
 

 

Nieuwsbulletin 2,  januari 2017

Cultuurmenu 2016-2017 
De cultuurmenu-activiteiten zijn in volle gang! Op 
de website van CEN, www.cenoordenveld.nl staan 
op de pagina ‘Nieuwspodium’ verslagen van de 
scholen!  
De CEN werkgroep heeft het menu voor 2017-2018 
ook alweer in de steigers staan.  

Onderwijscafé’s en workshops 
2016-2017 mag gerust het jaar van de cultuur 
genoemd worden. CEN organiseert twee keer een 
‘onderwijscafé’, twee keer een praktische workshop 
en ook de onderwijsdag staat helemaal in het teken 
van cultuur.  
Het eerste onderwijscafé was op dinsdag 11 
oktober. Jelte van der Kooi hield een inspirerende 
inleiding over hoe mooi je via de kunstvakken 
bepaalde kinderen kunt ‘bereiken’ die je anders 
misschien wel eens ‘mist’. Meer info: www.ziez-
onderwijs.nl  
Het tweede onderwijscafé is op donderdag 9 maart 
aanstaande Zet ‘m alvast in je agenda! De 
uitnodiging volgt snel. 
Op 21 november was er de workshop ‘O Kom er 
eens zingen’. Marinus Scholten verleidde zo’n 
veertig leerkrachten om aan de slag te gaan met 
oude en nieuwe Sinterklaasliedjes.  
De volgende workshop zal in het teken staan van 
beeldende vorming en is hoogstwaarschijnlijk op 11 
mei. De uitnodiging volgt.  
Alle scholen in Noordenveld zijn hierbij 
uitgenodigd!  

Evaluaties 
Na elke cultuurmenu-activiteit krijgt de school van 
Bas Hendrickx  een link naar een evaluatieformulier. 
Belangrijk om meteen even te doen, want we willen 
graag een zo hoog mogelijke kwaliteit!  
TIP van de CEN-werkgroep: geef, indien 
noodzakelijk en zo mogelijk, direct na de activiteit 
suggesties ter verbetering mee aan de gastdocent. 
Korte lijntjes werken het best! 
 
 
 

Verbinding schools-buitenschools 
Wat zou het mooi zijn als het cultuuraanbod op 
onze scholen aansloot bij mogelijkheden ná 
schooltijd. Een kleine stap in die richting is, dat we 
proberen om in overleg met de cultuurcoach van de 
gemeente  om de activiteitenladder zo mogelijk aan 
te laten sluiten.  
Op dit moment maakt cultuurcoach Femma Bezu 
een inventarisatie van muziekdocenten in onze 
gemeente. Het idee is om de kinderen van de 
hoogste groep(en) een overzicht mee te geven 
nadat ze naar de Classic Express zijn geweest.  

Canon 
CEN heeft subsidie aangevraagd om het Canon / 
erfgoedproject voor groep 6,7,8 verder uit te 
breiden. We willen graag dat er van elk dorp nog  
meer erfgoed in de boekjes komt. Ook willen we 
graag toe naar een losbladig en digitaal systeem.  
Als er nu nog scholen zijn die te weinig boekjes 
hebben, neem dan even contact op met De 
Hoeksteen in Roden. Daar is nog een voorraadje.  

Loes met pensioen 
In een overvolle Landskeuken op Landgoed 
Mensinge nam Loes Hoff op 16 december afscheid 
van Kunst en Cultuur Drenthe én van al haar 
Noordenveldse en andere (ex-)collega's. 
Loes gaat met pensioen. In de speeches van 
collega's en Johan Boelman werd benadrukt 
hoeveel Loes heeft betekend voor het 
cultuuronderwijs in de gemeente Noordenveld: van 
actieve ‘kunst- moeder’ en -juf op scholen in Roden 
tot inspirator, coach en aanjager van het totale 
cultuuronderwijs op alle scholen. Ze zocht op 
professionele, enthousiaste en altijd vriendelijke 
wijze de verbinding en wist daarmee de scholen tot 
samenwerking te bewegen met gemeente, 
cultuuraanbieders en elkaar. Ze heeft daarmee de 
basis gelegd voor de professionele organisatie die 
er nu staat! 
Bedankt Loes en veel geluk en gezondheid in het 
volgende hoofdstuk van je leven!  
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Even voorstellen, Zoë Zernitz 

