
  

   

 

Beste collega's, relaties en contactpersonen van Cultuurkade, 

Het schooljaar is al weer een paar weken oud.  

Nieuw in dit schooljaar is dat àlle basisscholen in Meierijstad deelnemen aan het lokale 

kunstmenu dat Cultuurkade organiseert. 

Zo krijgen alle leerlingen in Meierijstad dezelfde basis voor kunst en cultuur onder schooltijd.  

Daar zijn we heel erg blij mee en trots op!  

 

Hartelijke en zonnige groet, Fieke, Marion, Susanne, Dorian en Ilona 
  

 

Lokaal nieuws  
 

 

 

 

"Cultuureducatie is enorm waardevol!" 

Vanaf dit schooljaar nemen alle basisscholen in 

Meierijstad deel aan het Kunstmenu. Met het 

Kunstmenu, dat is ontwikkeld door Cultuurkade 

Meierijstad, wordt voor alle kinderen van groep 1 

t/m 8 dezelfde basis gelegd op het gebied van 

kunst- en cultuuronderwijs. En dat is niet voor 

niets: “Kunst dóét iets met ze.”  

“Het Kunstmenu is ontwikkeld in nauwe 

samenwerking met het onderwijs”, vertelt Dorian. 

Leerlingen maken in 8 jaar tijd kennis met 

muziek, dans, foto-film-video, theater, literatuur 

en beeldende kunst & techniek. Lees verder. 
 

 

 

Focus op persoonsvorming binnen 

cultuureducatie 

Wat betekent het voor Cultuurkade om 

‘persoonsvorming binnen cultuureducatie’ als 

focus te hebben? Hoe komt dit tot uiting in 

projecten en welke keuzes maken wij hierin (niet)? 

Dorian mocht onze groei en ervaring delen in een 

online sessie met collega-intermediairs uit 

Brabant. Persoonsvorming, dat is een groot 

woord. Voor ons gaat dit over ‘wie naar kunst 

kijkt, kijkt naar zichzelf’. Je leert over jezelf en over 

de ander, dat er andere perspectieven zijn. En 

dus ook; hoe verhoud ik mezelf tot de ander, en 

de wereld. Cultuureducatie is geen wiskunde, er 

is geen goed of fout. Lees verder 
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Ode aan de fantasie  

Vreemd bezoek op de scholen in Meierijstad. Met 

de komst van een onverwachte gast, zal alles op 

school even drie dagen anders zijn. Drie dagen is 

de verbeelding aan de macht. Theater Artemis 

ontwikkelde vier theatrale performances die zich 

gedurende drie dagen afspelen op een 

basisschool. Dit schooljaar op alle basisscholen in 

Meierijstad dus! Het is theater dat dicht op de 

huid zit. "De Driedaagse" is een ode aan de 

fantasie, aan het niet weten en je openstellen.  

Cultuurkade programmeerde dit in het 

kunstmenu voor alle scholen, omdat het ruimte 

geeft aan verwondering. Het komt erg dichtbij, de 

leerlingen gaan op avontuur in hun eigen 

omgeving. Lees meer 
 

 

 

Educatieprogramma Beholders VO  

Wat zou je kiezen? Een week lang niet in de 

spiegel kijken, of een week lang dezelfde kleren 

dragen? Hoeveel uur per dag zit jij op Social 

Media? En ken je iemand die weleens gepest is via 

social media? 

Dit zijn enkele vragen die voorbij kwamen tijdens 

het educatieprogramma van Beholders waar ruim 

700 VO-leerlingen aan deelnamen. Er is een 

afwisselend programma gemaakt waarbij 

verschillende maatschappelijke thema's aan bod 

kwamen. Er is gezocht naar documentaires die 

aansluiten bij thema's als diversiteit, identiteit, 

vrijheid en die tegelijkertijd ook luchtig genoeg 

zijn om leerlingen aan te spreken en hen uit te 

dagen om met elkaar in gesprek te gaan. Lees 

meer 
 

 

 

