Bootcamp en Kids Fitness
Twee workshops waarbij je leerlingen
hun energie goed kwijt kunnen. Onze
fitness-coach Henri doet allerlei leuke en
uitdagende bootcamp- en fitnessoefeningen met de kinderen. In een speciale
techniek-video raak je eerst vertrouwd
met de bootcamp-technieken die in de
overige video’s behandeld worden. Doe
telkens eerst een kleine warming-up en
volg dan één van de vier bootcamps. Of pak dagelijks een
korte fitnessles en strek even alle spieren.
Sportspelletjes
Deze workshop bestaat uit zeven lessen met sportspelletjes. Gymdocent Harm en zijn leerlingen laten enkele leuke
spelletjes zien, die heel geschikt zijn voor op het schoolplein, in de gymzaal of zomaar tussendoor. Kies zelf een
spelletje uit, bekijk deze in de klas, laat de
leerlingen de spelregels zelf noteren en speel het spel daarna in de gymzaal.
Jongleren
In deze workshop krijgen je leerlingen les in het jongleren
met balletjes. Workshopleider Gijs is zelf een zeer goede
jongleur en laat met veel voorbeelden zien hoe je het
jongleren onder de knie kunt krijgen. De videolessen kan je
gezamenlijk in de klas bekijken. Het veelvuldig oefenen van
de aangeboden jongleertechnieken dienen de leerlingen
zelfstandig te gaan doen.
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Talent voor Taal
Verhalen schrijven, rijmen en gedichten, allemaal taal en hoorspel
Het talentgebied Taal bestaat uit de workshops
“Verhalen schrijven”, “Rijmen en gedichten”, “Allemaal
Taal” en “Hoorspel”. Deze workshops worden gegeven door
Willem Eekhof. Hij heeft jarenlang voor de klas gestaan en
heeft daarna veel leesboekjes geschreven voor uitgeverij
Zwijsen. Willem bedenkt en ontwerpt educatief materiaal
voor basisscholen.
Verhalen schrijven

Allemaal Taal
Willem behandelt in deze
workshop allerlei taalvarianten. Achtereenvolgens zijn dat:
beeldtaal, gebarentaal, geheim- taal, fantasietaal, spreektaal, schrijftaal en wartaal (onzintaal). Al deze taalaspecten
vullen ons Standaardnederlands (voorheen ABN) aan en
maken van taal een levend en boeiend onderwerp.

Hoe schrijf je je eigen verhaal? Hoe kom je aan inspiratie,

Hoorspel

wat voor soort verhalen kun je schrijven? Hoe bedenk je

In deze workshop maken de leerlingen zelf een hoorspel. Ze

een plot voor je verhaal? In deze workshop komt dat alle-

bedenken eerst een verhaal en zoeken daar dan geluiden

maal aan bod. Zeer geschikt om jaarlijks in te zetten

bij uit. Ons computer-

ten tijde van de kinderboekenweek.

programma helpt ze bij het samenstellen van een goede
set met geluiden. De verzamelde geluiden kan je dan

Rijmen en gedichten

opslaan en bewaren. Vertel dan het verhaal en speel de

Rijmschema’s, beroemde dichters, dichtvormen en zingen

geluiden er bij af. De leerlingen gaan zelfstandig of in

op rijm … Willem behandelt in deze workshop alle aspecten

tweetallen aan de slag. Het eindresultaat kan door de

die met rijmen en gedichten te maken hebben. De mooie

gehele klas beluisterd worden.

werkbladen vormen een goede aanvulling op
het videomateriaal.

