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Nieuwsbulletin 1,  oktober 2017

Cultuurmenu  
Het viel niet mee om het programma en de 
roosters van het cultuurmenu dit jaar voor de 
vakantie rond te krijgen. Dit heeft alles te maken 
met afspraken met scholen, workshopaanbieders, 
toneelgezelschappen enz. Het is een hele klus om 
alles goed op elkaar af te stemmen. Nóg eerder in 
het schooljaar starten heeft niet zoveel zin omdat 
de scholen dan nog niet klaar zijn met de nieuwe 
groepsindeling e.d.  
Volgend jaar hopen we het weer sneller klaar te 
hebben!  
 

Gymzaal bezet…. 
Soms valt een project uit het cultuurmenu samen 
met een schoolproject of bijv. NME. Dit is bijna 
niet te vermijden. Ook worden sommige 
onderdelen in de sporthal of gymzaal gepland. 
Dan moeten gymlessen soms wijken. Ook daar is 
niet op voorhand aan te ontkomen. Maar gelukkig 
worden er vaak creatieve oplossingen bedacht. 
Wat in elk geval helpt is om vroegtijdig naar de 
planning te kijken om zo op tijd dingen te kunnen 
afstemmen.  

Upcycling 
Deze workshop voor groep 7-8 stond gepland 
voor de komende weken, maar we willen eerst 
nader overleg over de inhoud ervan. Wordt 
vervolgd.  
 

Workshops leerkrachten 
Er is dit schooljaar E2000,- begroot voor 
gezamenlijke cultuurnascholing. We zouden graag 
weer enkele workshops willen organiseren, bijv. 
op het gebied van muziek, beeldend, theater, enz. 
We horen graag uit de scholen waar behoefte aan 
is. Ook het uitnodigen van iemand die vertelt over 
muziekmethoden is een mogelijkheid.  

 
Misschien is er vanuit jullie CMK-aanvraag een 
onderwerp te noemen? Via de mail gaat er een 
inventarisatie naar alle scholen. Graag uiterlijk 
vrijdag 20 okt. opsturen.  

Erfgoed groep 6 
Het ontwikkelen van een mooi erfgoedproject 
rondom de Maatschappij van Weldadigheid in 
Veenhuizen kan door ziekte niet doorgaan. We 
zijn op zoek naar een geschikt alternatief.  

Evalueren 
Na een activiteit krijgt de school een 
evaluatieformulier toegezonden. Graag invullen, 
want we willen met elkaar natuurlijk de beste 
kwaliteit!  
Soms is het handig om sneller even te reageren, 
zodat er bijv. nog wat kan worden bijgestuurd 
voor de volgende school. Meld het via je eigen 
cultuurcoördinator aan de CEN werkgroep.  

AMV 
Voor de zomervakantie heeft de CEN stuurgroep 
een informatief overleg gehad met de AMV 
docenten om eens te horen over hun invulling van 
de lessen.  
Er zijn veel overeenkomsten, maar ook wel 
verschillen, bijv. in het gebruik van instrumenten 
(blokfluit, klokkenspel, gevarieerd). We hebben 
afgesproken dat de docenten zichzelf voorstellen 
in dit nieuwsbulletin en iets vertellen over hun 
lessen.  Peter Dijkstra en Corien Velzing bijten het 
spits af: 

AMV docent: Peter Dijkstra 
Mijn naam; Peter Dijkstra. Ik studeerde aan de 
MPA in Leeuwarden met als hoofdvak 
slaginstrumenten en volgde nog verschillende 
(muziek)opleidingen. Die passie voor slagwerk is 
er nog steeds en heeft zich verbreed. Ik ben al een 
poos werkzaam als muziekdocent in verschillende 
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zettingen; Eén daarvan is AMV docent. Daarnaast 
speel ik zelf nog graag, in een Big Band en een 
bluesband. 
AMV staat bij mij voor een brede kennismaking 
met muziek. Zingen en instrumenten bespelen 
zoals het ritmische schoolinstrumentarium 
hebben een belangrijke plaats in de les. Dat geldt 
ook voor de klokkenspelletjes om verkennend 
bezig te zijn met tonen en melodie. In de 
Klasse!Muziek-lessen, ooit zo bedacht binnen het 
ICO, wordt dan ook nog de blokfluit 
geïntroduceerd. Ik gebruik die blokfluit vaak als 
muzikaal intermezzo bij een lied. Daarnaast kan 
het zomaar gebeuren dat lessen/onderwerpen 
van methodes zoals 123zing, een plaatsje in een 
les krijgen omdat het materiaal, bijvoorbeeld 
grafische notatie, zo goed aansluit bij het 
onderwerp waar we mee bezig zijn. Luisteren naar 
muziek en ontdekken wat die muziek met je doet 
en een begin maken met solfège, de scholing van 
het gehoor, komt ook aan de orde. En soms is het 
tijd om te bewegen en zit er veel energie in een 
klas; doen! Ik gebruik m’n gitaar om te begeleiden 
en merk telkens weer de “betovering” die de 
wereld van de muzikale klanken bij kinderen 
teweeg brengt.    
Vriendelijke groet Peter Dijkstra 

