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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. 
In het schooljaar 2016-2017 zal de omvang van de 
werkgroep terug gebracht worden van van zeven 
naar vijf personen. Marianne Marsijla, Jantje 
Oortwijn en Sigriet v.d. Berg beïndigen hun 
lidmaatschap. De CEN groep zal hun jarenlange 
inbreng en ervaring missen! Er staat inmiddels een 
vervangster klaar in de persoon van Ingrid van de 
Kooij. Het betekent dat de CEN werkgroep na de 
zomervakantie zal bestaan uit Jansje Bos (De 
Parel), Paula Blaauw (De Poolster), Renate de Grijs 
(De Marke), Peter Pot (De Eskampen) en Ingrid v.d. 
Kooij (‘t Hoge Holt). 
 
Jan Timmer verlaat de stuurgroep.  Trienke Bosma 
(de Hoeksteen) en Peter Pot (de Eskampen zitten 
nu namens de scholen in deze groep. Verder zitten 
in de stuurgroep: vanuit KCDR Loes Hoff en Zoë 
Zernitz, en vanuit de gemeente Renske Bult.  

Cultuurmenu 2016-2017 

Er staat weer een prachtig cultuurmenu klaar voor 
alle scholen!  Bas Hendrickx is bezig met de 
roosters voor het cultuurmenu. Volgende week 
worden de voorstellen gemaild naar de scholen!. 
Als iedereen vlot reageert kunnen we de roosters 
voor de vakantie definitief maken. Dat heeft als 
grote voordeel dat de scholen er dan bij hun 
planning beter rekening mee kunnen houden. De 
cultuuractiviteiten kunnen dan wellicht ook beter 
aansluiten bij de ‘normale’ lessen. Zo ontstaat er 
‘horizontale samenhang’!  

Contactpersonen bijeen 

Op woensdag 7 september om 14.30u is er een 
bijeenkomst voor de cultuur-contactpersonen van 
alle scholen. Dan gaan we kort terugkijken en 
wordt het nieuwe menu gepresenteerd!  Belangrijk 
om bij aanwezig te zijn! 

2016-2017 jaar van CULTUUR 

We hebben in Noordenveld een prachtige basis 
voor cultuuronderwijs in de vorm van ons 
cultuurmenu, maar we merken dat veel scholen 
worstelen met de aanpak van de cultuurvakken.  
Kiezen we een methode of niet? Hoe krijgen we 
leerkrachten (weer) aan het zingen, hoe geef je 
een goede teken,- drama,- handvaardigheids-les? 
Is Pinterest de oplossing? Hoe krijgen we meer lijn 
in ons cultuuronderwijs?   
In het komende schooljaar organiseren we  
daarom twee keer een onderwijscafé  over 
cultuuronderwijs. De eerste is op 6 oktober, 
20.00u. De tweede is in de week van 6 maart. 
Verder zal ook de onderwijsdag in het teken van 
cultuuronderwijs staan. We kunnen het dus gerust 
het jaar van cultuur noemen!  
Het zullen inspirerende en praktische 
bijeenkomsten zijn over cultuuronderwijs.  
 
We hopen met deze bijeenkomsten de scholen te 
helpen om op een goed spoor te komen! Alle 
scholen zijn uitgenodigd!  

ICC cursus 

Heel veel scholen hebben een opgeleide ‘interne 
cultuur coördinator’. Het zou prachtig zijn als echt 
alle scholen er eentje hebben!  
Bij Kunst en Cultuur Drenthe in Assen kun je deze 
cursus doen. Het is een erg leuke cursus van zes 
woensdagmiddagen en naar keuze twee 
aanvullende modules, die bekostigd kan worden 
vanuit de CeMK subsidie.  
Je leert hoe je cultuureducatie op de basisschool 
kunt vormgeven, stimuleren en behouden. Ga 
voor meer info naar:  
http://www.kcdr.nl/onderwijs/primair/icc/ 

CeMK en Compenta 

Compenta gaat voor Drenthe de komende jaren 
weer de subsidieregeling Cultuureducatie Met 
Kwaliteit (CeMK) ‘regelen’.  Op 21 juni is er een 
regiobijeenkomst waar ook CEN vertegenwoordigd 

http://www.kcdr.nl/onderwijs/primair/icc/


zal zijn om mee te praten over de verwachtingen 
en eisen rondom deze subsidieregeling.  
Het is al wel duidelijk dat de komende jaren meer 
het accent zal komen te liggen op de 
deskundigheidsbevordering van leerkrachten.  
Vandaar dat CEN zich het komende schooljaar 
vooral daar op wil richten en ook een deel van de 
CeMK subsidie centraal daarvoor wil inzetten 
 

Post HBO opleiding cultuurbegeleider 

Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC’er) en 
wil je integraal kunnen kijken en werken aan 
veranderingen binnen je school of instelling? Neem 
dan deel aan de post-hbo opleiding 
Cultuurbegeleider die op 28 september 2016 van 
start aan de Hanzehogeschool in Groningen.  
Via Compenta is er voor acht leerkrachten in 
Drenthe een tegemoetkoming in de studiekosten 
beschikbaar van 2000 euro per persoon. Je betaalt 
dan zelf nog 450 euro. 

Meer informatie over de opleiding vind je op de 
website http://www.compenta.nl/cemk-
regeling/post-hbo-cultuurbegeleider  

Website www.cenoordenveld.nl  

De website van CEN is inmiddels alweer een tijdje 
in de lucht. Heb je al even gekeken? 
www.cenoordenveld.nl  
Op de site staat belangrijke informatie, de agenda, 
nieuws, maar ook willen we er graag verslagjes en 
foto’s plaatsen van het cultuurmenu. 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. 
Volgend schooljaar gaan we inroosteren welke 
school waarover een klein verslagje maakt. 
Reacties naar peter.pot@eskampen.nl   
 
We zouden het fijn vinden als de scholen op hun 
website een link plaatsen naar 
www.cenoordenveld.nl  
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