Theaterlezen
Theaterlezen (ook wel toneellezen genoemd) is een originele en leuke samenleesvorm, leuk voor álle leerlingen. Theaterlezen biedt veel mogelijkheden en is met name geschikt
voor de zwakke lezers.
Onze didactici hebben samen met een tekstschrijver,
een tekenaar en een programmeur een fantastisch mooi
programma gemaakt. Dit programma zal in de loop der tijd
verder uitgebreid gaan worden met nieuwe verhalen én
nieuwe mogelijkheden.
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Talent voor Dansen
Lekker dansen, de dansstudio, housedance en hiphop
Het talentgebied Dansen heeft voor de onder-, midden- en

Hiphop

bovenbouw een workshop “Basislessen” en een workshop

De hiphop-dans is een dans met

“Lekker dansen”. Deze danslessen worden gegeven door

veel vloeiende bewegingen, waar-

Monique Teepen. Zij is dansdocente én leerkracht in het

bij alle ledematen gebruikt worden.

basisonderwijs. Daarnaast zijn er nog workshops “House-

André leert de leerlingen een paar

dance” en “Hiphop”. Housedance wordt gegeven door

stoere moves aan, waarmee ze

workshopleider en dansdocent Terence van Lange,

hun hiphop-talenten al snel kunnen showen. De workshop

Hiphop wordt gegeven door Andre Grekhof, die een eigen

bestaat uit drie delen, die je afzonderlijk van elkaar kunt

dansstudio heeft en al eens wereldkampioen is geworden.

gebruiken. Deze drie delen zijn prima in de klas te volgen.

Dansen basislessen en Lekker dansen
De danslessen kunnen gewoon in de klas uitgevoerd worden. Schuif je stoel aan, maak wat ruimte en doe mee met
dansdocente Monique. Volg eerst de basislessen. Daarin
leert Monique je een aantal danspassen aan die later terugkomen. En ga daarna lekker dansen op leuke, moderne
muziek. Monique doet iedere dans eerst voor met veel
uitleg, daarna nog een meer met alleen maar muziek.
De Dansstudio
Dit is geen workshop, maar een super leuk computerprogramma. Met behulp van de Dansstudio maken je leerlingen een eigen dans. Ze maken eerst een keuze uit vijf
muziekstukken en bedenken dan zelf bij zo’n muziekstuk
hoe je op deze muziek zou kunnen dansen. De leerlingen
gaan zelfstandig aan de slag, het eindresultaat (de dans)
kan daarna door de hele groep uitgevoerd worden.
Housedance
Housedance is een vrij snelle manier van dansen, die je
goed kunt gebruiken bij veel moderne muziek. Onze housedance-docent Terence leert de leerlingen stap voor stap
enkele leuke house-moves. Elke move wordt eerst “droog”
aangeleerd. In de volgende video kunnen de leerlingen
hem dan op muziek oefenen. De workshop bestaat uit twee
delen (voor beginners en voor gevorderden) en is prima in
de klas te volgen.
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Talent voor Muziek
Boomwhackers, kleurenlied, zingen en zangles, singer songwriter en A.M.V.
Muziek maken heeft een positief effect op de intelligentie

Singer Songwriter

en sociale vaardigheden van je leerlingen, maar is natuurlijk

In deze workshop oefen je

ook gewoon erg leuk! De muziekworkshops nemen daarom

met Chris en Peter in het be-

een belangrijke plaats in op onze website.

denken van een tekst op een
melodie. We laten je zien hoe

Boomwhacken

zo’n proces werkt. Ongemerkt leer je ook iets over noten

Bij Team Talento vind je een grote verzameling Boom-

lezen en je krijgt tips om zelf een tekst voor de melodie te

whack-workshops. Alle muziekstukken zijn in eigen huis

schrijven. Aan het einde van de workshop kan iedereen zelf

ontwikkeld, kennen een duidelijke structuur en zijn op ni-

z’n eigen tophit schrijven

veau inzetbaar. Begin met de hulp van Chris met de Boomwhack-basislessen, maak dan eens met de Muziekmaker je

Algemene Muzikale Vorming

eigen Boomwhack-melodie en speel (zelfs zónder Boom-

Onze workshop Algemene Muzikale Vorming bestaat uit

whackers) tussendoor mee met onze Boomwhack-apen.

een groot aantal activiteiten om je leerlingen vertrouwd te
maken met ritme, melodie en maten. Je kunt deze video’s

Kleurenlied

prima gebruiken ter ondersteuning van je muzieklessen.

