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Beste Leerkracht/ICC-er,
Ook komend schooljaar bieden we jullie met trots ons aanbod Cultuureducatie Met Kwaliteit aan namens Cultura en de Gemeente Ede.
We zijn ervan overtuigd dat cultuureducatie ieder kind iets te bieden heeft.
Het laat hen zien wat waardevol is én draagt bij aan de vorming van
eigenwaarde en identiteit. Van jongs af aan cultuur beleven is een
meerwaarde voor later, het verrijkt en verbindt en zorgt voor een open blik
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Afgelopen jaar hebben we voor het eerst gewerkt met één leerlijn

naar de wereld om ons heen. Cultuureducatie leert kinderen verbazen en

Cultuureducatie. En met groot succes. Er deden maar liefst 46 scholen mee!
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Voor komend schooljaar hopen we dat ook jouw school (weer) meedoet.
In deze gids vind je alle informatie over CMK en het aanbod waar je uit kunt
kiezen voor schooljaar 2022/2023. Alle modules passen binnen de leerlijn en
vallen onder de subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). Binnen
elke leerlijn kan er gekozen worden uit meerdere disciplines die passen bij
jouw school, thema of groep.
Wil je meer weten, meedoen of heb je andere vragen over cultuureducatie op
school, laat het ons weten. Wij ondersteunen ook bij trainingen voor het team
of bij de ontwikkeling van het cultuurbeleidsplan. We denken graag actief
mee en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor jouw school, team of
groep. Zo geven we samen vorm aan cultuureducatie op school.
Want: Cultuur is voor en van iedereen!
Namens Educatieteam Cultura
Els van de Groep & Lieke Nellestein
Cultuurmakelaars Cultura
educatie@cultura-ede.nl

4

5

Educatieteam
Cultura
Ieder teamlid heeft zijn eigen expertise. De
cultuurmakelaars zijn het eerste aanspreekpunt.
Zij bezoeken de scholen en onderhouden
contact met de ICC-ers en directie. De inzet van
de cultuurmakelaars is kosteloos. Door nauwe
samenwerking binnen het team, versterken we
elkaar en staan we borg voor innovatieve en
creatieve ontwikkelingen, zowel in school als na

Rutger Schehrer

Els van de Groep

Geertje Negassi

Manager Educatie
rschehrer@cultura-ede.nl

Cultuurmakelaar en specialist dans
& speciaal onderwijs,
evdgroep@cultura-ede.nl

Lieke Nellestein

school.

Het is fantastisch om de resultaten
te mogen zien die we met ons
team bereiken op het gebied van
kunst- en cultuureducatie.

Samen met het onderwijs kijk ik op
welke manier cultuureducatie kan
worden vormgegeven. Cultuur is
groeien en ontwikkelen.

Vol passie zet ik mij in om scholen
te helpen bij het vormgeven van
cultuureducatie op school en te
inspireren en enthousiasmeren om
een fundament te leggen voor de
toekomst.

Het is mijn droom dat kinderen en
jongeren in Ede opgroeien in een
rijke leesomgeving. Je kunt bij mij
terecht met vragen over o.a. de
bibliotheek, literatuuronderwijs,
leesbevordering en creatief
schrijven.

Shira van der Wouden

Ine Boeijen

Daan Kruijssens

Demi Willemsen

Robin Hafkenscheid

Elleke de Ronde

Als coördinator Levenlang leren &
Community help ik je graag verder
in jouw persoonlijke creatieve
ontwikkeling.

Graag zet ik mij in om leerlingen
kennis te laten maken met alle
gedenkwaardige historische
gebeurtenissen van hun eigen
woonomgeving.

Coördinator Levenlang leren &
Community
rhafkenscheid@cultura-ede.nl

Programmamanager Erfgoed
ederonde@cultura-ede.nl

Coördinator Cultuureducatie Primair
Onderwijs
svdwouden@cultura-ede.nl
Vol passie zet ik mij in om elke
leerling in aanraking te brengen
met kunst en cultuur. Dit doe ik
door de scholen met de juiste
vakdocenten te verbinden.

Coördinator Beeldend
iboeijen@cultura-ede.nl
Beeldende kunst op school zorgt
voor verrassingen. Ik regel dat de
lessen onder begeleiding van een
kunstenaar uitgevoerd worden.

