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Update IMC Basis         november en december 2018 

 

  
Beste betrokkene van IMC Basis Heerlen, 
 
Ik wil in deze nieuwsbrief de leerkrachten van groep 7 en 8, Florian Smit en John Buijs, bedanken voor de fijne 
samenwerking en hun betrokkenheid bij IMC Basis. Zij maken IMC Basis mede tot een succes op Basisschool 
Eikenderveld, samen met al die enthousiaste gastdocenten.  
 
Wat hebben de leerlingen in de afgelopen maanden gedaan? In november en december volgden ze de vakken 
Podiumkunsten/Muziek en Dier en Natuurstudies. Naast de gastlessen in de klas gingen ze naar een spetterend 
concert en maakten ze tijdens de laatste IMC Basis-les van dit kalenderjaar een stad-versus-natuur-wandeling door 
een holle weg naar het plateau, waar ze konden uitkijken over Heerlen. De wandeling sloot het jaar mooi af! 
 
Ik wens u heel fijne feestdagen en ‘een goeje roetsj’, Yvonne Knobel, coördinator IMC Basis Heerlen 
 

 

 

 
 

 
 
 

Podiumkunsten/Muziek 
 

Op 2 november kregen de leerlingen een gastles klassieke 
muziek van pianist Stevin Treurniet. Hij vertelde over zijn 
liefde voor de piano en leerde de leerlingen de beginselen 
van het dirigeren. De kinderen maakten onder zijn leiding 

muziek in een heus mini-orkest! Ook ontdekten ze wat 
een (symfonie)orkest is, wat een componist doet en hoe 

een klarinet, een hobo en een fagot klinken! 
 

Op 9 november hadden de leerlingen opnieuw een 
gastles van Stevin Treurniet. Ditmaal stond muziek 

maken, dansen, zingen en bodypercussie op het 
programma. Dit alles ter voorbereiding op het concert 

Rhythmix van philharmonie zuidnederland. 
 

Op 15 november gingen de leerlingen met de bus naar De 
Domijnen in Sittard voor een spetterende show van 

philharmonie zuidnederland en slagwerkgroep Percossa. 
Een muzikaal feest waar de leerlingen niet alleen 

luisterden, maar ook zelf mee mochten doen. En dat 
deden ze: bodypercussie, dansen en zingen. Met een 

grote smile stapten ze na afloop weer de bus in... Het was 
een bijzondere ervaring! 

 

‘Ik ben te weten 

gekomen hoe 

moeilijk dirigeren is!’ 

 

Jenna – leerling 

groep 8 

http://www.philharmoniezuidnederland.nl/rhythmix
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 Evalueren 

Op 23 november was er een evaluatieles. Samen met de 

leerlingen werd teruggekeken op het vak Verhalen 

Vertellen en het vak Podiumkunsten/Muziek. 

De leerlingen vulden een vragenlijst in en gaven antwoord 

op vragen als: Wat heb ik geleerd? Wat is mij het meest 

bijgebleven? Welke kennis en vaardigheden ben ik gaan 

gebruiken? 

  

 

 

 
Dier en Natuurstudies 

 
Op 30 november opende dierenambulancechauffeur 
Mart Keesmekers het vak Dier en Natuurstudies. Hij 

vertelde over zijn werk bij de dierenambulance en over de 
dierenbescherming. De leerlingen mochten vervolgens 

het dierenbeschermersspel spelen. 
 

Op 7 december waren gastdocenten Annet van der 
Heijden en Nicky Koumans van GaiaZOO op bezoek. Ze 

vertelden over hun werk, de functie van dierentuinen en 
het gorillaproject, waarvoor zoveel mogelijk oude 

mobieltjes moeten worden ingezameld. De leerlingen 
voelden aan een echte giraffehuid, gorillaharen en een 

gorillahand. Daarna mochten ze manieren bedenken om 
aandacht te vragen voor de mobieltjes inzamelingsactie. 
*Vanaf januari staat in groep 7 een verzameldoos waar 

oude mobieltjes en lege cartridges kunnen worden 
gedeponeerd. 

 
Op 14 december - de laatste IMC Basis-les van dit 

kalenderjaar - nam gastdocent Noor Follings van IVN 
Heerlen de leerlingen mee naar een stukje Heerlen waar 
de overgang stad en Limburgs landschap duidelijk te zien 

is. Al wandelend door een holle weg richting plateau - 
waar we een mooi uitzicht hadden over de stad - maten 

de leerlingen hellingen op, slingerden ze aan lianen, 
voelden ze hoe diep een muizenhol is, onderzochten en 
voelden ze het verschil tussen löss, zand en mergel. De 

leerlingen ontdekten ook welke mogelijkheden dit 
landschap hen beroepsmatig te bieden heeft: recreatie, 

energie, landbouw. 
 

 

‘Ik kan nu ook met 

jongens opschieten!’ 

 

Chayenne – leerling 

groep 8 
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Werkdiner 
 

 Op woensdag 30 januari 2019 organiseert IMC Basis de 
tweede editie van het IMC Basis werkdiner in Amersfoort 
voor alle betrokkenen en nieuwe IMC Basis locaties. Een 

avond waarop we nieuwe verbindingen leggen, 
bevindingen uit de praktijk delen en samen vooruitkijken. 

Medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, 
leerkrachten van groep 7 & 8, schooldirecties, 

schoolbesturen, sponsoren & partners, IMC Basis 
coördinatoren, wethouders, ambassadeurs, vrijwilligers 
en betrokken gastdocenten ontmoeten elkaar en gaan 

met elkaar in gesprek. 

  

 

 

 

De Wereld Draait Door 

Prem Radhakishun sprak in De Wereld Draait Door zijn 
respect uit over Heleen Terwijn, oprichter van IMC 

Weekendschool en IMC Basis. ‘De passie van één jonge 
vrouw, 20 jaar geleden heeft gemaakt dat het nu een 

instituut is: niet meer weg te denken en zeer succesvol.’ 
Bekijk het item via onze socials. Klik hiervoor op de logo’s 

rechtsonder op deze pagina. 

 

  

In het nieuwe jaar! 

 

 In januari, direct na de kerstvakantie, biedt IMC Basis Heerlen het vak Techniek aan.  

Zorg en Welzijn is het tweede vak dat op het programma staat. 

In de volgende nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen! 

 

 

 

IMC Basis in Heerlen wordt mogelijk gemaakt door 

 

   

   

 
 

 Yvonne Knobel 06-12094960  yvonne.knobel@imcbasis.nl 

 

 

Aanmelden kan via  
 

www.weekendschool.nl

/werkdiner 

https://www.linkedin.com/in/ACoAABXcVaMBPJpB-B0fvkqDhdTchnc0IZesXRQ/
http://www.imcbasis.nl
https://twitter.com/IMCBasis
https://www.linkedin.com/company/imc-basis/
https://www.facebook.com/IMCBasis/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePsMcAribnm-xuP1o8TWaJvEc1aX6drCTHmoa5fyWjIPDnbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePsMcAribnm-xuP1o8TWaJvEc1aX6drCTHmoa5fyWjIPDnbw/viewform

