
  

   

 

Beste partner van Cultuurkade, 

Met welke school of culturele partner we ook in gesprek zijn, overal horen we hetzelfde, het is druk, razend 

druk. En wij herkennen het als geen ander. Er zijn ontwikkelingen in de samenwerking met het VO, 

verzorgen veel maatwerk voor de besteding van de NPO gelden en we zijn volop bezig met de organisatie 

van educatieve projecten rondom 200 jaar Zuid-Willemsvaart.  

Kortom, er gebeurt zoveel in de scholen van Meierijstad en dat kun je ook zien aan deze lange nieuwsbrief 

vol met tips en verslagen.  

 

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 
  

 

Aandacht voor Erfgoed  
 

 

 

 

Discussiëren over 'oud spul' bij Hoeve 

Strobol 

Kinderen vinden het best leuk om te zien, 

hoor, al dat ‘oude spul’ bij elkaar, zegt Bert 

Verbakel namens Hoeve Strobol. Maar dat ze 

er zelf mee aan de slag mogen, daar krijgt het 

ambachtelijk museum in Nijnsel de meeste 

reacties op. “Vaak komen kinderen later nog 

eens terug, met opa of oma.”  

Kinderen hebben elke keer weer hun eigen 

ideeën bij een voorwerp. Hun verhaal verrast 

me iedere keer weer. Dat ze een typemachine 

een moderne computer noemen bijvoorbeeld, 

omdat die meteen print wat je intikt. Geweldig, 

toch? Lees hier het hele interview van Jeroen 

Vissers met Bert Verbakel van Hoeve Strobol. 

Of boek hier een bezoek. 
 

 

Sinterklaasfeest beschouwen met Jan Steen 

Al vanaf de 13e eeuw viert men in Nederland 

het Sinterklaasfeest. In eerste instantie 

gebeurde dit in de kerk, maar vanaf de 15e 

eeuw begon men het feest in huiselijke sfeer te 

vieren. Sinterklaas is dus een oude, 

Nederlandse traditie, die veelvuldig is 

beschreven in boeken en is vastgelegd op 

prenten en schilderijen; bijvoorbeeld op het 

schilderij Het Sint Nicolaasfeest (1665) van Jan 

Steen. 

Het is een mooi schilderij om samen met je 

leerlingen te bespreken, dat kan met behulp 

van de kaarten van Verderkijken Doordenken, 

je kunt gebruik maken van de lege 
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kunstkaarten op de pagina om met je 

leerlingen in gesprek te gaan, Lees verder. 
 

 

 

Herbeleef een stukje WOII 

Breng met leerlingen een bezoek aan het WO2 

Geronimo museum in de St. Antonius molen in 

Eerde. In de molen zullen de leerlingen door 

een enthousiaste gids aan de hand van unieke 

voorwerpen persoonlijke verhalen te horen 

krijgen over personen die voor onze vrijheid 

gevochten hebben, zoals Carman Ladner en 

Jacob Wingard. Verhalen over heldenmoed, 

toekomstdromen, verlies, verdriet en hoop.  

Het bijzondere verhaal van Carman Ladner en 

zijn verloofde Elaine Smith is destijds gekozen 

tot 1 van de 75 Crossroads verhalen in het 

programma Brabant Remembers in het kader 

van 75 jaar bevrijding in het jubileumjaar 2019. 

Bekijk en boek hier een bezoek. 
 

 

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

NPO gelden en cultuureducatie  

Cultuureducatie koppelen aan thema's voor 

wereldoriëntatie, dat doen we bij Cultuurkade 

al een aantal jaren op maat en op verzoek. 

Door de komst van de NPO-gelden zien we dat 

steeds meer scholen hier op inzetten. Nadat 

wij in het voorjaar een advies hebben 

geschreven, zijn diverse scholen in Meierijstad 

enthousiast met ons in gesprek gegaan hoe ze 

de NPO gelden in kunnen zetten. Natuurlijk 

hopen wij dat na een positieve ervaring het 

over een tijdje een vanzelfsprekendheid wordt 

om thematisch onderwijs en cultuureducatie te 

koppelen. Zo komt cultuureducatie er niet bij, 

maar past het bij wat je al doet. Wij vinden het 

fijn om diverse projecten die al lopen met jullie 

te delen. Lees verder. 
 

