Workshops voor groepen door Volta
•
•
•
•
•
•

•

In onze werkplaats of op locatie
Kinderen maken allemaal iets om zelf mee naar huis te nemen
Ze leren de techniek, maar veel ruimte voor eigen creativiteit
Professionele begeleiders
Alleen voor kinderen
Gemiddelde leeftijden zijn minimumleeftijden. Voor groepen oudere kinderen zijn de
workshops ook leuk en er kunnen ook altijd een paar jongere kinderen meedoen. Kinderen
doen bij ons altijd wat ze kunnen.
Alle projecten kunnen ook worden aangeboden in de vorm van lessenseries van bv. 1 uur per
les. Neem bij interesse contact op voor een offerte.

Tariefopbouw
Basistarief + (meerprijs op locatie) + materiaalkosten workshop = totaalprijs
•
•
•
•
•

Basistarief workshop dagdeel (2 á 3 uur): €125
Basistarief workshop hele dag (6 á 7 uur): €225
Meerprijs dat Volta de lunch verzorgt: €3,- per kind
Meerprijs op locatie: €60,- tot €120,- (per bezoek, niet per workshop)
Materiaalkosten workshop

Dagworkshop privé boeken
In de vakanties bieden we bij Volta regelmatig dagworkshops aan voor kinderen. Tijdens een
dagworkshop maken kinderen in één dag een supergaaf project wat ze mee naar huis kunnen
nemen. Dagworkshops duren 7 uur (meestal van 10 tot 17), zijn inclusief lunch.
Dagworkshops zijn ook door ouders of anderen op afspraak in te plannen. Bv. als oplossing voor een
studiedag of feestdag waarop u zelf moet werken. Tijden en data in overleg. Dagworkshops kosten
€45,- tot €60,- per kind, afhankelijk van de materiaalkosten van het project en kunnen voor vanaf 5
kinderen. Komen er 8 kinderen of meer, dan krijgt u 10% korting op de totaalprijs.

Workshops op locatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De eerste keer komen we altijd op bezoek om de geschiktheid van de ruimte te beoordelen
en welke workshops evt. gegeven kunnen worden
Meestal zijn we een half uur tot 1 uur van tevoren aanwezig
Een aantal kinderen helpen (als ze willen) mee met uitladen, klaarzetten en opruimen
Daar hebben we afhankelijk van de workshop tussen de 30 en 60 minuten voor nodig
Tijdens de lunch hebben onze medewerkers pauze of lunchen evt. met jullie mee
Volta kan geen lunch op locatie verzorgen
Aansprakelijkheid: iedereen voor zijn eigen spullen
Volta is ook een jeugdzorginstelling en alle medewerkers zijn in het bezit van een VOG die
daarbij past
Volta medewerkers mogen gefotografeerd worden voor foto’s van de workshop die bedoeld
zijn om ouders een beeld te geven van de activiteit of als promotie op de website of op social
media, mits de naam van Volta daarbij genoemd wordt.

Workshops voor 1 dagdeel

Trilbeestje
Ventilator
Zeepjes maken
Mozaïeken
Knuffeltje
naaien
Lichtletter
Katapult
Ultralichte
raceauto
Lichtsensor
Windmolentje
Andere
projecten

Min.
gem.
leeftijd
5
5
6
6
6

Max. 10

Max. 20

Max. 30

Inbegrepen
Inbegrepen
€60,Inbegrepen
Inbegrepen

€30,€30,Op aanvraag
€30,€30,-

€90,€90,Op aanvraag
€90,Op aanvraag

5
6
6

Inbegrepen
Inbegrepen
€30,-

€30,€30,€60,-

€90,Op aanvraag
€90,-

8
5
Op
aanvraag

Inbegrepen
Inbegrepen
Op aanvraag

€30,- Niet op locatie
€15,Op aanvraag

Niet.
€30,Op aanvraag

Links naar de projecten op onze website
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trilbeestje: https://talentcentrumvolta.nl/project/vibrobot/
Ventilator: https://talentcentrumvolta.nl/project/ventilator/
Zeepjes maken: https://talentcentrumvolta.nl/project/zeepjes/
Mozaïeken: https://talentcentrumvolta.nl/project/mozaik/
Knuffeltje naaien: https://talentcentrumvolta.nl/project/knuffeltje/
Lichtletter: https://talentcentrumvolta.nl/project/lichtfiguur/
Katapult: https://talentcentrumvolta.nl/project/katapult/
Ultralichte raceauto: https://talentcentrumvolta.nl/project/ultra-lichte-raceauto/
Lichtsensor: https://talentcentrumvolta.nl/project/elektronische-schakeling/
Windmolentje: https://talentcentrumvolta.nl/project/windmolentje/

Workshops van een hele dag

Zenuwspiraal
Bootjes
Houten
spelletjes
Ringenwerp
spel
Raceauto

Min.
gem.
leeftijd
6
5
6

Max. 10

Max. 20

Max. 30

€25,€25,€25,-

€75,€75,€50,-

Op aanvraag
Op aanvraag
Op aanvraag

6

€25,-

€50,-

Op aanvraag

7

€50,-

€100,-

Op aanvraag

Links naar onze website
•
•
•
•
•

https://talentcentrumvolta.nl/project/spiraalspel/
https://talentcentrumvolta.nl/project/motorbootje/
https://talentcentrumvolta.nl/project/doolhofspel/
https://talentcentrumvolta.nl/project/ringwerpspel/
https://talentcentrumvolta.nl/project/raceauto/