Reminder: Aanmelden voor ICC-bijeenkomst 

Begin van dit schooljaar ontvingen alle ICC-ers 

per post een uitnodiging voor de eerste ICC-

bijeenkomst van dit jaar. Een bijeenkomst waarin 

uitwisseling en inspiratie centraal staan en die we 

extra feestelijk afsluiten om te vieren dat 

Cultuurkade 5 jaar bestaat. Kom jij ook? Je kunt je 

nog aanmelden via ons boekingssysteem of met 

een mailtje tot uiterlijk 31 oktober.  
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Oor/Sprong, ontmoet de artistiek leider, voor 

leerkrachten groep 5-6 

Oor/Sprong is een voorstelling waarbij leerlingen 

kennis maken met hedendaagse dans, 

middeleeuwse muziek en zang in een kerk en 

vraagt om een open blik, misschien schuurt het of 

roept het vragen op. En dat is oké. Wat zie jij? 

Iedereen ziet iets anders en je mag je eigen 

verhaal maken van wat je ziet. 

In voorbereiding op het bezoek aan Oor/Sprong 

organiseren wij op 14 december 2022 een 

ontmoeting met Jack Timmermans, de artistiek 

leider en de leerkrachten van groep 5-6 die met 

hun leerlingen deze bijzondere voorstelling zullen 

gaan bezoeken. Lees meer en/of schrijf je in.  
 

 

 

Leestip over cultuureducatie 

Op de website van Cultuurkade staat naast het 

boekingssysteem heel veel andere informatie die 

gerelateerd is aan kunst en cultuur in het 

onderwijs. Zo zijn er pagina's over het koppelen 

van cultuureducatie aan thematisch onderwijs, 

geldstromen rond cultuureducatie en nog veel 

meer. Deze maand zetten we de pagina 'Het 

belang van Cultuuronderwijs' in de schijnwerper. 

Klik door via de link.  

 

 

 

Uitvinders van de toekomst 

Op woensdag 21 september kwamen 

leerkrachten van groep 3-4 uit Veghel samen voor 

de kick-off van Kunstructeur. Ze werden 

meegenomen in de wereld van Professor Isaac D. 

Hij bedenkt en maakt allerlei voeding-dingen, 

maar heeft het te druk! Hij heeft hulp nodig, van 

alle leerlingen uit Veghel! 

We begonnen met het aanzetten van de zintuigen 

door met verschillende kunstwerken aan de slag 

te gaan. Welk zintuig zou jij willen inzetten bij dit 

kunstwerk? Wil je er naar kijken? Of wil je proeven 

of ruiken? Dat is natuurlijk wel een beetje gek, 

een kunstwerk proeven; maar sommige werken 

vragen daar gewoon om! Lees meer 
 

 

 

Aandacht voor Erfgoed  
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Leerlingen VO waren zelden zo positief over 

hun geschiedenisles 

Hellen Janssen, docent geschiedenis op het 

Zwijsen College in Veghel: "Denkend over mijn les 

over 'Steden en Burgers in de Lage Landen van 

1050-1700' rij ik naar school langs prachtige 

regionale monumenten. Hoe kan ik de leerlingen 

in de geschiedenislessen uitdagen om met dat 

lokaal erfgoed aan de slag te gaan?" 

Met deze vraag zette Hellen een bijzonder proces 

in beweging waaruit het project Meet Up 

Meierijstad is voortgekomen. Lees meer 
 

 

 

Partners 200 jr Zuid Willemsvaart bedankt 

Eind september organiseerde Cultuurkade een 

informele Partnerborrel voor alle aanbieders die 

rondom de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart 

meewerkten aan het lespakket en de 

onderwijsactiviteiten. Tijdens deze borrel werd 

iedereen heel hartelijk bedankt, want: Door de 

activiteiten en het enthousiasme van de partners 

is het vieren van 200 jaar ZW-vaart voor het 

onderwijs een groot succes èn een onvergetelijke 

ervaring voor de leerlingen geworden. We kregen 

veel complimenten (van leerlingen, leerkrachten 

en gemeente) voor het project en deze werden 

dan ook doorgegeven aan alle partners. Lees 

verder 
 

 

 

'Wij helpen de Sint!' 

