
DOET UW SCHOOL AL MEE MET DE LEUKSTE ÉN LEERZAAMSTE
LIMBURGSE SCHOLENCOMPETITIE? SCHRIJF NU IN!

Een initiatief van Plinthos gesteund door Mutsaersstichting
Fan van Kinderpostzegels



Doe mee aan dit fascinerende project!
Plinthos is te mooi en te bijzonder om niet ontdekt te worden. Daarom nodigen wij uw basisschool van

harte uit om deel te nemen aan het project ‘Het land van Plinthos’. Een leerzaam, leuk en actueel project

voor leerlingen van groep 7 en/of 8. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Actuele maatschappelijke thema’s
‘Het Land van Plinthos’ daagt uw leerlingen uit zich te verdiepen in een aantal belangrijke

maatschappelijke thema’s. Basis daarvoor is een spannend verhaal. Een verhaal dat zich weliswaar

afspeelt in de toekomst, maar waarin onderwerpen worden aangesneden die in onze huidige samenleving

actueel zijn. De vluchtelingenproblematiek bijvoorbeeld. Toenemende intolerantie. Het veranderende

klimaat. Duurzaamheid, vergrijzing, verstedelijking. Buitensluiten en pesten. Thema’s op de terreinen

Mens & Techniek, Mens & Natuur, Mens & Gezondheid en Mens & Cultuur. 

Alle mogelijke werkvormen 
Uw leerlingen kiezen een thema en werken in groepjes de gekozen opdracht uit. Ze verdiepen zich in het

onderwerp en maken een leuke, creatieve, misschien zelfs kunstzinnige presentatie. Een werkstuk, een

maquette, een film, een schilderij, een toneelstuk, een rap … alles kan, alles mag. En wie weet vallen

ze er straks mee in de prijzen!

ACHTERGROND

Ontdekken wat je leuk vindt, ontdekken wat je drijft 
Wat je aandacht geeft, groeit. In de voormalige steenfabriek Plinthos in het Limburgse plaatsje

Sweikhuizen draait alles om die aandacht. Hier gaan jonge mensen samen op avontuur. Ze ontdekken wat

ze leuk vinden, waar ze goed in zijn, wat hen echt drijft. Zodat ze (weer) trots zijn op zichzelf. ‘Greutsj’,

zoals ze dat in Limburg zeggen. 

In Plinthos ontdekken en ontplooien jongeren hun talenten door ervarings- en belevingsgericht te leren.

In een veilige en inspirerende werk- en leeromgeving in onder meer het groen, de detailhandel, smederij

en horeca. Een omgeving die ervan uitgaat dat iedere jongere uniek is en heel eigen talenten en

wensen heeft. Plinthos helpt die te beantwoorden en geeft jonge mensen zo grip op hun toekomst.

Duurzaam gezond. Leuk en leerzaam. 

HET LAND VAN PLINTHOS

ZO DOET UW SCHOOL MEE

Inschrijven? Leuk!   
De wedstrijd bestaat uit een voorronde en een finaleronde. Aan de voorronde kunnen maximaal 152

groepen deelnemen. Per school worden maximaal 4 groepen geselecteerd voor deelname. U bepaalt

zelf uit hoeveel leerlingen een groep bestaat.

Wilt u deelnemen met uw school? Stuur dan vóór 01 juli 2017 uw inschrijfformulier per post of

e-mail naar de organisatie. 

Voorronde 
Wordt uw school geselecteerd voor deelname, dan ontvangt u per groep, volledig kosteloos, een

Plinthos pakket met materialen, lesboekjes en een uitgebreide lesbrief met diverse opdrachten.

Hiermee gaat u met uw leerlingen aan de slag. De resulterende werkstukken dienen uiterlijk

14 december 2017 ingezonden te zijn als digitale presentatie op www.landvanplinthos.nl. 

Iedere deelnemende groep krijgt op deze website een eigen projectpagina met inloggegevens. 