Cultuurmakelaar
lnellestein@cultura-ede.nl

Coördinator Nieuwe Ambacht en
Techniek
dkruijssens@cultura-ede.nl
Kunst geeft leerlingen de ruimte
en vrijheid om zichzelf te
ontdekken en te onderzoeken wie
ze zijn of wat ze vinden. Het geeft
hen identiteit. Aan dat proces wil
ik heel graag een bijdrage leveren.

Coördinator Educatie Jeugd
gnegassi@cultura-ede.nl

Coördinator Dans
dwillemsen@cultura-ede.nl
Als ervaren dansdocent/uitvoerend
danser wil ik mijn ervaringen delen
om nieuwe talenten te ontwikkelen. Dans is verbintenis.

Foto’s: Arjan van Bruggen
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CmK ACHTERGROND
INFORMATIE CMK-3
2021-2024

CMK IN 2021-2024

• Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie op basisscholen en op
scholen voor speciaal onderwijs
• Een duurzaam programma voor elke school, passend binnen visie
en mogelijkheden van de individuele school. Dit programma wordt
ontwikkeld in samenwerking met de culturele omgeving van de
school en is verankerd in het curriculum en het schoolbeleid
• Werken aan kansengelijkheid door het bereiken van meer scholen
• Deskundigheidsbevordering van leraren en educatief medewerkers
• Kennisdeling, zowel lokaal als regionaal

Onze missie

Cultuur heeft iedereen iets te bieden en maakt je als mens rijker. Onze
missie is iedereen in de gemeente Ede in contact brengen met cultuur,
of dat nu in één van onze vestigingen is, op een school of een andere
willekeurige plaats in Ede en de buitendorpen. Cultura is de schakel en
Met de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) streeft de overheid

de verbinder. Want cultuur is voor iedereen!

naar een kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het primair
onderwijs. Dit programma werd tot en met de zomer van 2021 verdiept
en verbreed. Vanaf september 2021 is het programma opnieuw voor vier
jaar voortgezet.

Onze visie

Andere tijden brengen nieuwe vragen met zich mee. We willen inspelen
op de veranderende behoeftes en emoties van deze tijd. We zorgen voor

CMK is een landelijk programma van het Ministerie van OCW, het Fonds

verbinding in de samenleving, door iedereen in contact te brengen met

voor Cultuurparticipatie en het LKCA, in samenwerking met de gemeente

cultuur en met elkaar. Niet alleen in onze vestigingen, maar ook door er

Ede. Het programma voor de gemeente Ede wordt gefaciliteerd en

te zijn in de wijken, op scholen en op vele andere plekken. We verbreden

gecoördineerd door het Educatieteam van Cultura.

daarmee onze diensten, altijd vanuit onze waarden en idealen.

In mei 2020 publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidie

Wat gaan we doen in deze CMK periode?

regeling voor de nieuwe periode CMK. Lees verderop wat dit betekent
voor de scholen in de gemeente Ede.

Culturele reis voor alle kinderen in de gemeente Ede:

We willen alle kinderen in Ede kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie
aanbieden in samenwerking met onze partners binnen en buiten Ede.
Zo verbeteren we samen met onze partners en onze scholen het gehele
cultuureducatieaanbod in Ede en zorgen er voor we dat alle schoolkinderen in het PO, speciaal onderwijs en VO een onvergetelijke culturele
reis door hun schooltijd meemaken en beleven.
8
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We zetten in op langdurige samenwerkingen met scholen om van alle

Welke scholen kunnen meedoen?

kinderen hun culturele talenten te ontdekken. De deskundigheids

educatie met Kwaliteit. We onderscheiden drie groepen scholen:

bevordering en integratie van het culturele programma in de school is

CMK-scholen die door willen gaan

daar een essentieel onderdeel van. We helpen leerkrachten en scholen

De begeleiding van deze scholen is aangepast op hun bekendheid met het

om een individueel ontwikkelplan te maken én organiseren inspirerende

werken binnen CMK. Er bestaat de mogelijkheid om te starten met nieuwe

kennisdelingsdagen.

disciplines. De school geeft zelf aan welke ontwikkeling gewenst is.