In deze workshop leren we bij Jantien spelenderwijs allerlei
kleuren kennen. Deze worden verwerkt in het Kleurenlied.
Dat is een “groeilied”; het wordt langer en langer! Je werkt
met voorwerpen die elke school wel heeft. Je kunt telkens
gebruikmaken van aanvullend lesmateriaal. Dit wordt per
les goed aangegeven en maakt deze workshop erg compleet!
Word een echte zangeres en Liedjes zingen
Onder begeleiding van onze workshopleider Babette gaan
we oefenen met je stem, met je ademhaling en krijg je
allerlei goede zangtips.
De workshop “Liedjes zingen” bestaat uit liedjes voor de
midden- en bovenbouw die je met je klas kunt zingen.
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Talent voor Drummen
Tafeldrummen, drummen in de zomer en de cupsong
Workshops drummen, maar dan met je handen en op je

Drummen in de zomer

tafeltje in de klas! Super laagdrempelig, iedereen kan

Deze workshop bestaat uit vijf

meedoen en zeer goed voor het ontwikkelen van je

video’s met muziekstukken uit

ritmegevoel. Drumdocent Chris (die we ook al gezien

verschillende vakantielanden.

hebben bij het talentgebied Muziek) geeft op zijn eigen

Zet deze workshop in aan het einde van het schooljaar,

manier les in tafeldrummen. Volg de video’s klassikaal en

als het al lekker weer is en de zomervakantie nadert.

doe met z’n allen mee. De korte lesjes zijn ook zeer
geschikt om als tussendoortje en energizer in te zetten.

Cupsongcursus
De Cupsong is een heel leuk liedje dat in 2013 en 2014

Tafeldrummen 1

hoog in de top 40 stond. Bij dit liedje hoort een speciaal

Deze workshop bestaat uit veertien lessen. Zittend achter

ritme, dat je met behulp van plastic bekers gewoon achter

je tafeltje kan iedere leerling lekker meedoen met

je tafeltje kunt doen. Onze slagwerkspecialist Paul legt dit

workshopleider Chris en ben je zeer actief bezig met

stap voor stap uit. De lesjes in deze workshop zijn bewust

ritmes, geluiden en het luisteren naar muziek.

erg kort gehouden, zodat je stap voor stap de
“cupsongtechniek” kunt leren.

Tafeldrummen 2
Deze workshop bestaat uit maar liefst achttien lessen.
De workshop is een prima vervolg op deel 1. Er worden
nieuwe technieken, ritmes en geluiden toegevoegd aan
het tafeldrummen.
Tafeldrummen 3
Deze workshop bestaat uit tien lessen. Aan deze workshop
zijn ook vijf knutsellessen toegevoegd. Je gaat in
Tafeldrummen 3 namelijk het drummen
op je tafeltje combineren met het
bespelen van zelfgemaakte muziekinstrumenten. Dat is pas echt leuk;
eerst lekker knutselen en daarna met
Chris heerlijk bezig zijn met muziek!
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Talent voor Theater
Word een theaterspeler, theaterspelletjes en de theatervoorstelling
Het talentgebied Theater bestaat uit een drietal grote work-

Theaterspelletjes

shops. Deze worden gegeven door Sem van den Borne. Sem

Deze workshop bestaat

is regisseur van theaterstukken en theaterdocent. In de

uit twee delen. In deel 1

workshops wordt Sem bijgestaan door leerlingen van zijn

bespreekt Sem vier leuke

theaterschool en door Fé, een jonge actrice en stemacteur.

spelletjes. Hij doet ze voor, doe daarna maar mee.
Ongemerkt leer je heel wat extra theatertechnieken.

