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Handig om te weten

Wil je mee doen?

In het schooljaar 2021-2022 organiseert 

Prins Mauritsschool in De Lier samen 

met Westland Cultuurweb naschoolse 

cursussen in beeldende kunst en 

muziek.

D E  L I E R

Prins Mauritsschool
Frankenthaler 1
2678 WE De Lier
0174 514 625

Stichting Kwest
Frankenthaler 1
2678 WE De Lier

Een cursus van 6 lessen a 1 uur kost € 25,-
Een cursus van 6 lessen a 0,5 uur kost € 12,50,-

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen! 
Wanneer u wegens financiële omstandigheden niet in staat bent 
om één of meerdere van deze cursussen te betalen, dan kunt u 
contact opnemen met de directeur van de school.

Meld je dan aan bij juf Anikó Ridder via aridder@maurits.pcpow.nl. 
Zit je op de BSO en wil je meedoen? Stichting Kwest betaalt dan 
de helft van het cursusgeld.



De Drumcaravan
In deze cursus leer je de basis van drum-
men! Je werkt vanaf je eigen drumstel 
en krijgt een les op maat via een tablet. 
Doordat je werkt met een koptelefoon 
werk je helemaal in je eigen wereld!   
Hierdoor kan je jezelf heel goed focussen 
op de les. Na de eerste lessen is het al 
mogelijk om met muziek mee te drum-
men!  Aan het einde krijg je een diploma 
en/of drumstokken mee!

De Drumcaravan
In deze cursus leer je de basis van drum-
men! Je werkt vanaf je eigen drumstel 
en krijgt een les op maat via een tablet. 
Doordat je werkt met een koptelefoon 
werk je helemaal in je eigen wereld!   
Hierdoor kan je jezelf heel goed focussen 
op de les. Na de eerste lessen is het al 
mogelijk om met muziek mee te drum-
men!  Aan het einde krijg je een diploma 
en/of drumstokken mee!

Door: Leon Drums

De kunst van tekenen 
en schilderen 

Er wordt op een leuke manier aandacht 
besteed aan enkele basisbegrippen uit de 
kunst, zoals portrettekenen, een stilleven 
of een beeld maken. Belangrijk tijdens 
de lessen is dat in een gezellige sfeer 
aan een mooie tekening of beeld gewerkt 
wordt. Ben je creatief en wil je wat vaker 
tekenen en kunst maken dan is deze 
workshop echt iets voor jou!

Data:   Maandag 17, 24, 31 januari 
en 7, 14, 21 februari

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Tijden: 6 t/m 8
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kunst, zoals portrettekenen, een stilleven 
of een beeld maken. Belangrijk tijdens 
de lessen is dat in een gezellige sfeer 
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Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 3 t/m 5

Door: Miranda Pronk

Jij bent de DJ
Leer DJ’en op echte draaitafels! Leer 
effecten gebruiken, beatmatchen en mix 
bekende liedjes! Het eindresultaat wordt 
gefilmd zodat je echt wat te showen hebt! 

Data:    Donderdag 10, 17, 24, 31 
maart en 7, 14 april

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 4 t/m 8

Beats & Bass
Leer hoe je een eigen Top 40 hit maakt, 
hoe je beats maakt zoals DJ’s dat doen 
en zet je muziek daarna zelfs op Spotify, 
iTunes of Youtube!

Data:  Donderdag 10, 17, 24, 31 
maart en 7, 14 april

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 3 t/m 8

Door: Popschool Westland

Verleden, heden, 
toekomst 

Je wordt meegenomen in een verhaal 
over de oude meesters in de sierkunsten 
en ambachten en hoe dit zich vertaalt 
naar het heden. Je gaat aan de slag met 
glas in lood, maar dan van plastic, Delfts 
Blauw met markers en schilderijen van 
schepen op zee van piepschuim. Ben je 
benieuwd hoe dat er uit gaat zien? Kom 
dan naar de workshops:  ‘Heden Verleden 
Toekomst’ en ontdek het zelf!

Data:     Donderdag 19 mei en  
2, 9, 16, 23, 30 juni

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 4 t/m 8 

Tuintje, bootje, 
beestje 

Je gaat mee in een verhaal over snoep-
jesbomen, een tuin met een reus en 
rovers en nog meer spannende verhalen. 
Je maakt elke les een ander kunstwerk. 
Dan weer van piepschuim, dan weer van 
klei. Je gaat rijgen, plakken, knippen, 
prikken en boetseren. Alle kunstwerken 
komen in je zelfgemaakte tuin te staan. 
Wie nodig jij uit om je tuintje te komen 
bewonderen? 

Data:  Donderdag 19 mei en  
2, 9, 16, 23, 30 juni

Tijden: 14:45 - 15:45 uur
Groep: 1 t/m 3

Door: Atelier Kaas

Data:  Donderdag 28 okt., 4, 11, 18, 
25 november en 2 december

Tijden: 14:45 - 15:15 uur en  
 15:15 - 15:45 uur
Groep: 1 t/m 4

Data:   Donderdag 28 okt., 4, 11, 18, 
25 november en 2 december

Tijden: 15:45 - 16:45 uur
Groep: 5 t/m 8


