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Cultuureducatie inspiratie 
 

Nieuwsbrief Cultuureducatie - editie schooljaar 2022 / 2023 
 

Informatie en voorbeelden van cultuureducatie op scholen in de Zuidplas 
      

Dit is uiteraard lang niet alles wat heeft plaatsgevonden (en nog op de planning staat) aan 

culturele projecten. 

 

Op een inspirerend jaar vol spel, onderzoek en verwondering! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen over cultuureducatie: 

 
Om te kunnen laten zien wat je hebt 
meegemaakt 
 
Omdat ik vriendinnen ben geworden met 
degene met wie ik samenwerkte  
 

Omdat ik ontdekt heb over mezelf dat 

ik blijkbaar mooie foto’s kan maken  

 
Omdat ik mijn eigen plan mocht 
uitwerken  

 

Docenten over cultuureducatie: 
 

Omdat ik mijn groep op een andere 
manier heb gezien; zo enthousiast bezig 
met een opdracht, ik wil dit vaker met ze 
doen (docent groep 3) 

 

Omdat de les me geïnspireerd heeft om 
zelf op deze manier met mijn groep aan 
de slag te gaan (docent groep 8) 
 
… ik vind het zélf eigenlijk ook heel leuk; 
waar koop ik die materialen? 
(hulpmoeder bij een les) 
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Welkom aan alle nieuwe cultuurcontacten dit schooljaar! Tijdens de jaarlijkse evaluatie-/ 

ambitiegesprekken was het goed jullie te ontmoeten. Super dat jullie je willen inzetten om op 

school de cultuureducatie te inspireren. 

 

CMK 3 meting 

 

Bij aanvang van deze derde tranche van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is er met een 

meting gekeken waar de scholen in Midden-Holland staan. Door deze meting is er beter zicht op 

de status wat betreft visie, cultuurplan en de ambitie wat betreft de integratie van de 

cultuureducatie bij de scholen. Hoe verschillende scholen dit aanpakken? Ieder op zijn eigen 

manier en passend bij de identiteit van de school. Een opgeleidde ICC’ er kan daarbij van grote 

meerwaarde zijn.  

 

Cultuureducatie als verdiepingsmiddel 

 

Het kon weer!! En dus trokken we er massaal op uit.  

Bussen en auto’s vol kinderen, docenten en hulpouders reden naar diverse musea en bijzondere 

culturele plekken in ons land.  

Villa Zebra, Museum Gouda, Kaasboerderijen, Rijksmuseum van Oudheden, het Mauritshuis, het 

Maritiem museum, museum van Volkenkunde, Militair museum, Kinderboekenmuseum, Stedelijk 

museum, Rijksmuseum, van Goghmuseum etc, etc… 

 

De projectweken bij de Rehobothschool Moerkapelle waren al tijdens de laatste lockdown 

voorbereid met de ICC’ er van de school. 

De wens was om schoolbreed met ‘schilderkunst’ aan de slag te gaan. 

Diverse, door de groepsdocenten aangeleverde, kunststromingen en kunstenaars zijn per bouw 

gecombineerd met een museumbezoek.  

Hierbij zijn bijpassende procesgerichte lessen op maat voor in de klas ontwikkeld waarin 

vakintegratie en kennisbevordering van de docent zijn meegenomen.  

De groepen 5/6 kozen bijvoorbeeld voor ‘de schilders van de Gouden eeuw’ en volgden een 

programma in het Mauritshuis. In de klas volgde er een les op maat waarbij ook VTS (Visual 

Thinking Strategies/I Ask) werd ingezet.  

Voor meer foto’s en een verslag kijk op: 

Schilderkunst in Moerkapelle 

 

Deze projectvorm is ook op andere scholen toe te 

passen.  

 

https://www.lkca.nl/artikel/cursus-cultuurcoordinator/
http://www.cultuureducatiezuidplas.nl/?page_id=2585
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‘Begrijpen met je handen’ in de Zuidplas 

 

Op 13 september is een ‘3D box’ met inspirerend materiaal en voorbeeldlessen om direct mee 

aan de slag te kunnen, aangeboden bij de ICC’ er en de onderbouwgroepen van de Keijzerschool 

in Moerkapelle. 

De box bevat onder andere het boek ‘ Begrijpen met je 

handen’ van S. Plamper en T. Weterings en vormt, 

samen met procesgericht werken, de basis van dit 

project. 

