
  

   

 

100% invloed 

Ineens overvalt het mij. Ik kijk naar de planning op onze website, een routinematige handeling. En zie ik 

het.  

Nog één dag met voorstellingen en workshops deze week (op één school, per bubbel). En een aantal 

gereserveerde leskisten die dit jaar nog worden gebruikt. (De Noordkade is weer open en ophalen is 

mogelijk).  

Ik zucht en dat geeft lucht. Even mogen wij het al loslaten, voor nu, de culturele activiteiten van dit 

schooljaar. Wat een schooljaar! Trots ben ik op het geduld, het aanpassingsvermogen en de welwillendheid 

van alle scholen waarmee we samenwerken. Wat een fijne culturele partners hebben we om ons heen, 

altijd gericht op wat wel mogelijk is. En soms zelfs samen stoom afblazen en mopperen, dat kon ook. Het 

samen even niet weten: want 0% controle. Maar wel: 100% invloed op hoe we zelf met de situatie om gaan. 

Omgaan met weerstand maakt dat je je ontwikkelt.  

Hoezo, achterstand?  

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Bekijk hier alle onderdelen van het 

Kunstmenu 2021-2022 

We hebben er dit jaar voor gekozen om de 

onderdelen van het kunstmenu per project op 

een pagina van onze website te presenteren. 

Het voordeel hiervan is dat alle leerkrachten 

uit Meierijstad in een oogopslag kunnen zien 

wat er voor komend schooljaar voor zijn/haar 

groep op de planning staat. Bekijk het hier en 

boek vóór 12 juli!  
 

 

 

Inzet NPO gelden voor cultuureducatie 

Hoe kun je cultuureducatie inzetten om de 

doelen van het Nationaal Programma 

Onderwijs te bereiken? Je kunt het programma 

verrijken met cultuureducatie, niet persé voor 

achterstanden, maar voor verdieping, 

verbreding en vaardigheden voor de toekomst. 

We hebben de doelgebieden B t/m E 

uitgewerkte met suggesties voor duurzame en 

lokale inzet van cultuureducatie.  

Spreekt één of meerdere onderdelen je aan, 

neem dan contact met ons op. We denken 

graag met jullie mee! Lees verder. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=00779badfe&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=00779badfe&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=49a854703d&e=21e7b386e6
mailto:info@cultuurkade.nl?subject=Meedenken%20over%20inzet%20NPO-gelden
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=11b52e2b01&e=21e7b386e6


 

 

Specialistische begeleiding bij musical 

Een leerkracht van bs Dommelrode wil graag 

twee workshops voor de kinderen waarbij ze 

zich zekerder en vrijer gaan voelen op het 

podium en daardoor met plezier naar de 

musical uit gaan kijken. Voor haar is het de 

eerste keer dat ze een groep begeleidt bij de 

musical. Ze zou het zelf fijn vinden tips en 

aanwijzingen te krijgen om de kinderen beter 

te kunnen begeleiden en om de uitvoering er 

beter uit te laten zien. Liefst ook nog 

vakoverstijgend; kunnen de leerlingen 

bijvoorbeeld ook oefenen tijdens taal- en 

gymlessen? Lees hier hoe het verder gaat.  
 

 

 

Wat vonden de leerlingen?  

Cultuurkade was op bezoek in klas VWO 4 van 

het Zwijsen College. Door de leerlingen van 

geschiedenisdocent Hellen Janssen werd 

besproken over hoe het Meetup Meierijstad 

project door de leerlingen werd ervaren. De 

leerlingen vertelden ze als bijzondere 

historische bezittingen hebben gekregen en 

leuke opmerkingen voor de organisatie en de 

Heemkundeverenigingen, zoals: 

• Het spel zat goed in elkaar en maakt 

het leuk om dingen te vervelend.  

• De vragen waren goed en leuke 

opdrachten.  

• Complimenten: verschillende dorpen 

worden bijeengetrokken in het spel  

Lees hier meer over Meetup Meierijstad  
 

 

 

Feedback gevraagd over 'ouderbrieven' 

Afgelopen maanden hebben wij ouderbrieven 

toegevoegd aan het lesmateriaal van een 

aantal projecten. Wij zijn erg benieuwd hoe die 

door jullie zijn ontvangen. Heb je ze gebruikt 

en uitgedeeld of digitaal verzonden aan 

ouders/verzorgers? En heb je er reactie op 

gekregen? Deel svp je ervaringen met ons via 

info@cultuurkade.nl, dan kunnen we beslissen 

of we vaker gaan doen. 
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=75ed0f8ee3&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a4ee7142de&e=21e7b386e6
mailto:info@cultuurkade.nl


 

 

Het Brabants Kloosterleven 

heeft tot nu toe weinig aandacht van ons 

gekregen, dat willen we bij deze goedmaken. 

2021 is namelijk het jaar van het Brabants 

Kloosterleven. Laat je leerlingen kennis maken 

met het leven van zusters en broeders in een 

klooster en de rol die kloosters in onze eerder 

beschreven. We wijzen je naar de leskoffer 

'Kloosterleven', die ontwikkeld is door 

Heemkundekring Erthepe. Bekijk hier de 

informatie.  
 

