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Educatief programma Basisonderwijs  
Bij de expositie van het levenswerk van 
de kunstenaar Jacques van Es 
Waar:  Koelhuis &  Verhalenhuis de Egge  
Wanneer:  1 dec. 2013 – 21 april 2014 
www.huis-en-huid.nl 

 

 
 

Programma-aanbod 
 

1.  Een huis vol verhalen  
Bezoek aan De Egge, een voormalig graanpakhuis in de stad.  
Speurtocht door het huis met een bezoek aan het verborgen atelier.  Vertelkring met een 
sprookjesachtig verhaal (door verhalenverteller) over de levensboom, die dwars door het 
huis ‘groeit’.   Gesprek met de tekenaar, schilder, bouwer Jacques van Es (optie) 
 
doelgroep  groep 5, 6   
SBO  SO ja, geschikt 
Prijs:  25,- per groep van max. 15 leerlingen 
discipline  taal, wereldoriëntatie, beeldende vorming  
duur programma   1 uur   
Voorbereiding 30 minuten door docent  (zie lesbrief) 
Evaluatie 30 minuten op school (optioneel) 
Locatie De Egge, Spittaalstraat 90 Zutphen 
Periode vanaf 1 dec. 2013      
Workshopdocent verhalenverteller, beeldend kunstenaar 
Lesmateriaal lesbrief  ‘Huis en huid’ + kijkwijzer 
Begeleiding docent, + bij voorkeur 1 ouder  

 
 
 
 

 
 
 
2.  Dolen en dwalen, een stad vol verhalen  

Speurtocht met een architect door de binnenstad (symbolenroute) naar het Koelhuis.  
Bezoek expositie. Gesprek met de kunstenaar Jacques van Es  (optie).  
Voorbereiding door docent in de klas.   
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doelgroep  groep 7, 8   
SBO  SO ja, geschikt 
Prijs:  60,- per klas (max.30 leerlingen) 
discipline  taal, wereldoriëntatie, beeldende  

vorming  
duur programma   2 uur   
Voorbereiding 45 minuten door docent   

(behandeling lesbrief + afspraken) 
Evaluatie 30 minuten op school (optioneel) 
Startpunt in overleg 
Locatie Binnenstad, Koelhuis  Zutphen 
Periode vanaf 1 dec. 2013 t/m 21 april 2014   
Workshopdocent kenner van de stad of architect 
Lesmateriaal lesbrief  ‘Huis en huid’ + kijkwijzer 
Begeleiding docent, + bij voorkeur 1 ouder   
 

 
 

3.  Handig  
In deze workshop bezoeken kinderen de expositie in het Koelhuis.   
Ze onderzoeken de beeldende en constructieve mogelijkheden van diverse (natuurlijke) materialen 
aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie. Ze werken aan een 
ruimtelijke vormgeving van een eenvoudig bouwwerk, een sculptuur, onder leiding van een architect 
of beeldend kunstenaar. De nadruk ligt op verbeelding en handigheid. De kinderen kunnen, 
geïnspireerd door de sculpturen van de expositie, uit een aantal thema’s kiezen, zoals ‘bouw een hut 
met een geheim’. Aan het eind presenteren een aantal kinderen hun ruimtelijke creatie.   
Als voorbereiding zijn in de klas eenvoudige handvaardigheidsoefeningen gedaan. De docent krijgt 
een instructie hiervoor.   

 
doelgroep  groep 5 t/m 8   
SBO  SO ja, geschikt 
Prijs:  90,- per klas  van max. 30 leerlingen 
discipline  beeldende vorming taal, wereldoriëntatie,  
Kerndoelen  meetkunde -  maten vormen structuren  (32) 

natuur en techniek -  materiaal  techniek (44  45) 
ruimte – ruimtelijke inrichting  -  
wonen en woonculturen (47) 
Kunstzinnige oriëntatie –   54  56 

duur programma   2 uur   
Voorbereiding 45 minuten door docent   

(zie lesbrief + werkinstructie) 
Evaluatie 30 minuten op school (optioneel) 
Locatie Koelhuis Zutphen 
Periode vanaf 1 oktober 2013 t/m 21 april 2014   
Workshopdocent beeldend kunstenaar of architect 
Lesmateriaal lesbrief  ‘Huis en huid’ + kijkwijzer  

+ werkinstructie 
Begeleiding docent, + bij voorkeur  1 ouder  
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