
 

  

  

 

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.  

 

    

 

Beste gemeenteraadsleden, 

Twee jaar geleden hebben wij een presentatie over Cultuurkade verzorgd tijdens een 

informatieavond voor de raadscommissie. Nu ontvangt u een update in de vorm van een 

speciale nieuwsbrief.  

Gelukkig zijn we dit jaar in vliegende vaart van start kunnen gaan met een grote hoeveelheid 

aan kunstprojecten in het onderwijs. Voorstellingen, workshops en gastlessen voor 

leerlingen. Maar ook inspiratiebijeenkomsten voor leraren, zowel live als online. Ook vliegt 

het lesmateriaal in de vorm van leskisten de opslag uit. Gelukkiger kun je ons niet maken! Dat 

willen wij graag zien bij leerlingen en met u als raadslid delen. Want wij kunnen ons werk 

alleen doen met steun van u, de gemeenteraad en uw achterban. Verwondering, je 

verplaatsen in een ander, een open blik, of een uur lang oren en ogen tekort komen.  

Hartelijke groet, Dorian, Fieke, Ilona en Susanne 

 

  

 

Primair onderwijs  
 

 

 



 



 

 

Kunstmenu  

Alle kinderen in Meierijstad dezelfde basis voor cultuureducatie. Dat is wat we met het organiseren 

van het kunstmenu beogen. Sinds 2019 maken alle basisscholen uit Meierijstad hier gebruik van. Het 

kunstmenu biedt een structuur waarin alle kunstdisciplines vertegenwoordigd zijn. Het is een stevige 

basis, die niet valt of staat met een leraar die wel of geen affiniteit heeft met cultuur. Het is een 

garantie dat er een brede kennismaking heeft plaats gevonden met kunst & cultuur als een leerling 

de basisschool verlaat. In de praktijk gaat dat van voorstellingen op school en in het theater, tot 

lokale projecten in de klas of op locatie, uitgevoerd door o.a. bibliotheek en centrum voor de 

kunsten. Cultuurkade vervult een fundamentele en organiserende rol en programmeert dit menu 

voor in 5500 leerlingen van onze 34 PO-scholen. Eveneens spelen we een ontzorgende rol voor de 

scholen. Daarbij zorgt deelname aan het kunstmenu door alle scholen voor zoveel 'massa', dat we 

projecten kunnen programmeren die voor een individuele school niet haalbaar zijn.  

 

Schooljaar 2021-2022 

Benieuwd hoe het kunstmenu er uit ziet? Bekijk het via deze link.  

 
 

 

SINT-OEDENRODE - Kinderen van de Rooise basisscholen waren afgelopen maand 
actief in het SDG Ontdeklab in hun dorp. De kinderen zagen de theatervoorstelling 

Warnet en daar mochten ze zelf op school op voortborduren. NB. Dit is een 
onderdeel van het kunstmenu. 

 

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/18/kunstmenu-2021-2022
https://www.youtube.com/watch?v=EiJHkfO9vjM


 

 

Erfgoed jaar  

'Aandacht voor erfgoed is belangrijk', horen we vaak terug van scholen. 'De projecten zijn ook nog 

eens enorm leuk', voegen ze er aan toe. En ook de aanbieders ervaring altijd enthousiasme bij 

docenten én kinderen.  

 

Door Covid-19 zijn in de afgelopen half jaar heel veel erfgoedprojecten niet door kunnen gaan, 

omdat deze projecten gepland worden door enthousiaste wat oudere vrijwilligers. En zo hadden we 

als Cultuurkade Meierijstad ons thema te pakken: Aandacht voor erfgoed. Fieke maakt een rondje 

langs alle erfgoed-aanbieders in Meierijstad.  

De situatie in de wereld speelt mee in de keuze voor dit thema. Want de wereld staat op scherp, met 

veel discussie en veel discussie en veel tegenstellingen. Het is dan ook belangrijker dan ooit dat 

kinderen weten waar hun eigen wortels liggen. Dat draagt bij aan begrip voor de wereld om hen 

heen. Dat zorgt dat ze zich een mening weten te vormen. Dat ze die ook kunnen verwoorden. En dat 

ze op basis daarvan keuzes kunnen en durven maken. 