 
Vanaf 1 januari heb ik het werk overgenomen van 
Loes Hoff. Voor al je vragen over kunst- en 
cultuuronderwijs kun je bij mij terecht! Verder 
schuif ik geregeld aan bij de CEN-werkgroep en 
stuurgroep. De afgelopen twee jaar heb ik al met 
veel plezier met Loes meegelopen en ook al met 
velen kennisgemaakt, bijvoorbeeld bij het 
onderwijscafé en de ICC-cursus. Ken je mij nog niet? 
Dan hoop ik dat we elkaar de komende periode 
gauw eens zullen ontmoeten. Ook hoop ik samen 
met jullie ervoor te kunnen zorgen dat alle 
leerlingen in Noordenveld de komende jaren 
kunnen blijven genieten én leren van kilo’s 
kunstprojecten, vindingrijke voorstellingen en 
wonderlijke workshops. 
Bel of mail me gerust als ik iets voor je kan doen! 
Hartelijke groet, Zoë Zernitz, adviseur 
cultuuronderwijs K&C, zoe@kcdr.nl – 0592336999 

EVI en CeMK  
 
Evi en Cultuureducatie met Kwaliteit: 
informatiebijeenkomst op 9 maart 15.45 uur 
De eerste vier jaren van Cultuureducatie met 
Kwaliteit zitten erop. Gelukkig krijgt de regeling een 
vervolg, en kunnen we ook voor de komende vier 
schooljaren subsidie voor cultuuronderwijs 
aanvragen. Dat is goed nieuws, maar het betekent 
ook dat er dit jaar het een en ander moet gebeuren: 
- In april vullen alle scholen Evi in. Daarmee 
evalueren we de gang van zaken rond het 
cultuuronderwijs in het afgelopen schooljaar. 

- Voor 15 mei en voor 1 oktober kunnen scholen 
een nieuwe subsidieaanvraag voor CemK indienen 
bij Compenta. We vragen dan geld aan voor de 
schooljaren ’17-’18 en ’18-’19. In deze 
subsidieaanvraag geef je aan wat je plannen zijn op 
het gebied van cultuuronderwijs voor de komende 
twee jaar. 
Onze gezamenlijke aanpak in Noordenveld, als 
beschreven in ons nieuwe visiestuk, kun je 
gebruiken als basis voor je subsidieaanvraag, waarin 
je ook je schooleigen plannen beschrijft. Op 
donderdag 9 maart van 15.45 u tot 16.45 uur 
organiseren we een bijeenkomst waarbij we je 
informeren over de nieuwe subsidieaanvraag, 
Cultuureducatie met Kwaliteit II en Evi. Alle 
directeuren, ICC-ers en contactpersonen zijn 
hiervoor van harte uitgenodigd. Plaats: Het Wapen 
van Drenthe, Roden.   
We hopen je hiermee een eindje op weg te helpen 
met de nieuwe aanvraag. Reserveer de tijd vast, je 
ontvangt nog een aparte uitnodiging waarin ook de 
locatie staat vermeld. Die avond staat er ook weer 
een onderwijscafé over cultuur gepland. 

www.cultuuractief  
Zoek je naast het cultuurmenu naar een goede 
voorstelling of workshop, kijk dan eens op de 
nieuwe website www.cultuuractief.nl . Via een 
handige zoekfunctie vind je wat je zoekt!  

Website  
Op de site is alle informatie over CEN en het 
cultuurmenu te vinden. Op de pagina 
‘nieuwspodium’ staan de verslagjes.  Hieronder het 
rooster van de tweede helft van het schooljaar.  
Ook voor overige cultuurnieuwtjes (waar een 
andere school iets aan zou kunnen hebben, 
voorbeelden van eigen cultuurbeleid bijv.) staat de 
site open. Mailen naar peter.pot@eskampen.nl 

 
 

School: Schrijft stukje over activiteit: Wanneer: 

De Tandem Viooltjesmuziek week 50 

De Eskampen De Drakentemmer week 6 

De Flint Dance Battle week 7 

Het Palet Classic Express week 9 

Het Valkhof  Meertmaond Veurleesmaond maand maart 

De Rank  Verkuno op reis week 11 

De Poolster ABC klassenposter  week 22 

De Marke Rondje om de Brink week 24 

De Vlinderhof Drukte bij de molen week 27 

De Parel André het astronautje  Eigen tijdstip 
 

CEN Werkgroep: Jansje Bos (DeParel), Paula Blaauw (De Poolster), Renate de Grijs (De Marke), Peter Pot (De Eskampen), Ingrid v.d.Kooij (‘t 
Hoge Holt), Zoë Zernitz (K@C). Stuurgroep: Trienke Bosma (De Hoeksteen), Peter Pot (De Eskampen), Renske Bult (Gemeente 
Noordenveld), Zoë Zernitz (K&C). 
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