
  

   

 

Beste partner van Cultuurkade, 

De scholen zijn gelukkig weer open, maar dat betekent niet dat er al weer veel kan op het 

gebied van kunst en cultuuronderwijs. De huidige regels voor de scholen zijn zo strikt, dat er 

weinig mogelijk is. Alle activiteiten waarbij externen in de klas komen of verplaatsingen 

van groepen leerlingen nodig zijn, zijn tot op heden geannuleerd. Maar gelukkig kan er wel 

iets: Gereserveerde leskisten worden tijdelijk naar de scholen toegebracht en bij speciale 

activiteiten zoals bijvoorbeeld 'Verderkijken DoorDenken' zijn de materialen op school 

aanwezig en / of digitaal beschikbaar. Bij VerderKijken DoorDenken kijk je samen naar kunst, 

dit lesmateriaal kun je ook heel goed inzetten om te reflecteren op de afgelopen twee 

maanden.  

  

Hartelijke groet, Fieke, Ilona, Rosanne en Susanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Cultuurkade en Covid19 - Update  

Op het moment dat scholen gesloten zijn is het 

duidelijk, dan kan er niets wat met 

cultuureducatie te maken heeft. Nu de scholen 

weer open zijn is het puzzelen geblazen, wat mag 

wel en wat mag niet van de overheid. Helaas mag 

en kan er veel niet. Maar we werken niet voor 

niets met de creatieve cultuursector. Zij 

blijven denken in mogelijkheden!  Samen met 

de gezelschappen en de scholen kijken we bijna 

wekelijks naar de planning en naar wat er wel en 

niet kan. Hier geven we jullie een overzicht van de 

grootste projecten en voorstellingen die er nog 

op de planning staan dit voorjaar. Maar let op: 

het is en blijft een momentopname! Volgende 

week kan het weer anders zijn. 
 

 

Behoeftepeiling 200 jaar Zuid-willemsvaart 

Wellicht hebben jullie er al over gehoord of 

gelezen?  

De gemeente Meierijstad wil in 2022 het 200-jarig 

jubileum van de start van de Zuid-Willemsvaart 

vieren.  

Passende projecten voor het onderwijs mogen 

niet ontbreken. Wil je deze vragen invullen over 

jouw wensen en behoeftes voor dit project? Dit 

kost maximaal 5 minuten.  
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Stuur deze betaamepeiling ook gerust door naar 

andere collega's!  
 

 

 

Denk mee over de icc bijeenkomsten!  

Heb jij een wens of idee voor de invulling van de 

icc-bijeenkomst? Wil jij iets nieuws leren? Of juist 

informatie uitwisselen met andere leerkrachten? 

Wil je het hebben over reflecteren, onderzoeken 

of allebei?  Laat het ons weten in de peiling!  

 

De peiling kun je hier invullen.  

  
 

 

 

De Uilenbrink pakt uit!  

De Uilenbrink gaat binnenkort weer verhuizen. En 

daar hoort wat deze school betreft natuurlijk een 

groot kunstproject bij met het thema: Wij pakken 

uit! Niet alleen is het super gaaf dat de leerlingen 

straks in het nieuwe gebouw al iets van zichzelf 

zien zien. Het is ook heel gaaf om te zien hoe de 

icc-ers Suzan en Marion hun collega's bij het 

kunstproject. Metmooie teasers en flyershouden 

ze iedereen scherp om toch zo veel mogelijk 

profijt te hebben van de gastlessen door de 

kunstenaars. 
 

 

 

Kunst en emoties De scholen  

zijn weer open en nu…? De kinderen en 

leerkrachten hebben heel wat meegemaakt in de 

afgelopen periode. Cultuureducatie kan een 

hulpmiddel zijn op het gebied van verwerking, 

van emoties en trauma's die er door de langere 

tijd thuis misschien zijn ontstaan. Cultuurkade 

heeft een document samengesteld met 

overwegingen, adviezen, tips en voorbeelden die 

ondersteunen bij de verwerking.  
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Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder over hoe kijken naar kunst werkt..  

 

 

Erik Scherder gaf het volgende advies aan scholen tijdens een interview:  
"Zorg dat je die lessen er niet meteen in gooit, maar ga eerst met de kinderen 

buitenspelen, ravotten, spelen, dingen doen. Daarmee wordt de hersenschors heel 
actief. Die schors controleert alles, ook je negatieve emoties zoals angst en verdriet. 
Hoe actiever je het brein krijgt, hoe meer een kind controle krijgt over de narigheid, 
bijvoorbeeld mopperende ouders met korte lontjes. Dus ga eerst een tijdje ravotten 

met die kinderen en niet meteen denken dat je die taal- en rekenlessen in moet 
halen."  