Word een theaterspeler

Deel 2 bestaat uit 12 leuke spelletjes, voorgedaan door Sem

27 lesjes, verdeeld over vijf delen. Deel 1 “Opwarmen”

en vier van zijn theaterleerlingen. Daarna kan je ze prima in

bevat allerlei oefeningen om je theaterspieren los te

de groep gaan naspelen. Succes en plezier gegarandeerd!

maken. Deel 2 “Emoties” leert je hoe je diverse emoties
uit kunt beelden. Deel 3 “Typetjes” laat zien hoe je een

De theatervoorstelling

aantal typetjes zeer stereotype kunt uitbeelden. In deel 4

De meest complete workshop binnen dit talentgebied.

“Waar denk je aan?” leert Sem je hoe je met verbeelding

Sem behandelt diverse aspecten die van belang zijn bij het

zaken kunt uitbeelden die er niet zijn. En in deel 5 “Tips en

uitvoeren van een goede theatervoorstelling. Deze work-

trucs” leer je nog veel meer om een goede theaterspeler te

shop is vooral geschikt voor de bovenbouw en dan met

worden.

name voor groep 8. In deze groep wordt traditiegetrouw
aan het einde van het schooljaar een musical opgevoerd.
De leerlingen staan dan veelal met weinig toneelervaring
op het podium. Deze workshop wil de leerlingen van groep
8 voorbereiden op de musical, zodat de uitvoering daarvan
een nog groter feest gaat worden! De workshop wordt zeer
compleet geleverd; een uitgebreide handleiding, veel tips
en kopieerbare tekstboekjes per les.
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Talent voor Denksport
Dammen en schaken
Het talentgebied Denksport bestaat uit de workshops

Schaken bevordert de leerprestaties

“Dammen doe je zo!” en “Schaken doe je zo!”. Beide

Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken komt

workshops worden gegeven door Kees Pruis. Hij is

onomstotelijk naar voren dat schaken de leerprestaties

jarenlang onderwijzer op een bassischool geweest en is

bevordert: de sport stimuleert zowel de hersenactiviteit als

met zijn schoolschaakteam in 2000 Nederlands kampioen

het concentratievermogen. De gemeente Rotterdam beseft

geworden.

dat ook. En wil de schaakhoofdstad van Nederland worden.
Een beetje in navolging van Parijs, waar schoolschaken

Dammen en schaken doe je zo!

inmiddels op bijna alle scholen standaard wordt gegeven.

In de workshops leer je de belangrijkste basisregels van
deze twee bordspellen. Workshopleider Kees vertelt en laat

Nederlandse wereldkampioen dammen

m.b.v. een jeugdige tegenstander zien wat de regels van het

Sinds 2016 heeft Nederland weer

spel zijn en geeft aanwijzingen om een partijtje dammen en

een wereldkampioen dammen. Roel Boomstra (23) uit

schaken te kunnen spelen. Aan het einde van de workshop

Groningen mag deze titel dragen. Toen Roel 8 was, ging hij

heeft iedereen een goede basiskennis opgebouwd. Tijdens

eerst schaken. Maar dammen vond hij leuker en op zijn

de gehele workshop kunnen de leerlingen al direct aan de

tiende zei Roel al dat hij ooit wereldkampioen zou gaan

slag gaan met dammen en schaken. Nagenoeg alle lessen

worden. Wie weet zit de volgende Nederlandse

worden afgesloten met een spelvariant, waarbij je op een

wereldkampioen wel bij jou op school?

eenvoudige manier het geleerde direct kan toepassen.
De vele werkbladen, compleet met een overzicht van de
spelregels, maken deze workshops zeer geschikt om vanaf
groep 6 klassikaal en/of individueel in te zetten.
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Talent voor Knutselen
Knutselen, muziekinstrumenten, feestdagen en timmeren
Het talentgebied Knutselen bevat een viertal workshops.

Feestdagen

Deze worden gegeven door Annemarie Laseur. Zij is werk-

Speciaal voor Sinterklaas en Kerst

zaam als remedial teacher en dyslexiespecialist. Annemarie

heeft Annemarie een tiental leuke

houdt ook erg van knutselen en zit altijd vol ideeën, die ze

knutselopdrachten gemaakt.

met veel enthousiasme op kinderen weet over te brengen.