Ontdekkingsreis Culturele talenten Edese kinderen

Alle basisscholen in de gemeente Ede kunnen deelnemen aan Cultuur-

Nieuwe scholen in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs
Kansengelijkheid

Heb je nog niet eerder meegedaan met een CMK programma? Ook dan

In de nieuwe CMK-periode ligt de nadruk op kansengelijkheid. Waar je

kun je instappen. Ons diverse aanbod wordt op maat aangeboden,

ook woont of op school zit, we werken aan goed cultuuronderwijs voor

passend bij de identiteit van de school.

alle kinderen en jongeren in de gemeente Ede. In het kader van kansen-

VO Scholen

gelijkheid onderzoeken we bovendien hoe we kinderen de kans kunnen

CMK 2021-2024 kent ook nieuwe mogelijkheden. Zo kan een beperkt

geven aansluitend op binnenschoolse activiteiten door te stromen naar

aantal scholen uit het voortgezet onderwijs deelnemen en is er de

passend buitenschools aanbod. We kijken waar lokaal belangstelling is

mogelijkheid om verbinding te leggen tussen binnen- en buitenschoolse

en of we hiervoor programma’s kunnen ontwikkelen.

cultuureducatie. Voor deze nieuwe mogelijkheden werken we met
projecten. Heb je hier als school belangstelling voor, laat het ons weten.

De Praktijk

gesprek. Het maakt niet uit of je al eerder aan CMK hebt deelgenomen.

Hoe doe je mee?

We willen samen inzicht krijgen waar je als school staat op het gebied

afspraak voor een voortgangsgesprek en bespreken we je wensen voor

van cultuureducatie en waar je binnen CMK 2021-2024 mee aan de slag

het komende schooljaar. We geven advies en maken een plan op maat.

wilt gaan. In het gesprek komen de volgende punten aan de orde:

Wil je starten in 22/23? Maak dan een afspraak voor een eerste intake.

We starten met een inventarisatie van jouw wensen d.m.v. een ambitie-

Heb je in schooljaar 21/22 meegedaan? Dan maken we in dit voorjaar een

• Visie op cultuureducatie
• Deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen bij cultuureducatie
• Samenhangend programma

Meer informatie?

• Samenwerking met je culturele omgeving

lnellestein@cultura-ede.nl of evdgroep@cultura-ede.nl.

op school

Neem contact op met één van de cultuurmakelaars via
Zij informeren je graag over de mogelijkheden.

De cultuurmakelaar stelt een plan op en bespreekt dit met de school.
Bij akkoord worden de activiteiten ingepland en uitgevoerd.
Kosten zijn gemiddeld € 5,- per leerling per schooljaar.
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OPBOUW PROGRAMMA
De opbouw van het programma is gebaseerd op maken, meemaken en beleven,
vooruitlopend op het nieuwe Curriculum.nu. Om cultuureducatie binnen het
onderwijsprogramma te borgen voegen we ook kennisdeling en deskundigheidsbevordering toe. In het eerste gesprek met de cultuurmakelaar, het ambitiege-

MAKEN

De modules

sprek, verkennen we de mogelijkheden en de behoeften van de school,
waarbij je je voorkeur voor disciplines per groep of bouw aangeeft. De
cultuurmakelaar maakt op grond hiervan een programma. Samen leggen we
de afspraken vast. Dit is onderdeel van de jaarlijkse cyclus. Aan het einde van
het schooljaar evalueren we en blikken we vooruit.

MAKEN: De modules

Voor iedere groep kun je een module kiezen. Een module bestaat uit

• Beeldende vorming

14

• Dans

16

• Erfgoed

17

• Literatuur

20

• Muziek

26

• Theater

28

• Techniek en nieuwe ambachten

29

ongeveer 5 uren les, exclusief een lesuur deskundigheidsbevordering.
De duur van de lessen is afhankelijk van de groep en de discipline.
Je kunt kiezen uit zeven disciplines: muziek, erfgoed, dans, literatuur,
theater, beeldend en techniek/ nieuwe ambachten.

MEEMAKEN EN BELEVEN: de voorstellingen
& bezoek culturele instellingen
Cultuureducatie is niet alleen maken, maar ook beleven! Een voorstelling

of bezoek aan een culturele instelling is voor kinderen een onvergetelijke
ervaring. Samen met de cultuurmakelaar wordt er een voorstelling of
bezoek vastgelegd.

Deskundigheidsbevordering
& kennisdeling

Om cultuureducatie te borgen op school vinden we het belangrijk dat de deskundigheid van de leerkracht wordt bevorderd. Je kunt kiezen uit 3 opties:
- Een zesde les die met coaching van de vakdocent, wordt gegeven door
de groepsleerkracht
- Een lesbrief waarmee de groepsleerkracht een zelfstandige les kan
geven
- Een teamtraining cultuur. In samenspraak formuleren we een leervraag.
De teamtraining kan bijvoorbeeld op een studiedag worden gepland.

