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CEN is de overkoepelende naam van de werkgroep 
cultuureducatie op de scholen in Noordenveld! 
Deze werkgroep bestaat uit twee subgroepen, de 
ICC werkgroep en de stuurgroep.  

Canon van Noordenveld 

Op veel scholen zijn de ‘erfgoedboekjes’ blijven 
liggen in het magazijn. Jammer, want het is een 
mooi project waar een paar jaar geleden door veel 
mensen veel tijd, energie en geld in is gestoken. 
Maar….vanaf dit schooljaar willen we dit nieuw 
leven in blazen. Op dit moment maakt een acteur 
van ‘Garage TDI’ een tocht langs alle groepen 6 om 
op ‘dramatische’ wijze een startschot te geven aan 
dit project.  
Het boekje bestaat uit een deeltje voor groep 6, 
voor groep 7 en voor groep 8.  Het zou mooi zijn 
als alle groepen 6 na het bezoekje van de acteur 
starten met het werken in het boekje.  
Niet alle scholen hebben nog boekjes. Op dit 
moment wordt er geïnventariseerd. Hou de mail in 
de gaten, dan komen de boekjes! 
Bij het project hoort de website 
http://www.regiocanons.nl/drenthe/noordenveld. Kijk 
maar eens, heel leuk! 

Gemeente ondersteunt!! 

Deze week werd bekend dat de Gemeente 
Noordenveld het cultuurmenu de komende vier 
jaar financieel blijft ondersteunen met €100.000,- 
per jaar. Dat is heel goed nieuws! We kunnen 
doorgaan met onze ingezette aanpak. Zie ook 
hieronder. 
Financiën  
Vorige week heeft Albert Eising een mail gestuurd 
naar alle scholen met een uitleg over de 
financiering van het Cultuurmenu. Nog even kort 
alles op een rijtje: 
 
Lumpsum 
Alle lumpsum-geld dat op de scholen binnenkomt 
voor cultuur gaat naar het cultuurmenu 
(prestatiebox cultuur: €11,50 per leerling; uit de  
 
 

 
reguliere lumpsum: €4,25 per leerling en €101,10 
per school).  
 
CEmK 
Daarnaast krijgen de scholen een bedrag via de 
tijdelijke subsidieregeling ‘Cultuureducatie Met 
Kwaliteit’ (CEmK). Uit deze bijdrage is €3,-  per 
leerling toegevoegd aan het Cultuurmenu.   
Dan blijft er voor scholen met meer dan 80 lln. €7,- 
per leerling over en voor kleinere scholen €10,- per 
leerling. 
Dit geld is bedoeld voor de ontwikkeling van eigen 
cultuurbeleid, met de nadruk op 
professionalisering.  
Over de besteding van dit subsidiebedrag moet 
elke school verantwoording afleggen via ‘EVI’. Het 
bedrag mag niet besteed worden aan activiteiten 
die de school vóór de subsidieaanvraag ook al 
deed. Voor de duidelijkheid: veel scholen doen ook 
mee aan de activiteiten van ‘Culturele Mobiliteit’ 
(bezoek Drents Museum/Archief, 
Gevangenismuseum, Borger, enz). Dit staat los van 
het Cultuurmenu en moet uit overige eigen 
middelen worden betaald. Je kunt het dus in 
principe niet opvoeren bij de CEmK 
verantwoording.  
 
Cultuurbeleid 
Veel scholen vinden het lastig om schooleigen 
beleid op te zetten m.b.t. cultuur. De komende 
maanden maakt Loes Hoff (K&C) met alle scholen 
een afspraak om hierover te praten. 
 