Deze workshop is een vast onderdeel van onze jaarlijkse
“Feestdagen-special” en zorgt altijd voor leuke

Knutselen

knutselmomenten in de klas.

Maak met papier, karton, wol, scharen, lijm, verf, klittenband en nog veel meer de mooiste dingen! Annemarie

Timmeren

helpt je daar graag bij. Elke video bevat een ander

Timmerman Michiel maakt samen met jouw leerlingen een

knutselidee, dat je zo in kunt zetten in je klas. De

pennenbakje. Hierbij komen alle basisvaardigheden van

opdrachten staan in een willekeurige volgorde en

het timmeren aan bod: een tekening lezen, de onderdelen

kan je dus onafhankelijk van elkaar gaan gebruiken.

uitmeten, zagen, boren, schroeven, spijkeren en
monteren. Volg de lessen in deze workshop in de

Muziekinstrumenten

aangegeven volgorde.

Muziek maken is ontzettend leuk. En het wordt nog
leuker als je zelfgemaakte instrumenten mag gebruiken.
Annemarie laat zien hoe je met eenvoudige restmaterialen
binnen een paar minuten de mooiste muziekinstrumenten
maakt! De opdrachten staan in een willekeurige volgorde.
Bepaal zelf welke muziekinstrumenten je met de leerlingen
wilt gaan maken.
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Talent voor Digitaal
Programmeerspel, stop-motion en werken met apps
Het talentgebied Digitaal is volop in ontwikkeling en bevat

Blinkies Gamemaker

momenteel drie workshops. Deze worden gegeven door

In deze workshop maken

Sander Gordijn, leerkracht en specialist op het gebied van

je leerlingen zelf levels

digitale lesmaterialen. Tevens is Sander een van de auteurs

voor het programmeerspel

van de website www.kleuteruniversiteit.nl. Sander maakt in

“Blinkies Avontuur”. Ze bepalen helemaal zelf hoe zo’n

zijn kleuterklas dagelijks gebruik van de IPad, het digibord

level eruit komt te zien en testen het level ook voordat het

en robots.

bewaard wordt. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag,

Blinkies Avontuur
De huisrobot van Team Talento heet Blinkie. In het door
onszelf ontworpen spel kunnen de leerlingen deze robot
programmeren. Het spel bestaat uit allerlei levels en er
zullen regelmatig nieuwe levels toegevoegd gaan worden.
De levels lopen op in
moeilijkheidsgraad. Spelenderwijs zijn de leerlingen bezig
met de grondbeginselen van programmeren.

het eindresultaat kan daarna door andere leerlingen eens
gespeeld worden.
Stop-motion
In deze workshop leren je leerlingen in acht videolessen
hoe je je eigen stop-motion filmpje kunt maken. Sander
maakt hierbij gebruik van de Stop-Motion Pro-app en legt
duidelijk uit hoe deze app werkt. Daarna maken we al snel
een eigen filmpje met eenvoudig speelgoed. Sander vertelt
ook dat het zinvol is om een storyboard te maken en geeft
allerlei tips voor het optimaliseren van je filmpje. Aan het
einde van de workshop heeft iedereen een filmpje gemaakt
en kan je in de klas tijdens een heuse filmpremière
genieten van alle filmpjes.
Apps
We merken dat er steeds meer tablets in de klassen komen.
Deze worden dan voornamelijk gebruikt bij rekenen en taal,
maar je kunt er zoveel meer mee doen. In deze workshop
heeft Sander 7 mooie apps geselecteerd, die je prima in
kunt zetten in de klas. Sander geeft eerst wat praktische
uitleg over de IPad en laat dan in 7 lessen zien wat je met
de gekozen apps kunt doen. Zeer gevarieerd en er zit altijd
wel een app tussen die jij in jouw groep kunt gaan inzetten!
De workshop wordt compleet geleverd met een duidelijke
handleiding en diverse werkbladen.
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Persoonlijk abonnement
Gericht werken met Team Talento in één groep
Kies voor een Persoonlijk abonnement als slechts één leer-

Gebruiksrecht bij het Persoonlijk abonnement

kracht van de school met Team Talento wil gaan werken.