12
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Beeldende vorming

Beeldende vorming

Wat maak jij ervan?
Een betekenisvol
kunstwerk
Wat kun je maken en hoe doe je dat? Samen met

Duur module

een kunstvakdocent onderzoeken kinderen nieuwe

3 – 5 lessen

mogelijkheden, toepassingen en crossovers. De
kinderen ontwikkelen hun eigen beeldtaal. Bedenken,

Groep

ontwerpen en uitvoeren staan centraal. Maar ook

1 t/m 8

kennismaken met materialen, functie en inhoud.

Wat denk jij ervan?
Filosoferen met kunst

In 3 tot 5 lessen wordt een betekenisvol kunstwerk

Vakken

gemaakt. De duur en het aantal lessen is afhankelijk van

beeldende vorming

de groep en het materiaal waarmee gewerkt wordt.
Als leerkracht ga je mee in het proces. Ben je benieuwd
wat jouw leerlingen ervan maken?
Onderdeel van deze module is deskundigheidsbevordering van de leerkracht. Je kunt kiezen uit een training
‘Werk in uitvoering’ of ‘Braintraining’. De training ‘Werk

Wist je dat kinderen goed kunnen vertellen wat ze zien? Ze

Duur module

in uitvoering’ gaat in op materiaalkennis, aanpak en

merken meer op dan je denkt! Zeker als je de juiste vragen

3 lessen van 45 - 60 minuten

lesopbouw. ‘Braintraining’ leert je te filosoferen met
kinderen door te kijken naar kunst.

stelt, zonder het antwoord voor hen in te vullen. Maar
welke tools kun je inzetten om dit te bereiken?

Groep

En hoe kun je dit integreren in andere vakken?

1 t/m 8

Ben je nieuwsgierig naar kunstwerken en hoe kinderen
hiernaar kijken? Ga op bezoek bij een museum of

Deze module begint met een training hoe je als leerkracht
met de kinderen kunt filosoferen door te kijken naar

Vakken

galerie! Dit kan ook als aanvulling op de Module ‘Wat

een kunstwerk. Daarna ga je zelf aan de slag onder

taal, woordenschatverwerving,

maak jij ervan?’ In overleg met Educatieteam Cultura

begeleiding van een vakdocent. Aansluitend volgt, in

literatuur, theater

kan een bezoek worden ingepland.

maximaal 3 lessen, een verwerkingsopdracht onder
begeleiding van een kunstvakdocent. Samen bekijken
we welke verwerkingsopdracht het beste aansluit bij
de leervraag van de groep. Dat kan variëren van een
kunstwerk tot een gedicht. Je kunt deze module uitbreiden
met een bezoek aan het Kröller-Müller Museum.
14
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Dans

Erfgoed

Ik beweeg dus ik
dans

ENKA Fabriek Ede
Dit jaar vieren we het 100-jarig bestaan van de voormalige

Duur module

ENKA-fabriek in Ede. De ENKA-fabriek werd gebouwd in 1922.

3 lessen van circa 60

In deze module komen de leerlingen op actieve wijze in

Duur module

Momenteel is de fabriek een rijksmonument en laat het ons een

minuten

aanraking met dans. We verkennen bewegingsmogelijk-

5 lessen

rijke erfenis na. Sinds 2003 is het ENKA-terrein herontwikkeld tot

Uitvoering: zelfstandig

een gebied waar mensen wonen, leven en werken.

met lesbrieven

In drie lessen maken de leerlingen kennis met deze belangrijke

Groep

geschiedenis: aan de hand van oude foto’s wordt besproken wat

4 t/m 8

heden van ons eigen lichaam en spelenderwijs
ontdekken we ons eigen bewegingsidioom. Door te

Groep

dansen in verschillende stijlen, leren we steeds weer

1 t/m 8

andere manieren van bewegen. De nadruk ligt op de
eigen ideeën en inbreng van de leerlingen. Door samen

Vakken

voor fabriek de ENKA was. Wie werkte er? Wat werd er gemaakt?

te dansen en aan de slag te gaan met een choreografie,

dans, lichamelijke opvoeding

Wat deden de medewerkers in hun vrije tijd?

