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Beste leerkracht, 
 
Je gaat werken met het lespakket “VerderKijken DoorDenken”. Dit lespakket is ontwikkeld rondom 
de promotie van de gemeente Meierijstad in 2016, omdat dit lespakket mede zorgt voor binding en 
ontmoeting tussen de kernen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode 

In Veghel nemen alle groepen 3-4 deel aan dit project over beeldende kunst, in het kader van het 
lokale kunstmenu. Maar VerderKijken DoorDenken is ontwikkeld voor groep 1 t/m 8, dus maak 
gerust je collega’s enthousiast om hier ook mee aan de slag te gaan. 
 

Het pakket bestaat uit: 

• Leerkrachtenhandleiding 

• Selectie met algemene werken die geschikt zijn voor groep 3-4:  

Rembrandt, Kelley, Wenzel 

• Negen kunstwerken uit Meierijstad, drie uit Veghel, drie uit Sint- Oedenrode en drie uit 

Schijndel 

• Het originele pakket met tachtig kunstkaarten voor de groepen 1-8 

• Drie lege, algemene kaarten: te gebruiken bij een zelfgekozen kunstwerk, een kunstwerk wat 

de leerlingen uitkiezen, of een kunstwerk uit de openbare ruimte in de omgeving van je 

school: zie voor meer informatie www.kunstinveghel.nl, voor Schijndel of Sint-Oedenrode 

• En nog twintig kunstkaarten van kunstwerken in de omgeving van Meierijstad.  

Creatieve verwerkingsopdrachten 

Extra bijzonder aan de kaarten met lokale kunstwerken uit Meierijstad zijn de creatieve 

verwerkingsopdrachten. Het gaat niet alleen om kijken en reflecteren, maar óók om doen en 

creëren.  

 

Online toegang 

Uiteraard zijn de kaarten ook digitaal beschikbaar om te vertonen op het digibord.  

www.cultuurkade.nl/verderkijkendoordenken. Je vindt hier, naast de kaarten uit het pakket, ook nog 

andere kaarten gerangschikt per klas. 

 

Inspiratietraining en verdiepingscursus 

Alle leerkrachten die gaan werken met VerderKijken DoorDenken kunnen zich inschrijven voor de 

inspiratietraining die verzorgd wordt door het Design Museum ‘s-Hertogenbosch. Meld je vooral bij 

ons als je interesse is gewekt of als je vragen hebt.  

 

Wij wensen je veel plezier toe met VerderKijken DoorDenken! 

Met vriendelijke groet, 

 

Cultuurkade 

06 - 45 007 952 

 

http://www.kunstinveghel.nl/
https://www.bezoekhetgroenewoud.nl/locaties/1426604200/kunstroute-schijndel
http://www.kunstinsint-oedenrode.nl/kunstwerken
http://www.cultuurkade.nl/verderkijkendoordenken


 
 

 

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door  

 

 

 

Dit is initiatief mede mogelijk gemaakt door  

Sinds1 januari 2017 vormen Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel de gemeente Meierijstad.  

De nieuwe gemeente ging op 1 januari 2017 van start.  

 

Promotiebudget Meierijstad 

In het kader van de promotie van de gemeente Meierijstad is in 2016 een promotiebudget van EUR 

20.000,- beschikbaar gesteld ter stimulering van promotie-initiatieven. Per initiatief is voor 2016 een 

éénmalige bijdrage van maximaal EUR 2.000,- beschikbaar gesteld. Dit initiatief zorgt voor binding en 

ontmoeting tussen de drie gemeenten en wordt door de gemeente ondersteund. 

 