AMV docent: Corien Velzing 
Mijn naam is Corien Hoving-Velzing (1987) en ik 
ben AMV-docent bij K&C in de gemeente 
Noordenveld. Tussen 2012 en 2015 volgde ik de 
opleiding Docent Muziek aan het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen, met de klarinet als 
eerste musiceervak.  
De passie voor muziek begon bij mij al jong: 
zingen op school en in de kerk, met mama mee 
naar haar klassieke kooruitvoeringen en natuurlijk 
zelf op muziekles en spelen in het 
harmonieorkest.  
Lesgeven aan kinderen op de basisschool vind ik 
ontzettend leuk om te doen. Ik ben zelf zeer 
enthousiast en gedreven – want dat word ik van 
samen muziek maken :) – en hoop altijd dat de 
kinderen dat enthousiasme voor muziek 
overnemen. Bijvoorbeeld door samen te zingen bij 
de piano, samen een moeilijk ritme te leren of 
samen een mooie muzikale act neer te zetten. Ik 
hou van vrolijke muzieklessen waarin we samen 
zo veel mogelijk over muziek leren.  
Naast muziekjuf ben ik koordirigent. Ik dirigeer 2 
koren, Popkoor Leek en Koor Sterke Vrouwen. Dit 
vind ik ook heel leuk! Samen muziek maken, maar 
op weer een heel andere manier.  

Kortom, een vrolijke muziekjuf die graag met 
groepen zingt, een piano en een koffer vol 
muziekinstrumenten mee de klas in neemt. Dat 
worden leuke muzieklessen! 

 
Vernieuwde erfgoedcanon 
De erfgoedcanon is vernieuwd!! Kirsten Bos 

(K&C,Geschiedenis Beleven) heeft de boekjes van 

gedigitaliseert en van nieuwe thema’s voorzien. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

-De canon is 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. 

- Een aantal vensters is aangevuld met lokaal 

erfgoed. Er zijn meer 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. 

- Alle opdrachten en bijbehorende linkjes zijn 

weer up-to-date zijn. Sommige opdrachten zijn 

vervangen omdat ze volgens de CEN-groep niet 

goed te gebruiken waren. 

Op de website vind je alle werkbladen en de 

docentenhandleiding! 

http://cenoordenveld.nl/canon  

We hopen dat de canon goed gebruikt wordt in de 

scholen in groep 5,6,7,8!!  

CeMK  
 Voor scholen kan het heel interessant zijn om de 
CMK-subsidie voor productontwikkeling aan te 
vragen, samen met een cultureel aanbieder. ‘Ons’ 
rondje om de Brink, Verkuno Op Reis en Ik Zoek, Ik 
Vind is ook met deze subsidie ontwikkeld. Kijk 
voor meer info op http://www.compenta.nl/cmk-
regeling/productontwikkeling  
 