Vakken

leren we naar elkaar te kijken. Natuurlijk staat

De klas gaat het ENKA-terrein ontdekken: verschillende gebouwen

mens & natuur

dansplezier voorop!

bekijken zoals de fabriekshal, herrinneringfontein en bank. Ze
ontdekken waarom de fabriekshal een zaagdak had. Én ze gaan
zelf aan de slag door met twee stokjes de hoogte van de grote
schoorsteen op te meten.
Ter afsluiting gaan de leerlingen in de klas hun eigen kleding
onderzoeken. Van welk materiaal is jouw trui gemaakt? Is dat ook
een kunststof zoals in de ENKA-fabriek werd gemaakt?
De ENKA-fabriek produceerde textiel door middel van een chemisch
proces. De leerlingen gaan zelf ook aan de slag met een mix van
water, aardappelzetmeel en glycerine om zelf een kunststof maken!
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Erfgoed

Erfgoed

Ontdek het Edese
landschap
Ede kent een grote variatie op het gebied van landschap & natuur: van grote

Duur module

heidevlaktes tot dichte bosgebieden. Deze module gaat in op de biodiver-

4 lessen

siteit die de natuur in evenwicht houdt. Ook wordt er aandacht besteed aan
de natuur als inspiratiebron voor kunstenaars én wordt de geschiedenis van

Groep

de directe leefomgeving zichtbaar gemaakt.

3 t/m 6

Deze module bestaat uit:

Vakken

- een voorbereidende les door een gastdocent in de klas;

erfgoed, nieuwe

- het lopen van de Harskamperpad Kids in Harskamp ( 2 km) - ontdek

media, natuur &

welke invloeden de mens heeft op een natuurgebied. De leerlingen
maken door middel van audiovisuele middelen kennis met verschillende
onderwerpen rondom landschap: een ervaring die aansluit op de
beleveniswereld van de kinderen!
- een bezoek aan het Nationale Park de Hoge Veluwe: samen met een

beeldend

Wijsmuller, J.H.,
collectie Historisch
Museum Ede

Het Verhaal van Ede
Deze module vertelt het verhaal van Ede en start met een

Duur module

gastdocent die globaal de historie en ontwikkeling van Ede in

3 lessen van circa 3 uur

de klas vertelt. Aan de hand van deze informatie gaan de

natuurgids. ontdekken de leerlingen van alles over de geschiedenis en de

leerlingen zelf aan de slag door middel van kleine opdrachtjes.

Groep

natuur in het Nationale Park. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 6

De werkvormen van deze opdrachten worden aangepast op

1 t/m 8 (afhankelijk van

het boekje ‘De Hoge Veluwe in je broekzak’, met bijbehorende quiz, vol

de onder-, midden-, of bouwenbouw.

het bezoek)

Na deze inleidende les kan een bezoek worden gepland aan

Vakken

één van de vele erfgoedorganisaties in Ede. Door middel van

erfgoed, burgerschap, taal,

deze verschillende lesbezoeken wordt kennisgemaakt met de

aardrijkskunde, beeldend

weetjes en doe-opdrachten;
- een afsluitende creatieve les door een gastdocent met lesbrief voor
de leerkracht.

geschiedenis van de directe leefomgeving van Edese
leerlingen. De school beslist zelf welk museum of erfgoedinstelling de klas bezoekt. De lesbezoeken kunnen ingaan op
bijzondere monumenten, mooie verzamelingen en collecties
in musea, unieke plekken in het landschap, maar ook verhalen
van bewoners. Een gastdocent verzorgt ook de afsluitende
les waarbij de leerlingen op creatieve wijze de opgedane
kennis verwerken. Voor suggesties vraag de jaarplanning van
erfgoed-educatie aan!
De kracht van erfgoed-educatie is dat het taalactiviteiten,
burgerschapsvorming, historische en geografische vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie aan elkaar koppelt.
18
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literatuur

Poëzie

Literatuur

“Gedichten horen thuis in de Schijf van Vijf. Elk kind

Duur module

Schoolschrijver

hoort op te groeien met de smaak van poëzie”

Eén les van 45 minuten aan de

en schrijven dan een echte kinderboekenschrijver?