 

 

Oproep: Wil jij een exemplaar?  

Een paar jaar geleden werd voor de groepen 1-

2 'Op de Toren zit Een haanontwikkeld door 

Erfgoed Brabant. Met behulp van dit 

lesmateriaal leren leerlingen de eigen 

omgeving kennen. Dat draagt bij aan het 

ontwikkelen van cultureel bewustzijn en is een 

eerste kennismaking met erfgoed. Namelijk in 

de directe omgeving van de school. Wil jij graag 

een exemplaar voor jou op school? Stuur dan 

voor 10 juli een mail naar info@cultuurkade.nl 

dan regelen wij dat er na de zomervakantie 

een exemplaar voor je klaar ligt.  
 

 

 

Overig nieuws  
 

 

 

 

Vacature bij Kunst&Co 

We gaan er geen gewoonte van maken, maar 

deze vacature willen we graag met jullie delen.  

Bij onze collega's van Kunst & co (Uden) zijn ze 

op zoek naar een nieuwe projectleider 

cultuureducatie met specialisatie 

basisonderwijs. Iemand voor een functie 

vergelijkbaar met die van Cultuurkade. Dus 

heb jij interesse (of ken je iemand die interesse 

heeft) in een afwisselende baan als 

intermediair tussen scholen en het culturele 

veld? klik dan door naar deze pagina voor 

meer informatie. NB. solliciteren kan tot 9 juli.  
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=dfe162ccb8&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=dfe162ccb8&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=117774d245&e=21e7b386e6
mailto:info@cultuurkade.nl
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3cf2ddcb5e&e=21e7b386e6


 

 

Kunst en cultuur als burgerschapsonderwijs 

Voor alle leerlingen is het belangrijk dat ze 

andere perspectieven begrijpen en zich 

kunnen verplaatsen in 'de ander'.  

'Kunstvakdocenten hebben hier bij uitstek de 

instrumenten voor', aldus lector Hessel 

Nieuwelink op het symposium Kunst- en 

Cultuuronderwijs als Burgerschapsonderwijs. 

Zo lazen wij in de nieuwsbrief van het LKCA, 

lees met ons mee: 
Afbeelding Performance 'Drop the Shell by Fossil Free 

Culture' gemaakt door Laura Ponchel. 
 

 

 

Oproep voor culturele aanbieders 

Heb jij aanbod ontwikkeld dat past bij het 

thema van de Kinderboekenweek van dit jaar: 

'Worden wat je wil'. Laat het ons dan weten, 

dan kunnen we het verzamelen voor de 

scholen in Meierijstad.  
 

 

 

Eye Filmmuseum bestaat 75 jaar 

en dat vieren ze met 4 helemaal nieuwe 

gastlessen voor het basisonderwijs, óók voor 

de kleuters, dus voor groep 1 t/m 8. Bij deze 

nieuwe gastlessen is de rode draad de 

ontwikkeling van filmtaal & filmisch erfgoed. 

De Eye-filmcollectie staat centraal met als doel 

het verleden van de leerlingen en van de 

filmgeschiedenis visueel tastbaar te maken. 

Naast films uit het verleden wordt ook gebruik 

gemaakt van hedendaagse films met diverse 

genres, uit verschillende landen en van diverse 

makers, om zo leerlingen een breed beeld te 

geven van film. Wil je meer weten? Mail of bel 

met het onderwijsteam van Eye Filmmuseum: 

educatie@eyefilm.nl of 020-7582360. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=680f5bbcb0&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=d652589f60&e=21e7b386e6


 

 

Corona was natuurlijk een ramp, maar toch heeft het bij museum De Pont ook iets 
goeds opgeleverd. Want ze hebben een alternatief ontwikkeld voor het 

basisonderwijs om 
De Pont in de Klas te brengen. 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=b5309269c7&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=0092a84aee&e=21e7b386e6


 

Joep van Gassel, een van de culturele aanbieders waar wij mee samen werken, 
maakte een enorme muurschildering voor een grote opdrachtgever in een 

distributiecentrum. Wij vonden het inspirerend filmpje om het met jullie te delen.  

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

13-09-2021 Inspiratiebijeenkomst (online) voor leerkrachten groep 3-4 - Radio Walvis  

15-09-2021 Kick-off voor leerkrachten groep 5-6 - Warnet/Kunstructeur 
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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.  
 

 

 

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

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

  

    

 
 
 
 
 

 

 

 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=c157a294c9&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/profile?u=09a982541311381f15d6be910&id=b68318c677&e=21e7b386e6&c=0d65d91835
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=09a982541311381f15d6be910&id=b68318c677&e=21e7b386e6&c=0d65d91835
mailto:info@cultuurkade.nl
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a489432196&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=1296d7284b&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=bd8c47da7c&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=c5907ee76b&e=21e7b386e6


 

 

 
Verlengde Noordkade 10-12 

5462 EH Veghel 
06 - 45 007 952 

www.cultuurkade.nl  

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.cultuurkade.nl/
http://www.cultuurkade.nl/
https://www.facebook.com/cultuurkade.meierijstad.1?fref=ts
https://twitter.com/cultuurkade