  

Bij het aanbieden van deze krat zijn ook gelijk 

voorbeeldlessen gegeven in een aantal kleutergroepen.  

De groepsdocenten konden zo direct meedoen in deze 

meer coachende manier van lesgeven waarbij zelf 

ontdekkend leren en creëren centraal staan.  

De lessen werden op maat ontwikkeld bij het thema 

waar de groepen op dat moment mee bezig waren. En 

dat was in dit geval: ‘Wij gaan naar het appelbos’ 

 

Doel is om alle onderbouwgroepen van de Zuidplas met 

de box en de lessen te inspireren.  

Daarnaast kunnen de lessen op termijn ook voor de 

midden- en bovenbouw geschikt worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultuureducatiezuidplas.nl/?page_id=1009
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Gigagroene CMK 

 

Ook dit deze keer leende de Kinderboekenweek zich weer uitstekend om vakoverstijgend 

aan de slag te gaan. Een aantal voorbeelden: 

 

In september/begin oktober 2022 speelde Jongerentheater Quint de 

theatervoorstelling JAAP EN DE BONENSTAAK – CLIMATE WAR.  

Leerlingen van verschillende scholen bezochten de voorstelling in het Isala 

theater in Capelle a/d IJssel en De Tuyter in Krimpen aan den IJssel. Ieder 

jaar heeft theatergroep Quint een nieuwe voorstelling. Daarnaast bieden 

zij diverse workshops. 

 

 

De ICC’ er van basisschool ‘t Reigerbos in 

Zevenhuizen zorgde in overleg met haar team en de 

cultuurcoach/coördinator voor schoolbrede 

multidisciplinaire lessen aansluitend op het 

thema Gigagroen. 

De docenten werden hierbij gevraagd zelf met 

de groepen de eerste fase van het creatieve 

proces uit te voeren.  

 

Ook twee nieuwe projecten op maat (Catch my 

picture en Onder Water Schaduwtheater) werden zo gelanceerd. 

Tijdens de daarop volgde gastlessen werd er onder meer 

geschminkt, gefotografeerd, theater gemaakt en gedanst met de 

wind! 

Er werd vakoverstijgend gewerkt met o.a. beeldende vorming, literatuur en drama, nieuwe 

media, cultureel erfgoed, biologie en burgerschap. 

 

De Rehobothschool in Moerkapelle werkte tijdens de 

projectweken in oktober aan drama en literatuur. 

Hierbij zorgde Esther de Ruiter van jongerentheater Quint en 

Carla Vis van Poppenenmeer voor lessen op maat op dit 

vakgebied. De poppen van Carla Vis kwamen al voorafgaande 

aan de gastles via filmpjes in de klas om de leerlingen voor te 

bereiden op het thema. 

 

Ook met Mysterie van de 

Moestuin, één van de 

voorstellingen van 

Poppenenmeer kwam Carla een aantal basischolen gigagroen 

kleuren. 

 

 

 

 

 

 

En er was meer.. 

http://www.jongerentheaterquint.nl/voorstellingen/jaap-en-de-bonenstaak
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/kunst-cultuur/leerplankader-kunstzinnige-orientatie/leerlijnen/informatie/creatieve-proces/
https://www.poppenenmeer.nl/voorstellingen/mysterie-van-de-moestuin
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…er werd bijvoorbeeld veelvuldig papier 

geschept waar de leerlingen, onder begeleiding 

van Wiepkje Spoelstra, vervolgens hun 

dichtkunsten op loslieten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hartverwarmende Haaikoe’s werden op de Keijzerschool uit gedachtenwandelingen van 

leerlingen gedestilleerd. De gedichtjes werden daarna voorgedragen tijdens het Keijzertheater 

voor publiek! 

 

 

Juliette groep 6: 

De vogels vliegen 

De bomen gloeien door licht 

Ik lach met mezelf 

 

 

Leren met Dans en Nieuwe Media  

 

De Sint Jozefschool te Moordrecht gaf tijdens de evaluatie-

/ambitiegesprekken aan, de thema’s per bouw te willen laten aansluiten 

bij dans en nieuwe media. Zo is het thema ‘cyberpesten en groepsdruk’ 

in de groepen 5 t/m 8 onderzocht met de stopmotion techniek en 

dansten de groepen 1 t/m 4 procesgericht over Sinterklaas.  