(Anke Herder, dichter en taalonderzoeker).

hand van een lesbrief, en 5

De Schoolschrijver biedt mooie maandprogramma’s aan

lessen van 30-45 minuten door

rondom lezen en creatief schrijven. Een kinderboeken-

In de module ‘Poëzie’ ga je in je klas aan de slag met

een gastdocent (voor de kleuters

schrijver leert je klas in deze lessen meer over thema’s

Duur module

poëzie in allerlei vormen. De kinderen leren poëzie en

duren de lessen maximaal 30

als:

Introductie door een lees-

bijbehorende stijlkenmerken herkennen. Ze ervaren

minuten, voor de midden- en

• Hoe kom je aan een verhaal en een hoofdpersoon?

consulent (45 min), met

wat poëzie met je doet en gaan zelf aan de slag met

bovenbouw 45 minuten).

• Hoe schrijf je zelf een aansprekende non-fictie tekst?

bijbehorend boekenpakket,

• Hoe kun je over gewone dingen bijzonder schrijven?

6 digilessen van 30 minuten

• Hoe speel je met woorden?

(groep 3/4) of 4 digilessen van

verschillende dichtvormen. De leerlingen maken kennis
met beginrijm, herhalingen, vormgedichten en strip

Groep

gedichten. Ze gaan taal op een andere manier ervaren

1 t/m 8

Je kunt in eigen tempo aan de slag met de digitale

60 minuten voor groep 5-8,

lessen. Je sluit de maand af met een speciaal bezoek van

leestips ter voorbereiding van

Vakken

de kinderboekenschrijver in eigen persoon en je krijgt

het schrijversbezoek (30-45

literatuur, woordenschat,

tips om dit bezoek voor te bereiden met je klas. Inclusief

minuten). Optioneel als beleving:

taalbeleving

werkbladen, handleiding en boekenlijstjes!

een schrijversbezoek van 60

Bekijk hier het programma.

minuten.

Speelt taalachterstand op jouw school een rol? Dan kun

Groep

je ook meedoen met het Halfjaarprogramma van De

3 t/m 8

en proeven woorden, zinnen, gedichten. Zo ontstaan er,
soms onverwachts, de mooiste creaties!
Het leukste voor jou als leerkracht? Vanuit deze module
krijg je inspiratie en handvatten om ook na deze module

Wie kan kinderen meer enthousiast maken over boeken

met poëzie aan de slag te gaan!

Schoolschrijver. De Kinderboekenschrijver komt,
gedurende 10 weken, 1 keer per week langs in drie

Vakken

groepen om aan de slag te gaan met boekpromotie en

literatuur, creatief schrijven

creatief schrijven!

20
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Literatuur

Literatuur

Praten over
verhalen
Je hebt boterhamboeken en snoepjesboeken. De ene

Duur module

soort is ‘lekker’ lezen, maar je groeit er niet door. Op de

5 lessen van 45 minuten

andere soort moet je wat meer kauwen, maar je groeit
erdoor als persoon.

Groep
1 t/m 8

In deze module leren kinderen anders te kijken naar een
verhaal, door er dieper op in te gaan. Kinderen leren

Vakken

hierdoor kritisch lezen, ze raken bekend met een breder

literatuur, leesbevordering

aanbod van boeken, en krijgen meer plezier in het lezen
van een verhaal.

Maak een boek

In deze module staat één boek centraal, dat aansluit op
de leeftijd. Dit is vaak een boek dat kinderen uit zichzelf
niet zo snel pakken, maar waar je goed over in gesprek
kunt gaan. Daaruit volgen verschillende activiteiten,
zoals een les over de ontwikkeling van de hoofdpersoon

Stem op de okapi en Sofie en de pinguïns van Edward van

Duur module

of een les over het thema. Ook gaan kinderen aan de

de Vendel zijn bijzondere boeken! Er is voor ieder kind

Introductieles door de leerkracht

slag met vertonen en vertellen aan de hand van

wat te vinden: een verhaal, een gedicht, een interview,

aan de hand van een lesbrief en

verschillende verwerkingsvormen.

informatieve tekst, een schilderijenmuseum. En alles

materialen, 5 lessen van 30

gaat over één dier: de okapi (of: de pinguïn).

minuten voor kleuters, 45
minuten voor groep 3-8

In deze module maakt je klas kennis met dit boek. De
kinderen gaan zelf in een aantal lessen aan de slag om

Groep

met elkaar een boek te maken over een gekozen dier.

1 t/m 8

Ze verzamelen woorden, schrijven gedichten, teksten
en strips, en ze maken illustraties met een kunstdocent.