 

Maria cluster combineert thema's met 

cultuur  

Vanuit NPO gelden heeft het scholencluster 

Maria-Maria ter Heide ervoor gekozen om 

extra te investeren in cultuureducatie. Tijdens 

de scholensluitingen, maar ook daarna hebben 

ze gemerkt dat cultuureducatie op de 

achtergrond verdween. Er werd flink 

geïnvesteerd in de kernvakken. 

Maar ook toen ze weer op school waren, 

konden diverse voorstellingen en workshops 
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niet doorgaan vanwege de toen geldende 

maatregelen.  

Vlak voor de zomervakantie van 2021 namen 

ze contact op met Cultuurkade. Hun vraag was: 

"Kan Cultuurkade ons helpen om onze 

wereldoriëntatie thema's te verrijken met 

kunst- en cultuureducatie?" Lees hier hun 

eerste ervaringen met het thema 'Je eigen 

plek'. 
 

 

 

Proficiat nieuwe icc-ers 

Na een cursus die uitgesmeerd was over bijna 

2 jaar was het op donderdag 14 oktober dan 

zover. De interne cultuur coördinatoren 

(icc’ers) uit Schijndel; Mayke, Gemma, Linda, 

Wieteke en Imke mochten hun ICC-certificaat 

in ontvangst nemen. Wat is er veel gebeurd in 

deze twee jaar. We hebben samen een mooi 

proces doorlopen. Er is gekeken naar de 

waarde van cultuureducatie in het curriculum 

en waar kwalitatieve cultuureducatie aan moet 

voldoen. Lees hier meer.  
 

 

 

Juist jongeren kunnen nog wat leren over 

mediawijsheid 

Tijdens het documentairefestival Beholders; 

verzorgde HUMAN in de Koekbouw op de 

Noordkade een Masterclass Medialogica. Op 

het festival, waar gesprekken en blikverruiming 

centraal staan, werd zo een discussie over 

mediahypes met honderden leerlingen 

geopend.  

In de Masterclass Medialogica van HUMAN en 

Beeld en Geluid worden middelbare 

scholieren, studenten en hun docenten zich 

bewust van de wisselwerking tussen publieke 

opinie, politiek en media en hoe die onze kijk 

op de werkelijkheid soms dramatisch 

beïnvloedt. Lees hier verder en/of bekijk hier 

boven de registratie. 
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Bekijk hier een korte registratie van de Masterclass Medialogica verzorgd door 
HUMAN tijdens de VO dag tijdens Beholders;  

 

 

Schaduwspel  

Rick Terwindt pakte de Beholders ochtend van 

het Vmbo samen in een gedicht: 

Schaduwspel 

Stel je stelt je mening en je openstellen uit 

Wie neemt er dan voor jou welk besluit? 

Of wordt er dan geen besluit genomen? 

Verzwijg je zo niet zelf al pratend je dromen? 

 

Want wie was er vandaag dapper opgestaan? 

Kiezen tussen nu je telefoon weg, of je gaat eraan 

Eraan wennen zoals ook Nederlandse natte 

voeten 

Geen kind zou hier toch weg willen moeten 

Lees hier het hele gedicht 
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TERUGBLIK 
Omroep Meierij maakte opnames tijdens een van de inspiratie workshops van 
Warnet / Kunstructeur, een kunst en techniekproject uitgevoerd bij oa het SDG 

Ontdeklab in Sint-Oedenrode. 

 

 

Reminder: insturen werkstukken 

Na de voorstelling en workshop van 

Warnet/Kunstructeur zijn de leerlingen van 

groep 5 en 6 zelf aan de slag gegaan met de 

opdracht:  

Verander'ns 

Verander eens van standpunt, blik of vorm. 

Verander’ns jezelf of iets… anders. 