Provinciale ICC-netwerkbijeenkomst 
Op donderdag 16 november 2017 organiseert 
K&C samen met ICO en De Kunstbeweging de 
jaarlijkse provinciale ICC-netwerkbijeenkomst 
voor ICC’ers uit Drenthe. Ontmoet andere ICC’ers, 
laat je verrassen en inspireren! 
Het thema van de bijeenkomst is vakoverstijgend 
werken.  
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Wat zijn de voor- en nadelen van vakoverstijgend 
werken? Wat vergt het van een leerkracht? Hoe 
kun je vakoverstijgende lessen vormgeven? En 
hoe kun je de leerlingen monitoren? Op die 
vragen proberen we antwoord te geven in een 
plenair gedeelte en een aantal (keuze)workshops. 
Ook delen ervaren ICC’ers hun ervaringen. 
Dit jaar kun je ook een collega of je directeur 
meenemen. De bijeenkomst is van 17.30 tot 20.30 
uur en start met soep en een broodje. Binnenkort 
ontvang je een uitnodiging met het gehele 
programma. Wil je je nu al opgeven of heb je 
vragen? Stuur dan een mailtje naar Inge 
Basteleur: inge@kcdr.nl 

Subsidie 3D-printers Primair 
Onderwijs Drenthe  
Hoe mooi zou het zijn als je op school een eigen 
3D-printer hebt staan! Bij de provincie Drenthe 
kun je een subsidie aanvragen voor een 
tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf 
van één 3D-printer met bijbehorende lesstof. Alle 
basisscholen in de provincie Drenthe komen voor 
deze subsidie in aanmerking. Een aanvraag voor 
subsidie kan worden ingediend tot en met 31 
december 2017. Kijk voor meer informatie op de 
website van de provincie: 
https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidiel
oket/alle-
opengestelde/@122540/uitvoeringsregeling/  

Inspirerende modules voor alle 
leerkrachten  
Ben je op zoek naar een inspirerende middag 
waarin je alleen of samen met een collega of je 
team praktisch aan de slag gaat met dans, drama, 
leerlijnen, erfgoed, muziek, vakoverstijgend 
werken of visievorming? Kom dan naar een van 
onze nascholingen.  Interesse? Neem dan contact 
op met je adviseur of kijk op de website: 

http://www.kcdr.nl/onderwijs/primair/icc_modul
es/  

Post-hbo Cultuurbegeleider  
Ben je ICC-er en wil je integraal kunnen kijken en 
werken aan veranderingen binnen je school of 
instelling? Dan is de post hbo-opleiding 
cultuurbegeleider wat voor jou! 
De Hanzehogeschool Groningen biedt deze 
opleiding in samenwerking met K&C en De 
Kunstbeweging. Afgelopen jaar zijn 13 cursisten 
van start gegaan en zij zijn bijzonder enthousiast.  
Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor deze 
opleiding. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een 
interessante landelijke subsidieregeling. (€ 3000 
cursusgeld, € 175 literatuur, € 300 reiskosten en 
vervangingskosten ter hoogte van 72 uur). Meer 
informatie over de opleiding vind je hier: 
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/maatschapp
ij/pedagogische-academie/opleidingen/voor-
professionals/cultuurbegeleider  

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 dit 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 
cenoordenveld@gmail.com  
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Rooster stukjes voor de website 
Mailen naar Mailen naar cenoordenveld@gmail.com 
 

School: Schrijft stukje over activiteit: Wanneer: 

De Eskampen Massimo + Lipland Is al gedaan 

Kindcentrum Speel en Leer Experimenteren met kleuren Week 42 

Het Valkhof Viooltjesmuziek Week 42 

De Poolster De centrale geheimenbank Week 43 

De Flint Dansworkshop Week 47 

Het  Spectrum Het nieuwe oude huis Week 47 

De Rank AMV lessen Week 48 

De Elsakker Klein Zwanenmeer Week 7 

De Schans Schaap met laarsjes Week 12 

Het Palet Raps ’n Taps Week 15 

De Hekakker Rondje om de Brink Week 16 

’t Hoge Holt Verkuno op reis Week 16 

De Marke Meermoand Veurleesmaond Maand maart 

De Parel De Canon van Noordenveld Week 18 

De Poolster Ernesto Arandell Week 20 

De Tandem Live animatie Week 22 

’t Hoge Holt Ei! Week 23 

De Hoeksteen Illustratie boeken Week 23 

   

 
CEN werkgroep: Paula Blaauw (de Poolster), Jansje Bos (de Parel), Ingrid v.d. Kooij (‘t Hoge Holt), Renate de Grijs (de Marke), Peter Pot (de 
Eskampen), en: Marieke Satter (K&C), Femma Bezu (sport- en cultuurcoach). 
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