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Teamtraining
Een vliegende start met het hele team

Wil je samen met je collega’s aan de slag met de 
Themascripts? Dan zorgt deze teamtraining voor een 
enthousiaste start! 

Tijdens de teamtraining van 75 minuten krijg je tips en  
leer je regie-trucjes. En natuurlijk ga je zelf opdrachten aan 
den lijve ervaren! Ook leer je waar je rekening mee moet 
houden als je met drama aan de slag gaat in de klas. 

Na afloop krijg je een folder met de informatie uit de  
training mee zodat je alle handvatten direct kunt inzetten  
in je eigen klas. De training wordt begeleid door een  
kunstvakdocent drama.

Direct zelf aan de slag? Direct zelf aan de slag? 
Dat kan ook! Het lesmateriaal kun je gratis 

downloaden. Ga hiervoor naar fluxus.nl/onderwijs

en zoek op Themascripts.

Coaching
Individuele coaching-on-the-job

Wil je jouw eigen leerkrachtvaardigheden op het gebied van 
drama vergroten? Kies dan voor de optie om samen met een 
kunstvakdocent het Themascript in te studeren. Naast twee 
individuele gesprekken geven jullie samen vier lessen.  
Het doel is om jou verder te helpen in een praktijksituatie op 
de werkvloer. Je bespreekt daarom vooraf wat je wilt leren.  
Dit doel vormt de rode draad binnen de coaching. 

De coaching bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Kennismaking In dit gesprek formuleer je wat je wilt 
ontwikkelen. Bijvoorbeeld: ik wil leren hoe ik leerlingen 
een aantal spelvaardigheden kan aanleren.

 Les 1 Deze les wordt gegeven door de kunstvakdocent 
en jij observeert. Jullie bespreken de les na en bereiden 
samen les 2 voor.

 Les 2 Je geeft zelf een gedeelte van de les en de kunst-
vakdocent verzorgt het andere gedeelte. Na afloop 
bespreken jullie hoe het gegaan is en bereiden jullie  
les 3 voor.

 Les 3 Je geeft deze les vrijwel helemaal zelf. De kunstvak-
docent begeleidt alleen nog het oefenen van de muzikale 
onderdelen. Na afloop evalueren jullie de les en spreken 
les 4 door.

 Les 4 Deze les geef je helemaal zelf. De kunstvakdocent zet 
alleen de muziek aan. Ook deze les wordt nabesproken.

 Evaluatie Samen bespreken jullie na hoe de coaching  
is verlopen.

Met een Themascript ga je met je 
klas aan de slag met onderwerpen 
uit de geschiedenis, aardrijkskunde 
of natuur. Wil je hiervoor samen- 
werken met een kunstvakdocent? 
Lees dan verder!

Meer weten Meer weten 
of directof direct

inschrijven? inschrijven? 

Neem dan contact op 

met jouw Cultuurexpert 

Onderwijs of met 

onderwijs@fluxus.nl. 

Het project is mede mogelijk gemaakt door het 

Fonds voor Cultuurparticipatie en FluXus en met 

medewerking van kunstvakdocent Aga de Wit.
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