Ben je als leerkracht van groep 1/2 op zoek naar 

lesideeën over Sinterklaas? Dan kan het 

vakoverstijgende en inclusieve lesmateriaal Wij 

helpen de Sint! uitkomst bieden. 'Wij helpen de 

Sint!' werd in 2021 ontwikkeld door studenten 

van Pabo Avans Breda, en is opgebouwd volgens 

de principes van erfgoededucatie. Het project 

sluit aan bij de lessen van 'Op de toren zit een 

haan'. Klik hier door voor meer informatie over 

het project.  

 

Overig nieuws  
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Met de hele klas op ontdekkingstocht in 

Brabant 

Met het Bravo OV-schoolticket kun je voordelig 

met de hele klas op ontdekkingstocht in Brabant! 

Voor maar 35 euro reis je samen naar 

bijvoorbeeld het museum of een voorstelling. Ben 

je met meer dan 26 personen? Dan reizen er per 

volwassen begeleider die een kaartje koopt twee 

kinderen t/m 11 jaar gratis mee. Meer informatie 

vind je hier. 

 

 

 

Oog in oog met Rembrandt 

In de maand oktober sta je in Het Noordbrabants 

Museum oog in oog met De Vaandeldrager 

(1636). Rembrandts meesterstuk is namelijk op 

tournee! Laat je leerlingen kennismaken met 

Rembrandts Vaandeldrager met behulp van het 

lesmateriaal dat Thieme Meulenhoff samen met 

het Rijksmuseum heeft gemaakt voor in de klas of 

evt. ter voorbereiding op een bezoek. Wat is een 

vaandeldrager eigenlijk? Wat maakt Rembrandt 

zo’n bekend en geliefd kunstenaar? En wie zijn de 

vaandeldragers van nu? 

Ga je liever De vaandeldrager in het echt 

bekijken? Kijk hier of je nog een van de speciale 

rondleidingen kunt boeken, 
 

 

 

Lesmateriaal over diversiteit van Tilburg 

University 

We hebben allemaal te maken met diversiteit. 

Thuis, op school, bij de sportclub of in de 

supermarkt... Je komt er mensen tegen met 

diverse achtergronden, geloven en culturen. 

Wetenschappers van Tilburg University doen 

onderzoek naar diversiteit. Hoe is het ontstaan? 

Waarom spreken sommige kinderen meer dan 

één taal? Hoe ga je om met diversiteit in de klas? 

Je leert er meer over in dit lesprogramma. Te 

gebruiken in de klas of thuis. Benieuwd zijn? Surf 

dan even naar de website van Tilburg University 
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Webinars over filmeducatie 

Filmhub Zuid heeft samen met Fontys 

Hogescholen en Strictua vier webinars over 

filmeducatie gemaakt! In de webinarreeks helpen 

ze (aankomende) docenten om in de klas met 

filmeducatie aan de slag te gaan, maar de 

informatie is natuurlijk voor iedereen die meer 

over film wil weten interessant!  

Bekijk hier welke vragen en thema's aan bod 

komen. 

Het eerste webinar staat inmiddels online, de 

overige zijn binnenkort op het Youtube-kanaal 

van Filmhub Zuid te vinden. Bekijk hier het eerste 

Webinar. 
 

 

 

Leer film (en beeld) spreken 

In het tweede webinar over filmeducatie van 

Filhub Zuid leer je in een paar minuten hoe Visual 

Thinking Strategies (VTS) werkt en hoe je hiermee 

samen met je leerlingen goed stilstaand èn 

bewegend beeld kunt bespreken. Het is korte en 

krachtige video waar je veel plezier van zult 

hebben in de klas, ook bijvoorbeeld bij het project 

VerderKijken DoorDenken, dat op VTS is 

gebaseerd.  

 

Klik hier voor alle nieuwsitems  
 

 

 

Mag je collega deze nieuwsbrief ook niet missen? 
... stuur 'm dan door en laat je collega zich aanmelden.  

 

 

 

 

 

8 november, ICC-bijeenkomst Meierijstad 

meld je hier aan 

 

10 november, Leerkrachtentraining VanDaan in Schijndel 

meld je hier aan 

 

14 december, Leerkrachten inspiratie bijeenkomst Oor/Sprong 

meld je hier aan 
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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.  
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