
 Praktische zaken met betrekking tot de lessen van Boekdans: 

- Een les duurt 45 minuten inclusief het voorlezen van het prentenboek. Wanneer twee 

of meer lessen achter elkaar op één locatie worden gegeven, is het fijn als deze 

lessen zo snel mogelijk op elkaar kunnen aansluiten, rekening houdend met 

eventuele uitloop van de eerste les. 10 minuten tussen de lessen is voldoende. 

Omdat de docente altijd inspeelt op wat er leeft binnen de groep, kan het zijn dat de 

ene les net wat anders verloopt dan de andere les.  

 

- De docente van Boekdans neemt alle benodigde materialen mee, zoals het boek, 

muziekinstallatie en dansmaterialen. Ook een stopcontact is niet nodig. Wel hebben 

we een klein stoeltje en tafeltje nodig. 

 

- De kinderen mogen hun schoenen uit doen en bewegen op blote voeten of 

(antislip)sokken. Dikke truien mogen uit. Denkt u er aan eventuele sieraden bij de 

kinderen af te doen? 

  

- De lessen worden gegeven aan peuters en kleuters (maar er kunnen ook lessen op 

maat voor middenbouwgroepen worden gemaakt). Boekdans geeft les aan maximaal 

16 peuters of één kleuterklas per les. In overleg kan gekeken worden naar andere 

mogelijkheden.  

 

- Het lokaal waarin gedanst wordt moet zo veel mogelijk leeg zijn. Speelgoed zo veel 

mogelijk aan de kant en uit het zicht met bijvoorbeeld een doek er over. Banken, 

stoeltjes, tafeltjes tegen de muren. Het is fijn als de vloer aangeveegd is i.v.m. zand. 

Zo kunnen de kinderen zich vrij en veilig bewegen door de ruimte. Heeft u een 

gym/speellokaal ter beschikking, dan heeft dit de voorkeur. 

 

- Graag willen wij bij iedere les minimaal één PM (pedagogisch medewerker) of 

leerkracht die enthousiast mee doet. De leerkracht of PM vangt ook de kinderen op 

die moeten plassen of andere hulp nodig hebben. Zo kan de Boekdansles zo goed 

mogelijk doorgaan.  

 

- Kinderen die meer stimulans nodig hebben om te bewegen worden betrokken bij de 

les door de bewegingen nogmaals voor te doen en door positieve benadering. Verder 

laten we de kinderen in hun eigen tempo deelnemen en wennen aan de les. 

 

- Boekdans werkt met prentenboeken. U kunt er voor kiezen om het boek van te voren 

al een keer voor te lezen en ook na afloop van de les (bijvoorbeeld de dag er na). U 

kunt dan nogmaals de elementen van de lessen bespreken en eventueel nog eens 

dansen, de nieuw geleerde vaardigheden worden de kinderen dan nog meer eigen. 

De boeken die in de lessen worden gebruikt, zijn altijd nog te koop of te leen bij de 

bibliotheek.  

 

- Wilt u foto’s maken van de les? Leuk! Maar graag wel even melden aan de docente.  

Foto’s of filmpjes mogen niet zonder toestemming van docente op social media 

worden geplaatst. 

 

 


