
  

   

 

Beste partner van Cultuurkade, 

In een wereld waarin zowel de scholen als de culturele partners 'op slot' zitten en alle 

activiteiten online plaatsvinden, voelt het lastig om iedereen een voorspoedig nieuw jaar met 

nieuwe kansen toe te wensen. En toch doen we dat, want wat we sowieso geleerd hebben van 

de huidige situatie is dat die een groot beroep doet op onze flexibiliteit en creativiteit. 

Laten dat nou net competenties zijn waar je met kunst en cultuureducatie aan werkt! 

We wensen al onze partners veel sterkte toe en hopelijk kunnen we in de volgende 

nieuwsbrief weer verslag doen van activiteiten die live hebben plaatsgevonden.  

  

Hartelijke groet, Fieke, Ilona, Susanne en Rosanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, ik ben Rosanne Langendijk en ik 

vervang Dorian Verkuijlen tijdens haar 

zwangerschapsverlof van 18 januari tot medio 

mei '21. Tijdens haar afwezigheid ben ik 

contactpersoon voor alles wat de praktische 

organisatie van de kunstmenu-voorstellingen 

betreft, van het huidige en van het nieuwe 

schooljaar. Ik houd van puzzelen en dat mag ik bij 

dit werk veel gaan doen. In het verleden heb ik 

gewerkt als cultuurmakelaar bij een bureau voor 

cultuureducatie dat intermediair was tussen het 

onderwijs en het culturele veld. Lees verder 
 

 

 

Proficiat 

Wij feliciteren het Fioretti college met het 25 

jarige bestaan. Voor dit jubileum brachten zij een 

prachtige krant uit die je hier terug kunt lezen. 

Heel erg mooi hoe alles in de krant samenkomt 

en dat de identiteit van Fioretti er in verweven zit. 
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Operatie frisse peper 

Hoe start je een verandertraject in het Voortgezet 

Onderwijs? Samen met de cultuurcoördinator van 

het Zwijsen College zijn we dit aan het 

onderzoeken. Binnen het voortgezet onderwijs 

spelen cultuurcoördinatoren een essentiële rol 

als het gaat over de positionering van kunst en 

cultuur in het curriculum van de school. Zij 

werken hierbij nauw samen met hun collega’s, 

directie van de scholen en intermediairs. Maar 

hoe zorgen zij ervoor dat kunst en cultuur die 

plek krijgt die het volgens hen verdiend? Leer er 

hier meer over. 
 

 

 

100, 10, 33 en 17  

Normaal gesproken is het eind van het jaar de tijd 

van de lijstjes, wij doen het nu! Welke films moet 

je als kind absoluut gezien hebben? Daar zijn 

meerdere antwoorden op te geven, zie de 

volgende lijstjes: 

VPRO Cinekid Top 100. 

10 beste jeugdfilms  

33 beste jeugdfilms die je kunt kijken via NPO 

17 beste jeugdfilms op Netflix 

 

 

 

Tip: meteen aan de slag met kunst  
 

 

 

 

Creatieve lesopdrachten  

Grote Broer Kunsteducatie wil het thuisonderwijs 

graag ondersteunen en ontzorgen. Ze 

hebben gratis creatieve lesopdrachten ontwikkeld 

voor ouders. Eenvoudig in gebruik, voor alle 

leeftijden, en praktisch haalbaar met weinig 

middelen. Het zijn creatieve lesopdrachten en ze 

hebben raakvlakken met de vaardigheden die op 

school worden geleerd, zoals taal- en 

rekenvaardigen. Bovendien heeft elke 

lesopdracht een thema, zoals respect of fantasie. 

Èn ze zijn geschikt voor het hele gezin. Er zijn ook 

lesfilmpjes; die zijn ideaal als energizer: lekker 

even dansen of gek doen tussen de 

rekensommen door! Bekijk hier de gratis 

lesopdrachten. 

  
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a35b2a9a46&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a35b2a9a46&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=80e05924cb&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=8ead8441af&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=e0028eb440&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=286155c8eb&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=9c5572068d&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=cdcc441d82&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=2d9abce1bf&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=5d91f247c7&e=21e7b386e6


  

 

 

Overig nieuws  
 

 

 

 

Wil jij kans maken op een gratis 'Maak je eigen 

eindfilm, doe-het-zelfpakket? 

Filmhub Zuid is het knooppunt voor filmeducatie 

in Limburg en Noord-Brabant. Wij kunnen één 

‘Maak je eigen eindfilm, doe het zelf pakket' aan 

een school cadeau doen. Dat is natuurlijk heel 

leuk: met de leerlingen een eindfilm maken i.p.v. 

de eindmusical! Geef voor 1 februari je interesse 

door aan info@cultuurkade.nl, dan verloten wij 

het gratis pakket van Hollywood in de Klas. 
 

 

 

43 creatieve werkvormen  

Wij kwamen een poster tegen met een overzicht 

van 43 verschillende creatieve werkvormen, die 

willen we graag met jullie delen. Als leraar/docent 

heb je volop mogelijkheden om elke dag te 

werken aan beter, leuker, mooier onderwijs. 

Nieuwe dingen proberen hoort daarbij, en 

passende verwerkingsvormen zoeken is dan niet 

altijd eenvoudig. Om daarbij te helpen 

heeft vernieuwenderwijs.nl een poster 

ontworpen, met daarin 43 verschillende 

voorbeelden van hoe je leren zichtbaar kunt 

maken. De poster is gratis te downloaden en te 

gebruiken, en ideaal om samen met leerlingen te 

bekijken en te bespreken. 
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
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Leerkrachten inspiratie bijeenkomsten schooljaar 2020 - 2021: 

• 2 februari, 16.00 - 17.00 uur Koning Quast leerkrachten bijeenkomst  

deze wordt omgezet naar een digitale bijeenkomst 

ICC bijeenkomsten:   

• 24 februari, 14.45 - 17.00u Bekijk het programma via deze link en meld je aan. 

ook deze wordt omgezet naar een digitale bijeenkomst 

Vergeet je niet aan te melden, dan sturen we je tijdig de link van de digitale bijeenkomst toe.  
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Wil je de instellingen voor het ontvangen van deze nieuwsbrief veranderen? Je kunt  

hier je gegevens wijzigen of je hier uitschrijven voor de nieuwsbrief.  

 

  

    

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Verlengde Noordkade 10-12 

5462 EH Veghel 
06 - 45 007 952 

www.cultuurkade.nl  
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