Team Talento mag alleen gebruikt worden door de leer-

Deze leerkracht krijgt een persoonsgebonden code en mag

kracht die het product besteld heeft, en alleen voor onder-

het pakket in zijn of haar groep gaan gebruiken.

wijs aan leerlingen die les krijgen van deze leerkracht. Bij

Persoonlijk abonnement
Ben je werkzaam in het (basis-, speciaal of voortgezet)

een Persoonlijk abonnement is de inlogcode strikt persoonlijk en mag niet gedeeld worden met anderen.

onderwijs en wil je Team Talento op jouw school, maar

Actuele prijs

dan alleen in jouw groep blijvend gaan gebruiken? Heb je

Kijk op onze website voor de actuele prijs van een Per-

besloten om Team Talento in te gaan zetten als onderdeel

soonlijk abonnement.

van
´ jouw cultuuronderwijs, of gewoon om als extra lesmateriaal bij heel veel gelegenheden in te kunnen zetten, dan

Abonnementsvoorwaarden

is een Persoonlijk abonnement de juiste keuze. Dit abon-

•

Een Persoonlijk abonnement wordt afgesloten voor

nement wordt afgesloten voor een periode van (minimaal)

een periode van (minimaal) 12 maanden. Dit is niet

12 maanden. En in deze periode mag je al onze workshops,

gebonden aan schooljaren en kan op elk gewenst

opdrachten, energizers en werkbladen gebruiken.

moment ingaan.
•

Een Persoonlijk abonnement wordt automatisch ver-

Aanvragen en activeren

lengd, tenzij het uiterlijk één maand voor de afloop-

Een Persoonlijk abonnement kan aangevraagd worden via

datum opgezegd wordt. Je krijgt van ons tijdig bericht

een online formulier op de website van Team Talento. Na

vóór het verstrijken van deze termijn.

behandeling van de aanvraag ontvang je van ons via de

•

Een Persoonlijk abonnement kan schriftelijk opgezegd

e-mail een inlogcode. De gebruikersperiode gaat dan ook

worden (per e-mail of per post). Je krijgt hiervan altijd

direct in.

een bevestiging voor je eigen administratie.

Probeer 30 dagen gratis
Na het aanvragen van een Persoonlijk abonnement mag je
de eerste 30 dagen gratis met ons pakket werken. Aan het
einde van deze periode krijg je via de mail de mogelijkheid
om je abonnement kosteloos en zonder verdere verplichtingen op te zeggen. Zonder tegenbericht van jou zal
het betaald abonnement na deze 30 dagen automatisch
geactiveerd worden en wordt een factuur per mail naar je
toegestuurd.
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Schoolabonnement
Zonder beperkingen Team Talento gebruiken op school
Heb je besloten om Team Talento in te gaan zetten als

Actuele prijs

onderdeel van jouw cultuuronderwijs, of gewoon om als

Kijk op onze website voor de actuele prijs van het School-

extra lesmateriaal bij heel veel gelegenheden in te kunnen

abonnement. De prijs van het Schoolabonnement is geba-

zetten, dan is een Schoolabonnement de juiste keuze.

seerd op het leerlingaantal van de school. Controle van het
leerlingaantal vindt plaats aan de hand van het BRIN-num-

Schoolabonnement

mer van de school.

Het schoolabonnement gebruik je als je met de gehele
school wilt gaan werken met Team Talento. Alle collega’s

Abonnementsvoorwaarden

krijgen een eigen account. Dit abonnement wordt afgesloten

• Een Schoolabonnement wordt afgesloten voor een perio-

voor een periode van (minimaal) 12 maanden. En in deze

de van (minimaal) 12 maanden. Dit is niet gebonden aan

periode mag de gehele school (leerkrachten én leerlingen)

schooljaren en kan op elk gewenst moment ingaan.

al onze workshops, opdrachten, energizers en werkbladen
gebruiken.

