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Waar denk je aan bij cultuureducatie, 
waar gaat het voor u over?

www.menti.com
code:446640

https://www.mentimeter.com/s/c96d6a3e5f218b1ef7399e11c665914a/b96b1116bf08
http://www.menti.com/


























in de school:         culturele omgeving:       grote kunsten:        leerkrachten/icc-ers:   



Bij Cultuurkade creëren we een mix van 
culturele activiteiten die een aantoonbare 

bijdrage levert aan de persoonsvorming van 
leerlingen in Meierijstad. Dit doen we met al 

onze partners in een gelijkwaardige
samenwerking.
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Werkwijze

 Vraag vanuit het onderwijs 
 Onderwijs bevragen: kaders stellen

Ontwikkeling 
educatiepakket

voor iedereen 
dezelfde basis

Keuzeaanbod 
van activiteiten

eigen keuze 
van de school



Aan het werk: spin in het web

• Inventariseren van mogelijkheden
• Oproep aan partners
• Begeleiden van partners: van idee tot product
• Initiatieven met elkaar verbinden
• Opdrachtgeverschap aan makers
• Redigeren
• Inhoudelijk adviseren
• Tijdsbewaking
• Drukwerk- en productieproces

• Communicatie richting scholen
• Planning maken (boekingssysteem)
• PR vooraf, tijdens en na afloop
• Uitvoering bijwonen (evt. bijsturen)
• Evalueren met alle partijen
• Zorg dragen voor borging, continuering
• Delen met Brabants netwerk







Bereik OMG 2019

• 24 verschillende educatieve activiteiten
• 6542 deelnemers uit de groepen 7-8 en het voortgezet onderwijs



Ervaringen van een Joods onderduikmeisje 



Klondikes re-enactment



Dilemma’s van zuster Koos van Schaïk



Leven in OnVrijheid

Schrijf een kaart aan een kind dat in de oorlog is geboren: 
"Al die jaren in oorlog. Onder het puin. Ik beloof je het wordt beter. Het 
dorp wordt weer opgebouwd en je gaat naar school. Je leeft in vrijheid! 
Het wordt weer beter, wees blij! En laat je herinneringen achter".



Verborgen herinneringen

“Ik herken mijn eigen klas niet terug”

https://www.youtube.com/watch?v=fM1mCSE0DCQ
https://www.youtube.com/watch?v=fM1mCSE0DCQ


Basecamp



Veteranenontmoeting



Bij Cultuurkade creëren we een mix van 
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Vragen?

www.cultuurkade.nl
en meld je aan voor de nieuwsbrief.

http://www.cultuurkade.nl/


Wat is je opgevallen dat je 
nieuwsgierig heeft gemaakt?