Facturen 
De scholen krijgen geen facturen meer voor het 
Cultuurmenu, dit wordt bovenschools 
afgehandeld. Alleen het resterende CEmK (€10,- of 
€7,- per leerling) bedrag wordt naderhand betaald 
aan de scholen.  
Voor de scholen van COG Drenthe, Penta Primair 
en Noorderbasis betekent dit dat er een factuur 
van OPO Noordenveld komt ter hoogte van de 
eerder genoemde € 11,50 per leerling uit de 
prestatiebox cultuur en  € 4,25 per leerling en € 
101,10 per school uit de reguliere lumpsum. Deze 
nota zullen we in juni aan de schoolbesturen 
sturen.  
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CEN werkgroep 
In deze gehele opzet is ook rekening gehouden 
met het faciliteren van een aantal personeelsleden 
die actief zijn bij de inhoudsbepaling en organisatie 
van het gehele aanbod. (Leden vakgroep CEN) 
Hiervoor worden vijf dagdelen op jaarbasis 
beschikbaar gesteld. De deelnemers vanuit OPO 
Noordenveld scholen kunnen dit via de reguliere 
vervanging regelen. Deze kosten worden dan ten 
laste gebracht van het cultuurmenu. Voor de 
werkgroepleden van de Parel en de Hoeksteen 
kunnen de schoolbesturen 5 dagdelen per school 
in rekening brengen bij OPO Noordenveld. 

Muziekimpuls 

Er is een interessante aanvullende subsidie te 
ontvangen voor het verbeteren van het 
muziekonderwijs. Het Fonds voor 
Cultuurparticipatie stelt tot €20.000,- beschikbaar 
(voor drie jaar) als scholen een ‘verbeterings’ 
traject starten. Scholen moeten wel zelf ook 
financieel bijdragen. Belangrijk is dat de school 
structureel muziekonderwijs wil gaan geven, 
leerkrachten gaat trainen en dat er een verbinding 
wordt gemaakt tussen schools - en buitenschools 
muziekonderwijs. 
OBS De Poolster is één van de eerste scholen in 
Nederland die deze subsidie heeft gekregen. Het 
blijkt een redelijk eenvoudig op te zetten 
subsidietraject.  
Meer informatie is te vinden op 
http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-
muziekonderwijs.html. 
Loes Hoff kan helpen meedenken of eerst eens 
helpen brainstormen over mogelijkheden. Neem 
gerust contact op. Het kost niks. 
Leuk? Goed? Kan beter? 
We vinden het heel belangrijk om van de scholen 
te horen of er iets te verbeteren valt aan het 
cultuurmenu. Daarom zullen we ook steeds 
evaluaties sturen n.a.v. een programmaonderdeel.  
De contactpersonen ontvangen van Bas Hendrickx 
(K&C) een link naar de evaluatieformulieren. De 
evaluaties kunnen online ingevuld worden. Vul ze 
alsjeblieft in!! 

Website: graag verhaaltjes, foto’s! 

De komende tijd willen wij de website 
www.cenoordenveld.nl gaan vullen. Op de site zal 
belangrijke informatie komen te staan, nieuws, 
maar ook verslagjes en foto’s van het cultuurmenu. 
We willen volgend schooljaar inroosteren welke 

school waarover een klein verslagje maakt. Wie nu 
al een foto, of een paar regeltjes wil sturen: graag!! 
Datzelfde geldt voor voorbeelden van het eigen 
cultuurbeleid. Deze kunnen ter inspiratie dienen 
van andere scholen. 
Reacties naar info@obsdepoolster.com  

Archeologie met kleuters? 

De CEN werkgroep heeft twee jonge culturele 
ondernemers gevraagd om t.b.v. het 
erfgoedonderwijs aan kleuters een 
subsidieaanvraag in te dienen bij Compenta. Als 
het idee gehonoreerd wordt, zal het de komende 
jaren opgenomen worden in het cultuurmenu.  

Mini-workshop leerlijnen C.E.   

De werkgroep CEN heeft  zich in haar laatste  
werkbijeenkomst gebogen over de vraag welke 
leerlijnen cultuureducatie er via het cultuurmenu 
al gerealiseerd zijn. Daarnaast is er gekeken naar 
wat er mist en hoe het schooleigen cultuurbeleid 
hieraan kan bij dragen. De mini-workshop kan op 
elke school uitgevoerd worden.  Info: loes@kcdr.nl  

Reacties 

De ontwikkelgroep realiseert zich dat zij op het 
gebied van cultuuronderwijs lang niet alles weet. 
Op veel scholen lopen er initiatieven die mogelijk 
interessant zijn voor of overdraagbaar op andere 
scholen. Daarom vraagt de COOG alle scholen 
actief mee te denken. Uw suggesties, reacties en 
kritische opmerkingen zien wij graag tegemoet. U 
kunt uw reacties sturen naar 
peter.pot@eskampen.nl. 
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