Vakken

Natuurlijk worden alle creaties verzameld en gebundeld

literatuur, mens & natuur,

tot één mooi resultaat.

beeldend
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Muziek

Muziek

Muziek in de Klas –
Klassiek (MIK-K)
In deze klassieke muziek module worden de

Duur module

rijkdommen uit de muziekgeschiedenis centraal gezet

5 lessen van 30/45 minuten + 1

in de muzikale ontwikkeling van de leerlingen (en

les van 30/45 minuten waarin de

leerkrachten). Door bewuste keuzes te maken is deze

leerkracht een actieve rol speelt.

module uitermate geschikt voor scholen die wel graag
muziek willen aanbieden, maar hier soms terughoudend

Groep

in zijn vanwege het profiel en de identiteit van de

1 t/m 6 (30 minuten),

school. Voordat de lessen van start gaan, wordt er

groep 7 t/m 8 (45 minuten)

samen met de leerkracht een aanpak besproken en

Muziek in de Klas
(MIK)
Een muziekinstrument spelen is een vaardigheid waar

Duur module

je je leven lang van kunt genieten. Maar moet je eerst

5 lessen van 30/45 minuten +

een instrument leren spelen om te weten wat muziek

1 les van 30/45 minuten waarin

is, hoe je dit ervaart, hoe het werkt, wat je ermee kunt

de leerkracht een actieve rol

en waar het vandaan komt? Gelukkig niet! Iedereen

speelt.

worden de do’s en don’ts goed afgestemd. Hierdoor is

Vakken

elke module maatwerk, zodat de module altijd een

muziek, erfgoed

succes wordt binnen de prachtige wereld van de
klassieke muziek. Het is mogelijk om ‘MIK-K’ inhoudelijk
te koppelen aan een (digitale) muziekmethode.

kan zingen en muziek maken, maar het helpt wel als je
hier de juiste scholing voor aangereikt krijgt. Dat is de

Groep

kern van de module ‘Muziek in de Klas’ (MIK). De

1 t/m 6 (30 minuten),

muziekdocent kijkt goed naar wat het muzikale

groep 7 t/m 8 (45 minuten)

startniveau van de leerlingen van de groep is, maakt
een lesopzet in samenspraak met de leerkracht en

Vakken

gaat aan de slag met het versterken van de muzikale

muziek

basis van de leerlingen en de leerkracht. Het is
mogelijk om ‘MIK’ inhoudelijk te koppelen aan een
(digitale) muziekmethode.
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Muziek

Urban Music (UM)

Muziek

Muziek verbindt mensen en kan houvast bieden op het

Duur module

moment dat je in je leven met grote emoties te maken

5 lessen van 45 minuten + 1 les

krijgt. Kinderen maken van alles mee, zowel positief als

van 45 minuten waarin de

negatief. De module ‘Urban Music’ is ontwikkeld om

leerkracht een actieve rol speelt.

kinderen gereedschappen te geven hier op een
creatieve en muzikale manier uiting aan te geven.

Groep

Samen met een muziekdocent die thuis is in de

6 t/m 8

Urban-wereld gaan de leerlingen aan de slag met
teksten, beats, opnames, en vooral ook met zichzelf.

Vakken

Wat houdt ze bezig? Wat drijft ze? Wat maakt ze

muziek, taal, burgerschap

gelukkig? Of juist verdrietig? Kinderen leren naar
zichzelf te kijken, maar ook naar anderen. Wil je met je

Produce Your Own
Hit (PYOH)
Niets geeft zoveel voldoening als een product dat je zelf

Duur module

gemaakt hebt. Leerlingen worden niet alleen blij van het

5 lessen van 45 minuten + 1 les

maken van muziek, maar ook trots als ze hun muziek aan

van 45 minuten waarin de

anderen kunnen laten horen. In deze module leren de

leerkracht een actieve rol speelt.

groep(en) op een geloofwaardige manier met deze
thema’s aan de slag? Dan is deze module een echte
aanrader!

leerlingen (en leerkrachten) van een muziekdocent en/of
producer hoe je goede opnames kunt maken. Cultura

Groep

leent hiervoor de nodige apparatuur uit. Natuurlijk

6 t/m 8

belichten we eerst de muzikale kant (de bron blijft
tenslotte het belangrijkste bij een opname), daarna volgt

Vakken

de opnametechniek en het mixen. Je gaat ook werken

muziek, taal en techniek

met de Nintendo Switch en met elektronische gadgets,
technieken waarvan je misschien niet zo snel zou
verwachten dat je er muziek mee kunt maken. Kortom,
wil je aan de slag met muziek én muziektechniek? Dan is
deze module een echte aanrader!
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Theater

Techniek en nieuwe ambachten

Techniek en Nieuwe
Ambachten
Tijdens deze module leren kinderen de basistechnieken

Duur module

van nieuwe ambachten.