"We willen scholen in het basisonderwijs tal van opties aanbieden om op een leuke en leerzame 

manier met erfgoed aan de slag te gaan, samen met partners in de verschillende kernen", vertelt 

Fieke Barten namens Cultuurkade Meierijstad. “Dan moet je denken aan excursies, leskisten, 

ontmoetingen, opdrachten, enz. Zoals we dat eerder ook gedaan hebben bij de herdenking van de 

bevrijding.” 

Elke school kent de begrippen 'burgerschapszin' en 'persoonsvorming'. Het zijn belangrijke criteria 

geworden voor de onderwijsinspectie: wat doet een school op dit gebied? Fieke: “Daar sluiten we 

met dit thema 100% op aan. We zijn nu druk bezig met het uitwerken van de ideeën ”. 

tekst: Jeroen Vissers. 

 



 

 

200 jaar Zuid-Willemsvaart 

Op verzoek van de gemeente werkt Cultuurkade momenteel hard aan de totstandkoming van een 

educatieproject voor het onderwijs. Uit een enquête bleek dat de scholen graag met 200 jaar Zuid-

Willemsvaart in de klas aan de slag willen gaan. Net als 2 jaar geleden bij Operatie Market Garden 

heeft Cultuurkade de regie in handen genomen voor een mooi educatief project. Met behulp van 

input uit het onderwijs zijn de kaders bepaald. Er is gekozen om de geschiedenis van het kanaal en 

zijn omgeving te koppelen aan een ontwerpopdracht over de toekomst van het kanaal. De 

opdrachten in het lesmateriaal gaan over de keuzes die mensen maken in hun veranderende 

omgeving. Aan de hand van verhalen van personen, worden de leerlingen bewust van de 

verschillende perspectieven in een samenleving. Door je ook in te leven in een ander perspectief 

ontstaat begrip voor elkaar en wordt er aan een gezamenlijke toekomst gewerkt. 

Daarnaast is er ook een activiteitenprogramma in de maak i.s.m. verschillende culturele partners. 

Medio februari zal het programma klaar staan zodat scholen kunnen inschrijven. De lessen en 

activiteiten gaan plaatsvinden in mei-juni 2022.  

 



 

 

NPO gelden naar cultuureducatie 

Cultuureducatie koppelen aan de thema's voor wereldoriëntatie. Dat doen we bij Cultuurkade al een 

aantal jaren op maat en op verzoek van de scholen. Speciaal voor de NPO gelden hebben wij de scholen 

geïnspireerd door middel van een overzicht met mogelijkheden op het gebied van cultuureducatie. En 

daar hebben de scholen wat mee gedaan! Steeds meer scholen verbinden thema's aan cultuureducatie en 

vragen om gastdocenten. Cultuurkade verdiept zich in de thema’s, doet suggesties, en verbindt de school 

met de culturele partner. Na een positieve ervaring wordt het hopelijk een vanzelfsprekendheid om ook 

cultuureducatie passend bij je lesprogramma in te zetten. Zo komt cultuureducatie er niet bij, maar past 

het bij wat de leerkracht al doet. Ter versterking en in verbinding met het lesprogramma en met volop 

ruimte voor creativiteit. 

  

 

Voortgezet onderwijs  
 

 

 



 

 

VO leerlingen uit Meierijstad maken kennis met Documentairefestival Beholders 

Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Beholders is een van de culturele partners met wie wij 

samenwerken: een samenwerking met een gouden randje. De samenwerking is ontstaan vanuit de 

vraag van het Zwijsen College: Hoe kan cultuureducatie van zijn voor andere situaties wij?  