 

 

 

 

De Bibliotheek op school brengt inspiratie 

Laat je inspireren door de padlet van De 

Bibliotheek op school. Deze padlet staat bomvol 

leuke tips over oa een gratis taalspel, 

raadgedichten, een digitaal atelierbezoek van De 

Waanzinnige Podcast. Leuk voor in de klas!  

 

Bekijk de padlet hier  
 

 

 

Overig nieuws  
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Terug- en vooruitblik op Cultuureducatie met 

Kwaliteit  

Tijdens de conferentie Cultuureducatie met 

Kwaliteit van 10 februari jl. - georganiseerd door 

het Fonds voor Cultuur Participatie en het LKCA - 

werd de publicatie 'Kijk eens wat er kan' 

gelanceerd.  

Hier lees je deze publicatie , die een waaier is aan 

mooie voorbeelden en ervaringen van de handige 

spelers in CmK. De verzameling laat zien hoe ras 

en belangrijk dit landelijke programma is.  

Bron: lkca.nl 
 

 

 

Voor de heb: 

Poster 'Het creatieve pad'. De poster helpt jou en 

je leerlingen in verschillende situaties creativiteit 

te ontwikkelen en te denken in mogelijkheden in 

plaats van belemmeringen. Anne Graswinckel (De 

Kunst van het Verdwalen) en vormgever Jelle F. 

Post maakte de poster speciaal voor het Dossier 

Creativiteit. Je kunt de poster downloaden via de 

link op deze pagina.  Heb je liever een smaakbare 

poster op A3 formaat? Je kunt hem gratis 

downloaden op  de pagina  van Kunst & Cultuur 

bestellen.  
 

 

 

Online 

filmaanbod voor het PO en VO  Filmeducatie 

Hub Zuid heeft speciaal voor het onderwijs films 

met educatief materiaal in een handig overzicht 

geplaatst. Klaar om aan te bieden in jouw groep!  

 

Alle films en opdrachten in dit document zijn 

gratis online beschikbaar om te kijken in de klas. 

Bij iedere titel vertellen ze ook meteen hoe lang 

de film precies duurt en waarom zij de film 

aanraden. Bij de meeste films is er een bij 

opdracht beschikbaar, ontwikkeld door de 

educatiemedewerkers van oa Eye, School TV, 

Cinekid of Taartrovers. Het is natuurlijk helemaal 

aan jou of je de film met of zonder opdracht 

aanbiedt, maar we kunnen je vertellen: de 

opdrachten zijn ontzettend leuk én leerzaam.  

 

Bekijk hier het filmaanbod voor het PO terug. 

Bekijk hier het filmaanbod voor het VO terug. 
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Spiekbriefje, om zelf creatieve opdrachten te 

bedenken 

Vind jij het ook lastig om een creatieve opdracht 

te ontwerpen? Eentje die past bij jullie ambities, 

methode, thema van doelstellingen? Eentje 

waarin het creatieve proces van de leerling 

centraal staat? SNENS biedt twee workshops aan 

om jou verder te helpen: Spiekbriefje! en 

Spiekbriefje Plus, interesse? Lees hier meer. 

 

 

 

Worden wat je wil!  

Dat is het thema van de kinderboekenweek 

2021.Beroepen als astronaut, dokter of kok… 

kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of 

ze worden geïnspireerd door hun idolen of 

helden: een bekende zangeres, voetballer of 

YouTuber. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 

kun je alles worden wat je wil en alvast dromen 

later! Cultuurkade  gaat weer op zoek naar 

culturele activiteiten die passen bij dit thema. We 

houden je op de hoogte.  

 

 

 

Tip: meteen aan de slag met kunst  
 

 

 

 
Beam It Up heeft in het voorjaar van 2020 een aantal beeldende lessen op youtube 
geplaatst. Een daarvan ging over kapsels en die les is weer actueel nu de kappers 
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een hele tijd dicht zijn (geweest).. 
Eerst kijken naar kunstwerken, dan een plan maken en vervolgens aan de slag! 

Wij zeggen: doen! 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

Leerkrachten inspiratie bijeenkomsten schooljaar 2020 - 2021:  

• 19 mei, 15.00 - 16.30 uur Kunstructeur Kick-off voor leerkrachten uit Sint-Oedenrode 

Aanmelden kan via de linkjes.  

 

icc bijeenkomsten:   

• 9 juni, 14.45 -17.00u   Presentatie kunstmenu 

icc cursus Schijndel schooljaar 2020-2021  

• nieuwe data worden in overleg gepland 
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Wil je de instellingen voor het ontvangen van deze nieuwsbrief veranderen? Je kunt  

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

 

  

 

 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. 
Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen 

leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening 
vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip 
voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter 

door kennen. 
  

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de 
eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs 
zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we duizenden 

leerlingen elk jaar weer inspireren.  

 

     

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Verlengde Noordkade 10-12 

5462 EH Veghel 
06 - 45 007 952 

www.cultuurkade.nl  
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