
 

 

Nieuwsbulletin 3, mei 2017

Cultuurmenu  
Op de website van CEN, www.cenoordenveld.nl 
staan op de pagina ‘Nieuwspodium’ verslagen van 
de cultuurmenu-activiteiten.  Daaruit valt veel 
enthousiasme op te merken. Dat is fijn!  
Na een activiteit krijgt de school een 
evaluatieformulier toegezonden. Graag invullen, 
want we willen met elkaar natuurlijk de beste 
kwaliteit!  
Het gaat weer lukken om het cultuurmenu van 
volgend jaar vóór de zomervakantie klaar te 
hebben, zodat iedereen er in de jaarplanning 
rekening mee kan houden.  
Binnenkort moeten we de leerlingenaantallen per 
groep weer doorgeven!  

13 september bijeenkomst 
cultuurcoördinatoren/ICC’ers 
Zet deze alvast in je agenda. Op die dag willen we 
graag met alle scholen even van gedachten 
wisselen over het cultuurmenu (er is een korte 
presentatie van het nieuwe menu) en over de 
mogelijkheden voor cultuur op je school.  
Plaats: OBS de Marke.  

Noordenveld in de spotlights 
Zoë Zernitz heeft een artikel geschreven over onze 
‘aanpak’ van cultuureducatie. Die blijkt toch vrij 
uniek te zijn in Nederland! Lees het artikel 
‘Cultuurmenu in Noordenveld, zelf bepalen wat de 
pot schaft!' op de homepage van 
www.cenoordenveld.nl (onderaan staat de link).  

Onderwijscafé’s en workshops 
2016-2017 was het jaar van de cultuur, met twee 
onderwijscafé ’s, twee professionaliserings-
workshops en een complete onderwijsdag over 
cultuureducatie.   
De onderwijsdag werd heel erg goed ontvangen, 
gezien de reacties die de commissie kreeg.  We  
hopen dat er veel inspiratie is opgedaan om 
cultuureducatie (weer) een vaste plek op het 
rooster te geven!  
 
Niet bepaald positief waren de reacties op het 
onderwijscafé in maart.  Helaas konden de 
mensen van Tryater op die avond niet bieden wat  

 
 
er van hen werd verwacht. De organisatie had hen 
twee keer eerder gezien en was toen juist heel 
enthousiast geworden. Jammer, het kwam er die 
avond niet uit…  Hopelijk konden de bezoekers de 
tips over het stimuleren van creativiteit in de klas 
wel waarderen.   

Workshop beeldend op 11 mei 
Alle scholen hebben een uitnodiging gehad voor 
de volgende workshop, aanstaande donderdag. 
Deze keer in het teken van beeldende vorming 
o.l.v. Els Brouwer. Het thema is ‘vaderdag’. Er 
hebben zich ongeveer 10 mensen opgegeven.  

Nieuwe ICC-cursus in september van 
start 

 
In september start de vernieuwde ICC-cursus in 
Assen. De cursus leidt leerkrachten op tot interne 
cultuurcoördinator. Je brengt in kaart wat er op 
jouw school gebeurt op het gebied van 
cultuuronderwijs en maakt plannen voor de 
komende jaren. Je leert meer over wat 
cultuuronderwijs allemaal inhoudt en wat je 
ermee kunt. Ook wordt er in de cursus aandacht 
besteed aan beleid, subsidies en financiën. Tijdens 
de bijeenkomsten word je begeleid bij het 
schrijven van een cultuurbeleidsplan voor jouw 
school, in afstemming met het team en de 
directeur.  

 

Praktische info 
De cursus bestaat uit 8 woensdagmiddagen van 
14.00 tot 17.00 uur: 20 september, 11 oktober, 1 
november, 22 november 2017, 24 januari, 14 
februari, 7 maart, 28 maart 2018. 
De cursus wordt gegeven bij K&C, dr. Nassaulaan 
5 in Assen. Kosten: € 300,-. De cursus is 
gevalideerd door het lerarenregister. 

 
Vernieuwde erfgoedcanon 
Kirsten Bos (Geschiedenis Beleven) is momenteel 

bezig om de boekjes van de Erfgoedcanon te 

digitaliseren en van nieuwe thema’s te voorzien. 

Ze doet dit in afstemming met de CEN-groep en 
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heeft daarvoor subsidie gekregen vanuit 

Cultuureducatie met Kwaliteit/Compenta. De 

belangrijkste wijzigingen zijn: 

-De canon wordt uitgebreid voor groep 5. De 

verdeling van de vensters over de groepen wordt 

losgelaten zodat scholen zelf kunnen kiezen welk 

venster het beste past bij welke 

(combinatie)groep. Daarnaast wordt het 

werkboek chronologisch i.p.v. thematisch 

geordend. 

- In overleg met de CEN-groep wordt een aantal 

vensters aangevuld met lokaal erfgoed. Er komen 

werkbladen die leerkrachten kunnen gebruiken.  

- Bij een aantal vensters komen werkbladen die 

zich richten op actuele onderwerpen, denk aan de 

aardbevingen bij het venster gasopslag en de 

gemeenteraad bij het venster gemeentehuizen. 

- Het werkboek wordt helemaal doorgelopen om 

te controleren of opdrachten en bijbehorende 

linkjes nog up-to-date zijn. Sommige opdrachten 

worden vervangen omdat ze volgens de CEN-

groep niet goed te gebruiken zijn. 

- Het werkboek wordt in aangepaste versie in zijn 

geheel geplaatst op de website van de CEN-groep. 

Daarnaast worden de werkbladen uit het 

werkboek per venster en de nieuwe werkbladen 

als PDF toegevoegd aan de vensters op de website 

www.regiocanons.nl. 
Vanaf september kunnen we met de nieuwe 
erfgoedcanon aan de slag! 

CeMK  
De scholen zijn op dit moment allemaal bezig met 
de nieuwe aanvraag voor de subsidie 
Cultuureducatie Met Kwaliteit. Deze subsidie voor 
twee jaar is bedoeld cultuur op de school en kan 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het 
aanschaffen van een methode, professionalisering 
of aanschaf van materialen. Een klein deel van de 
subsidie wordt gebruikt voor de CEN werkgroep 

en gezamenlijke professionalisering: we willen 
doorgaan met organiseren van workshops. Het 
bedrag per school is per leerling E9,50 voor kleine 
scholen (<80) en E6,50 voor grote scholen.  
De aanvraag moet voor 15 mei binnen zijn. Wil 
de school hulp daarbij, neem dan contact op met 
Zoë Zernitz, adviseur cultuuronderwijs K&C, 
zoe@kcdr.nl – 0592336999. 

AMV 
Binnenkort heeft CEN een overleg met de AMV 
docenten om eens te praten over het verschil in 
aanpak van dat vak. Waar AMV op de ene school 
vooral blokfluit les is,  is het op een andere school 
een brede aanpak met allerlei instrumentjes en 
liedjes. Welke visie zit daar achter? Kunnen we als 
scholen daar bewuster mee omgaan? Ook willen 
we kijken of er een uitbreiding van AMV mogelijk 
is, en of er wellicht teamscholing aan te koppelen 
is.  

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 van de 
scholen. Hieronder het rooster voor 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  
 
 

Stukjes voor de site 
Mailen naar peter.pot@eskampen.nl 

School: Schrijft stukje over activiteit: Wanneer: 

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:   Paula Blaauw, Jansje Bos, Renate de Grijs, Ingrid v.d. Kooij,  Peter Pot,  Femma Bezu,  Zoë 
Zernitz 
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