Verander’ns de omgeving, het verhaal of de 

functie. 

 

De gemaakte foto's en video's dienen voor 15 

december verstuurd te worden via 

Wetransfer.com, naar het mailadres: 

info@schippersenvangucht.com. 

Bekijk hier de details voor het inzenden. Wij 

kijken uit naar de digitale 'Warnet' omgeving 

die wordt gemaakt door Schippers & van 

Gucht. 
 

 

 

Overig nieuws  
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Leren over emoties te praten m.b.v. kunst 

4X4 Tip van de maand: Reflecterend vermogen 

stimuleren.  

Het is voor veel best lastig om over emoties te 

praten of om een betekenisvolle bijdrage te 

leveren aan een kringgesprek. Samen naar een 

kunstwerk kan daar een goed hulpmiddel bij 

zijn. Maar hoe pak je dat aan? Hoe stimuleer je 

leerlingen om te zeggen wat een kunstwerk, of 

een eigen werkstuk voor hen betekent? Tips 

om te oefenen vind je hier.  
 

 

 

Mediawijsheid het hele jaar door 

Van 5 t/m 12 november was het de Week van 

de Mediawijsheid. Maar natuurlijk is aandacht 

voor kritisch, leerzaam en positief 

mediagebruik het hele jaar belangrijk. Hoe ga 

je bijv. om met Squid Game? Of met online 

pesten?  

Wil je als leerkracht in gesprek gaan over Squid 

Game, omdat het een (onverwachte) trend is in 

je klas? Netwerk Mediawijsheid verzamelde 

tips over mediagebruik. 

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont 

ventileerde zijn opinie over Squid Game via Het 

Parool. Over 'winners en losers' en een 

afspiegeling van onze maatschappij. Klik door 

naar het hele artikel op onze website. 
 

 

 

Expeditie orkest 

Met tien verrassende filmpjes over het orkest 

van philharmonie zuidnederland en haar 

instrumenten nodigen zij je uit om mee op 

expeditie te gaan.  

Waarschijnlijk heb je wel eens een 

symfonieorkest gehoord, misschien zelfs 

zonder dat je het doorhad. Een 

symfonieorkest: wat is dat precies? Welke 

instrumenten spelen er mee en hoe zijn ze 

gemaakt? Waar doen al die verschillende 

klanken je aan denken, of wat voel je eigenlijk? 

Kom mee op Expeditie Orkest en ontdek hoe 

een plank met snaren zo mooi kan klinken, of 

een trompet een glas stuk kan blazen, of zelfs 

of je in een contrabas kan varen! 
 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
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Mode aan een draadje: Leerkrachtenbijeenkomst groep 7-8:  

17 januari, 16.00 - 17.00 uur 

meld je hier aan 

Icc bijeenkomst: Thema 'Erfgoededucatie'  

23 februari, 15.00 - 17.00 uur  

meld je hier aan 

Kunstructeur Voedingding, Kick-off voor Leerkrachten groep 3-4 Schijndel  

9 maart, 14.45 - 16.15 uur 

meld je hier aan 

Kunstructeur Voedingding, Kick-off voor Leerkrachten groep 3-4 Sint-Oedenrode  

11 mei, 14.45 - 16.15 uur 

meld je hier aan 

Icc bijeenkomst: Menupresentatie 

8 juni, 15.00 uur - eindtijd nog niet bekend 

meld je hier aan. 
   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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=6489e04d8b&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=f8622e68b4&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=bca9b1c2b4&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=a17703a6ea&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=29e8761798&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/profile?u=09a982541311381f15d6be910&id=b68318c677&e=21e7b386e6&c=1bed873a64
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=09a982541311381f15d6be910&id=b68318c677&e=21e7b386e6&c=1bed873a64
mailto:info@cultuurkade.nl
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=365600d364&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=7e3c79d10c&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=777558919d&e=21e7b386e6
https://cultuurkade.us16.list-manage.com/track/click?u=09a982541311381f15d6be910&id=ee39cb054e&e=21e7b386e6


 
 