 

Aan de hand van een documentaire zie je dat dingen vaak niet zwart-wit zijn. Je komt in contact met 

andere meningen, waardoor je je eigen waarden en normen kunt aanscherpen. Dat maakt 

nieuwsgierig en het verwondert.  

Bovendien is het verhaal van een ander, zoals verteld in een documentaire een veilige manier om 

een onderwerp aan te snijden. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, op dat moment gaat het niet over 

jou. Kunst, en in dit geval een documentaire, is dan ook een veilige manier voor leerlingen om over 

kwetsbare onderwerpen te praten.  

 

Het programma richtte zich voor deze editie op alle middelbare scholen in Meierijstad, waarbij twee 

lesprogramma's werden aangeboden: één voor vmbo-leerlingen en één voor havo/vwo-leerlingen. 

Voor de havo/vwo-leerlingen ontwikkelden we een programma in samenwerking met omroep 

Human. Voor de vmbo-leerlingen werkten we via Beholders ook samen met collega-

documentairefestival 'Movies that Matter'. Op vrijdag 15 oktober ontvingen we maar liefst 700 

leerlingen op de Noordkade. Na deze pilot gaat de blik weer vooruit: We willen het programma 

vooral ook goed afstemmen met docenten. Beholders kan waardevol zijn voor kunst en 

cultuurvakken, maar ook geschiedenis, maatschappijleer economie, Nederlands... laat ze maar een 

betoog schrijven over een standpunt naar aanleiding van een documentaire of een debat voeren. Of 

wie weet wat een docent biologie erin ziet? Het kan allemaal. Dit jaar hoopten we vooral het vuurtje 

aan te wakkeren: docenten en leerlingen enthousiast te maken. We spraken ook een mentor die 

aangaf dat Beholders hem aanspreekt in verband met groepsdynamiek, respect voor elkaar… Ideeën 

genoeg!  

 



 

 

Rick Terwindt, Meierijstadsdichter, maakte van de ochtend voor het Vmbo een pakkend 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 

Hoe anders was het hier, oog in oog met dit beeld 

Generatiegenoten keken, sommigen enigszins verveeld  

Naar een ander, een ander spel, Shadow Game  

De shit was different, the day the same 

13 miljoen tienervluchtelingen, tussen 'do or die' kiezen  

Alles al verloren, slechts nog schaduw te verliezen  

400 jongeren hier handjes dichtknijpen en in handjes klappen 

Gevolgd door een: 'Mogen we nu gaan?' Geschaduwd door cola en appelflappen 

 



 

 

Samenwerking VO scholen Meierijstad  

Sinds dit schooljaar is er op alle middelbare scholen in Meierijstad een combinatiefunctionaris cultuur VO 

aangesteld. Deze functie heeft een tweeledig doel:  

1. We willen de culturele bagage van leerlingen vergroten. 

2. We willen de lokale kunst & cultuur duurzaam versterken.  

 

Dit doen we door: 

- Kunst en cultuur duurzaam te verankeren in het curriculum van de scholen. 

- Kunst en cultuur een duurzaam onderdeel laten zijn van extra curriculaire activiteiten. 

- Een structurele samenwerken met lokale partijen vorm te geven. 

 

We komen samen, bepalen gezamenlijke doelen en kijken waar we elkaar kunnen versterken. Cultuurkade 

speelt hierin een verbindende rol.  

De kennismaking met Beholders voor het VO was een eerste project binnen deze samenwerking.  

 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Dit is een eenmalige mailing speciaal voor commissie en raadsleden in Meierijstad.  

Wil je de nieuwsbrief van Cultuurkade maandelijks ontvangen?  

Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.  

 

 

https://www.cultuurkade.nl/nieuws
*|UPDATE_PROFILE|*
https://www.cultuurkade.nl/
mailto:info@cultuurkade.nl
https://www.cultuurkade.nl/
https://www.instagram.com/cultuurkade/
https://www.linkedin.com/company/66257850/admin/


  

    

 
 

 
 

Verlengde Noordkade 10-12 
5462 EH Veghel 

06 - 45 007 952 
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