
  

   

 

Beste partner van Cultuurkade, 

Het was een schooljaar vol van verdwalen, zoeken en ontregeling. Iets wat we graag doen tijdens onze 

vakantie, of organiseren voor leerlingen, maar wat lastiger bleek in het leven van alledag. Daarom sluiten 

we de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar af met en voorproefje van het komende, waarin we veel samen 

zullen werken met theatergezelschap Schippers en van Gucht. Zij maken aanstekelijke voorstellingen die 

een gesprek op gang brengen over vindingrijkheid en het vermogen om van mening te kunnen veranderen: 

essentiële eigenschappen om maatschappelijke problemen aan te pakken. Voor nu wensen wij dat je kunt 

genieten van een zorgeloze vakantie waarin je kunt verdwalen in de tijd. 

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

Succesvolle tips NPO gelden  

We zijn blij verrast door alle positieve reacties 

die we de afgelopen weken hebben ontvangen 

op onze suggesties voor de inzet van de NPO 

gelden aan kunst- en cultuureducatie. Niet 

alleen wij werden volop bestookt met vragen 

om advies ook de CHV academy kreeg veel 

vragen om uitbreiding van het aantal uren 

en/of groepen. Heb je interesse in onze tips, 

maar heb je ze gemist? Klik dan door naar het 

artikel op onze website. 
 

 

 

Door de frisse pepermolen 

Tijdens de training ‘Door de frisse pepermolen’ 

hebben Anouk Dols (Zwijsen College) en Ilona 

(Cultuurkade) samen een interessant traject 

doorlopen. Hoe kun je een verandering tot 

stand brengen in het voortgezet onderwijs? Ze 

zijn vertrokken vanuit de huidige situatie op de 

school en schreven een lonkend perspectief. 

Vanuit de vraag: ‘Hoe kunnen wij collega’s laten 

inzien dat cultuureducatie een verrijking is 

voor hun dagelijkse onderwijspraktijk, zodat 

we alle talenten van leerlingen aanspreken? 

Lees verder. 
 

 

Bekijk hier het Kunstmenu 2021-2022 

We hebben dit jaar gekozen om al 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 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=2a8e37639c&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=2a8e37639c&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=4967cebc8c&e=21e7b386e6


 

wat er voor hun groep op de planning staat. 

Bekijk het hier! of reserveer als je dat nog niet 

hebt gedaan.  
 

 

 

Erfgoededucatie in de spotlight  
 

 

 

 

Zuid-Willemsvaart verhalen en educatie 

Samen met gemeente Meierijstad, onderwijs 

en aanbieders is Cultuurkade bezig met een 

mooi educatief project vol verhalen over lokaal 

erfgoed. Deze foto van Kanaalgravers (BHIC) 

spreekt al voor zich: wat een verhaal: met een 

schop een kanaal graven van 's-Hertogenbosch 

naar Luik! Inmiddels heeft Cultuurkade een 

behoeftepeiling bij de scholen gedaan en 

leverde een brainstorm met docenten en 

aanbieders heel veel mooie ideeën op! We 

houden jullie op de hoogte!  
 

 

 

Teambijeenkomst Petrus en Paulus 

Ondertussen tussen blijft ook Bernard van 

Dam in beeld bij bs Paulus en Petrus in Eerde. 

Tijdens een fijne teambijeenkomst werden 

wensen opgehaald en gaf Ben van Dam 

(kleinzoon van Bernard) uitleg over de 

toepasbaarheid binnen Deep Learning: Vooral 

de insteek op persoonsvorming, burgerschap 

en het toepassen van Deep Learning -visie in 

het project spreekt directeur en team aan. 

Lees hier verder. 
 

 

 

Op bezoek bij het Gilde 

Een afspraak maken voor een 

kennismakingsgesprek bij het Gilde betekent 

ontvangen worden bij gepassioneerde heren, 

met of zonder kruisboog. Bij het Gilde Sint 

Catharina en Sint Barbara mocht Fieke -op 

veilige afstand- even meekijken naar het 

oefenen met de kruisboog en bij het Gilde Sint 

Joris werden leuke Koster Brock anecdotes 

verteld... 

Activiteiten zijn in ontwikkeling, wordt 

vervolgd. Lees verder. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=e3f59e174e&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=526f23678d&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=3cbdc06b5a&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=7b76b78e90&e=21e7b386e6


 

 

Aandacht voor erfgoed 

Het nieuwe schooljaar komt met rasse 

schreden dichterbij, Cultuurkade is druk bezig 

met de invulling ervan.' Aandacht voor erfgoed 

is belangrijk’, horen we vaak terug van scholen. 

‘De projecten zijn ook nog eens ontzettend 

leuk’, voegen ze er aan toe. En ook de 

aanbieders ervaren altijd enthousiasme bij 

docenten én kinderen. Lees hier waarom dat 

zo is:. 

 

 

 

Overig nieuws  
 

 

 

 

Leren van kunst 

Dian Langenhuijzen organiseert in 

samenwerking met Kunstloc Brabant een 

bijeenkomst over Art Based Learning voor 

schoolleiders en bestuurders. Een bijeenkomst 

met ruimte voor tijd, overdenking, reflectie en 

een gesprek met elkaar over dat wat jou en de 

ander bezig houdt. Waarbij er geleerd kan 

worden van kunst in plaats van over kunst. Met 

deze methode kan iedereen meedoen omdat 

voorkennis niet nodig is. Lees hier meer 

informatie en/of download de flyer  
 

 

 

Cultuur is wel/niet essentieel 

Naar aanleiding van een opmerking van 

demissionair minister Hugo de Jonge schreef 

Henri Swinkels het volgende: We kunnen best 

een dagje zonder cultuur, dus cultuur is niet 

essentieel, zo redeneerde minister Hugo de 

Jonge. Maar zo simpel ligt het natuurlijk niet. 

Alleen via cultuur kunnen mensen zin geven 

aan hun leven en aan hun plaats in een 

samenleving. En daarmee is cultuur essentieel 

voor onze toekomst. Lees hier het hele artikel 

geschreven door Henri Swinkels, directeur-

bestuurder van KunstLoc Brabant. 
 

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=800cf1efba&e=21e7b386e6
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Zachte atlas ? 

De Zachte atlas is een werkvorm waarin 

leerlingen betekenisvolle plekken ontdekken in 

hun eigen omgeving. De Zachte Atlas bestaat 

uit een poster met daarop een stappenplan 

voor leerkrachten om hun leerlingen te 

begeleiden in het verbeelden van 

betekenisvolle plekken in hun eigen omgeving. 

De leerlingen leggen in de Zachte Atlas hun 

blik of hun interpretatie ervan vast. Dit doen zij 

naar aanleiding van hun persoonlijke 

ervaringen, herinneringen, ontmoetingen, 

associaties en waarnemingen. Lees meer. 
 

 

 

Komend schooljaar speelt theatergezelschap Schippers en van Gucht een grote rol 
in het kunstmenu.  

Daarom een voorproefje.  

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  

15-09-2021 ICC Training Schijndel 
   

https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a0548842e2&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=4197b68ab9&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=99f955fb54&e=21e7b386e6


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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.  
 

  

    

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Verlengde Noordkade 10-12 
5462 EH Veghel 

06 - 45 007 952 

www.cultuurkade.nl  
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