• Een Schoolabonnement wordt afgesloten voor de gehele
school. Het is gekoppeld aan het BRIN-nummer van de organisatie. Alle (neven)vestigingen onder dit BRIN-nummer

Aanvragen en activeren

mogen gebruik maken van Team Talento.

Een Schoolabonnement kan aangevraagd worden via een

• Een Schoolabonnement wordt automatisch verlengd, ten-

online formulier op de website van Team Talento. Na be-

zij het uiterlijk één maand voor de afloopdatum opgezegd

handeling van de aanvraag ontvang je van ons via de e-mail

wordt. Je krijgt van ons tijdig bericht vóór het verstrijken

een inlogcode. De gebruikersperiode gaat dan ook direct in.

van deze termijn.
• Een Schoolabonnement kan schriftelijk opgezegd worden

Probeer 30 dagen gratis

(per e-mail of per post). Je krijgt hiervan altijd een bevesti-

Na het aanvragen van een Schoolabonnement mag je de

ging voor je eigen administratie.

eerste 30 dagen gratis met ons pakket werken. Aan het einde
van deze periode krijg je via de mail de mogelijkheid om je
abonnement kosteloos en zonder verdere verplichtingen op
te zeggen. Zonder tegenbericht van jou zal het betaald abonnement na deze 30 dagen automatisch geactiveerd worden
en wordt een factuur per mail naar je toegestuurd.
Gebruiksrecht bij het Schoolabonnement
Team Talento mag alleen gebruikt worden door de medewerker(s) van de organisatie waarvoor het product besteld is, en
alleen voor onderwijs aan leerlingen die aan deze organisatie
verbonden zijn. Bij een Schoolabonnement mag je accounts
aanmaken voor alle personen die werkzaam zijn bij de organisatie waarvoor het abonnement is afgesloten.
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Over ons
Wie zijn wij en wat is onze specialiteit?t
Wij zijn drie bevlogen ondernemers en hebben in 2014 de koppen bij
elkaar gestoken. CWG Media B.V. te Enkhuizen (www.cwgmedia.nl)
is ons bedrijf en Team Talento is ons eerste product. Met Team Talento
willen we het onderwijs verrijken met een hoogwaardig product,
waarmee kinderen de kans krijgen hun talenten te ontdekken en
te ontwikkelen.

Chris van de Vijfeijke
Chris is afgestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam en is
gediplomeerd docerend en uitvoerend musicus. Chris geeft les aan
leerlingen in zijn eigen drumschool (www.ffdrummen.nl) . Theorie
wordt daar op een speelse manier met de praktijk verweven. Chris
is een rasechte muzikant, speelt naast drums ook piano en basgitaar
en heeft in talloze bands gespeeld. Bij Team Talento verzorgt Chris de
workshops Drummen, Boomwhacken, Algemene Muzikale Vorming
en regelt hij de opnames van de workshop in onze studio.

Geoffrey Reemer
Geoffrey is vanuit het onderwijs al snel bij AmbraSoft terecht
gekomen. Daar zorgde hij voor de marketing, onderhield de
websites en bewaakte de bedrijfsprocessen. Later werd hij ook
verantwoordelijk voor de marketing van ICT-producten bij Noordhoff
Uitgevers. Geoffrey is onze IT- en marketingspecialist. Bij Team Talento
onderhoudt hij de website en draagt hij zorg voor alle marketingacties.

Wim Swier
Wim is de oprichter en voormalig directeur van AmbraSoft, de ontwikkelaar van de reken- en taalprogramma’s die op zo’n 5.000 scholen dagelijks gebruikt worden. Na de overname van AmbraSoft door
Noordhoff Uitgevers heeft Wim daar een aantal jaren als uitgeefmanager verder aan het product gewerkt. Daarna heeft Wim meegewerkt
aan Gynzy Kids, de digitale leer- en oefenomgeving van Gynzy. Bij
Team Talento begeleidt hij de workshopleiders, stelt didactische plannen op en is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten.
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Wat is jouw talent?
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