Komende periode rouleren de disciplines en komt de dansdocent een 

procesgerichte dansles geven aan de bovenbouw bij het thema 4/5 mei 

en gaan de jongste leerlingen aan de slag met het thema Bouwen in 

combinatie met de methode ‘Begrijpen met je handen’.  
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Fotograferen in het park  

 

Tijdens de eerste gastles bij groep 8 van de Wingerd 

locatie Takmos, viel al op dat dit een hele enthousiast 

groep 8 was. Er werd met veel fantasie geassocieerd op 

de foto’s tijdens de instructie en er was ruimte voor 

elkaars visie. 

Vervolgens togen de leerlingen met hun mobieltjes naar 

het naastgelegen park om op onderzoek uit te gaan.  

 

“Het voelt net alsof ik in het ‘Perfecte plaatje junior’ zit!”  

was één van de reacties tijdens het fotograferen.  

Ze konden er geen genoeg van krijgen en dus was het fijn dat er ruimte 

was om langer door te gaan. 

 

De leerling die ook met scouting het gebied al had verkend verbaasde juf 

en gastdocent met foto’s van bijzondere gele duizendpoten. Maar hij was 

niet de enige; vrijwel alle leerlingen kwamen trots hun bevindingen laten 

zien.  

We vielen van de ene verbazing in de andere. Wat een talent!  

En wat een weer.. Opeens werd er met andere ogen gekeken naar de hun 

bekende omgeving, die met prachtige kleuren schitterde in de 

laaghangende herfstzon.  

“Ik ga dit vaker doen, het is eigenlijk zo simpel” was de reactie van de 

docente na les 1.  

Voor les twee van dit fotoproject zorgde ze voor een divers palet aan 

prikkelend materiaal wat gebruikt kon worden bij het creëren van een nieuw beeld. 

Ook hier leek tijd te kort. Gelukkig kon de groep hier later nog mee verder gaan zodat het proces 

niet stopte.  

Nu nog een tentoonstelling in het gemeentehuis! : ) 
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Cultuureducatie op de jongste school van de 

Zuidplas 

 

Sinds vorig schooljaar doet ook het Koningskwartier 

mee met het cultuureducatieprogramma in de 

Zuidplas.  

Tijdens de evaluatie-/ambitiegesprekken werd kennis 

gemaakt met een enthousiaste docente die de rol van 

cultuurcontact op zich had genomen. 

In overleg met directie en team werd ook voor dit jaar 

een divers programma samengesteld met onder 

andere beeldende vorming, drama en muziek. 

Hoe een workshop fotografie die vorig schooljaar 

plaatsvond, dit jaar leidde tot een zelfstandig 

kunstproject van één van de docenten met zijn groep 

ziet u hiernaast.  

 

 

 

 

 

Inspiratie en kennisbevordering  

 

Op 13 oktober vond de inspiratieochtend voor muziekdocenten plaats. 

Vergoed vanuit CMK bracht Susan Lutke haar kennis en ervaring wat 

betreft procesgerichte muzieklessen over op de deelnemende docenten uit 

de regio Midden-Holland waaronder de Zuidplas. Ook de docenten van 

MOZ-Art waren van de partij.  

 

De ICC’ er van de Keijzerschool zorgde voor een upgrade van het 

schoolinstrumentarium. Voor het team vroeg zij een training van MOZ-Art 

aan; ‘Hoe de nieuwe boomwhackers in te zetten tijdens de lessen’. In 

oktober werden zij geïnspireerd hoe ze dit konden doen.  

 

 

 

Nieuw aanbod op de site 

 

Er zijn een hoop nieuwe prachtige projecten en lessen 

beschikbaar. 

Nog niet alles is in formatvorm terug te vinden op de site maar 

hier komt binnenkort verandering in. 

 

Oudheidkamer Nieuwerkerk; Kijken en herkennen schoolplaten  

Dansschool I’M Motion: Procesgerichte danslessen  

 

Ook blijven er mogelijkheden om lessen op maat te bieden bij diverse thema’s en zijn er 

verschillende teamtrainingen, coachingstrajecten en hulp bij visievorming te organiseren vanuit 

CMK. 

Mail daarvoor met de cultuurcoördinator: heleenvlietstra@icloud.com 

Voor meer informatie klik hier en zie de cultuureducatie Nieuwspagina. 

http://www.cultuureducatiezuidplas.nl/?page_id=3120
https://im-inmotion.nl/?page_id=30
mailto:heleenvlietstra@icloud.com
http://www.cultuureducatiezuidplas.nl/?page_id=1553
http://www.cultuureducatiezuidplas.nl/?page_id=1009

