
 

 

 

 

 

 

 

De Lockdown Podcast       Dear T, 

 

De Lock-Down Podcast is een kunst en reflectie project voor groep 6, 7 & 8 uitgevoerd 

door Dear T, onder leiding van Tim Schouten. In klassen wordt er aan de hand van een 

podcast op een positieve manier gereflecteerd op de afgelopen lockdown periode. 

Nu er door de maatregelen minder mogelijk is qua cultuur, hoopt Dear T, op deze manier 

iets te creëren dat kinderen verbindt. Een project voor kinderen, door kinderen en Dear T,. 

 

De Podcast 

Als basis voor de workshop  wordt er geluisterd naar De Lockdown 

Podcast. Deze duurt 12 minuten en bestaat uit interviews met 

kinderen, muziek en een kort verhaal. Je hoort verschillende 

kinderen nadenken over mooie momenten tijdens de lockdown. Wat 

voor leuks ze hebben meegemaakt, wie hen heeft geholpen en wat 

voor tips ze voor andere kinderen zouden hebben. 

Na het luisteren van de podcast gaat de klas zelf aan de slag met de 

vragen aan de hand van een lesbrief. De workshop wordt afgesloten 

met het fantaseren over een verre reis in je hoofd. Deze verhalen 

worden uiteindelijk verzameld in de meegeleverde luchtballon. Die in 

de klas kan worden opgehangen. 

Benieuwd? Beluister hier de trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FWpvwk1KrG0  

 

Praktisch 

Scholen kunnen dit project boeken waarna hun een pakket wordt opgestuurd met alle 

benodigdheden. Daarnaast wordt er een afspraak gemaakt voor het moment van uitvoeren. Als start 

en trigger in iedere klas zal Tim Schouten (initiator en o.a. bekend van Checkpoint) met de klas 

videobellen om ze kort te spreken over het project, waarna de podcast kan worden geluisterd. 

Vervolgens kan de leerkracht aan de hand van de lesbrief aan de slag. 

 

Kosten:    € 50,- per klas 

Duur workshop:  Ongeveer 35-45 minuten 

Mail:   stichtingdeart@gmail.com 

Telefoon:   0649075752 

Credits:   Tim Schouten (maker), Job Kramer (kort verhaal)  & Malou Palmboom 

(vormgeving) 

Subsidient:  
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