De ingezonden werkstukken uit de voorronde worden beoordeeld op: 

•  originaliteit

•  motivatie

•  creativiteit

•  uitvoering & presentatie

De vakjury nomineert per thema drie groepen voor de finaleronde. In totaal dus 12 werkstukken.

Deze groepen gaan strijden voor de eretitel en de mooie prijzen!

Finaleronde 
In de finaleronde krijgen de genomineerde groepen drie maanden de tijd om hun ideeën en ontwerp

verder uit te werken. Alle vormen zijn hierbij toegestaan. Een werkstuk, een maquette, een film of

toneelstuk, een schilderij, een rap … alles mag, alles kan. 

In maart 2018 presenteren de 12 finalisten hun eindresultaat aan de vakjury. U bepaalt zelf uit

hoeveel leerlingen een groep bestaat, maar voor de presentatie kunnen maximaal 10 leerlingen op 

het podium staan. Vanzelfsprekend is de hele klas welkom om te komen kijken. Tijdens deze Grote

Plinthos Finaledag worden de vier themawinnaars en de overall winnaar bekendgemaakt. 

Prijzen 

De vakjury kent een aantal mooie prijzen toe. Voor de themawinnaars zijn er wisseltrofeeën. De overall

winnaar wint een inspirerende dagtrip voor de hele klas inclusief maximaal 4 begeleiders naar het

Museon in Den Haag waar jullie een fantastische, leuke én leerzame dag staat te wachten!

Meer weten? Check www.landvanplinthos.nl 

DE LEUKSTE ÉN LEERZAAMSTE
LIMBURGSE SCHOLENCOMPETITIE!



Plinthos
Daniken 1

6174 RA Sweikhuizen

T 077-32 17 677

www.plinthos.nl

Mutsaersstichting
Postbus 242

5900 AE Venlo

T 077 - 32 17 677

www.mutsaersstichting.nl

Kinderpostzegels
Schipholweg 97

2316 XA Leiden

T 0900 - 821 23 49

www.kinderpostzegels.nl

ALGEMENE INFORMATIE

•  Inschrijvingen moeten binnen zijn vóór 01 juli 2017

•  Maximaal 152 groepen in de voorronde, wees er op tijd bij

•  Maximaal 4 groepen per school, u bepaalt zelf uit hoeveel leerlingen een groep bestaat

•  Per school maximaal 4 lespakketten en maximaal 4 werkstukken

•  Bezorging lespakketten begin van het nieuwe schooljaar 2017

•  Deadline digitale inzending van werkstukken op de website 14 december 2017

•  Bekendmaking van de 12 finalisten, 3 per thema, uiterlijk 21 december 2017

•  Januari 2018 start finaleronde

•  Begeleiding van experts via e-mail, website en eventueel schoolbezoek

•  Finale presentaties tijdens de Grote Plinthos Finaledag maart 2018

•  Tijdens de finale presentaties mogen maximaal 10 leerlingen per groep op het podium

•  Wisseltrofee voor iedere thema winnaar

•  Ultieme hoofdprijs voor de hele klas inclusief maximaal 4 begeleiders

Inschrijving per e-mail of post naar:
Land van Plinthos p/a Holland Art Group, Postbus 6394, 5600 HJ Eindhoven

e-mail: info@landvanplinthos.nl o.v.v. ‘Land van Plinthos’

Vragen of meer weten?
Bel of mail naar Jaap van den Elzen of Pia Rademakers, Holland Art Group

Telefoon: 040-243 33 22, e-mail: info@landvanplinthos.nl

De Mutsaersstichting 
Land van Plinthos is een initiatief van de Mutsaersstichting, aanbieder van diensten op het gebied van

zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op ondersteuning, begeleiding en behandeling

van kwetsbare doelgroepen. Vanuit diverse locaties in Limburg en Noord-Brabant biedt de stichting

jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren, evenals maatschappelijke

opvang aan vrouwen en hun kinderen.

www.landvanplinthos.nl 
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