5 lesuren

Kinderen leven in een fantasierijke omgeving. Hoe mooi
is het als je jouw fantasie tot werkelijkheid kan laten

Groep

komen? Bij de module ‘Techniek en nieuwe ambachten’

1 t/m 8

leren kinderen deze fantasie te vertalen naar een
eindproduct. Hierbij zetten we nieuwe technieken in als

Vakken

middel.

techniek, beeldend

Deze module is beschikbaar voor alle klassen op een
verschillend niveau. Per klas kijken we welke technieken
we inzetten en welke materialen daarvoor nodig zijn.
Denk hierbij aan het werken met constructies, 3d

Theater in de klas
Doe mee aan de theaterlessen waarin we aan de slag

Duur module

gaan met verschillende theatervormen als improvisatie-

5 uur, kan opgesplitst worden in

theater, teksttheater en bewegingstheater. Daarin ligt

10 lessen van 30 min.

vormen en 3d ontwerpen. Vaardigheden die kinderen
hierbij opdoen zijn o.a. probleemoplossend vermogen
en ruimtelijk- technisch- en bouwkundig inzicht.

de nadruk op spelvaardigheid, leren presenteren en
spelenderwijs werken aan inlevingsvermogen,

Groep

zelfvertrouwen, sociale- en taalvaardigheden.

1 t/m 8

We zorgen voor borgen van de theaterlessen in het
onderwijs door de leerkracht zelf een les te laten

Vakken

verzorgen aan de hand van een lesbrief of coaching van

drama, literatuur

een vakdocent. Wil je naast theaterlessen ook theater
beleven kies dan voor de meemaak activiteit theatervoorstelling. Bij deze theaterlessen kun je kiezen uit een
basisniveau of gevorderd niveau. Heb je de afgelopen
jaren al deelgenomen aan theateractiviteiten, kies dan
voor de gevorderde variant.
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Beeldende vorming

Bezoek aan het
Kröller-Müller
Museum
Bezoek met je klas het Kröller-Müller

kleuters is er educatiemateriaal bij het

Museum en ga aan de slag met het educatie-

prentenboek ‘Zwaan zoekt een vriendje’.

materiaal zoals ‘filosoferen met beelden’ of

Informeer naar de mogelijkheden voor gratis

‘filosoferen met schilderijen’. Voor de

busvervoer.

Bezoek aan een
Expositie
Ben je nieuwsgierig naar kunstwerken en hoe

kinderen hiernaar kijken? Ga op bezoek bij een
museum of galerie! Meer info volgt aan de
start van seizoen 2021/22.
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Erfgoed

Erfgoed

WOII als Virtual
Reality beleving
Ede staat bekend om de

Bezoek aan een
erfgoedinstelling

bijzondere militaire geschiedenis

voor meer informatie op www.edetoenennu.nl of vraag de

die zich in onze gemeente heeft

erfgoedplanner aan.

Bezoek aan een erfgoedinstelling uit de gemeente Ede. Kijk

afgespeeld. Herbeleef de
bevrijding van Lunteren, Otterlo
en Ede in een Shermantank via
een VR-bril.
Ook kan je als parachutist zelf
landen op de Ginkelse Heide
tijdens operatie Market Garden.
Informeer naar de mogelijkheden.

Klompenpad-route

Winkeltje Lammert van de
Bospoort

Nationaal Park de Hoge
Veluwe

Vakgroep Archeologie,
gemeente Ede

Platform Militaire Historie Ede

Museum Vliegbasis Deelen

Museum Lunteren

Kröller-Müller Museum

Kijk & Luistermuseum

Keetmolen

Jachthuis Sint-Hubertus

IJzertijdboerderij

Historisch Museum Ede

Concordiamolen

Gemeenterachief Ede

Nederlands Tegelmuseum

In Harskamp is voor de middenbouw een

Klompenpad Kids (2 km) ontwikkeld. De klas
gaat samen de natuur in en maakt kennis met
verschillende onderwerpen in het landschap
via animatievideo’s. Op de route komen de
leerlingen vijf punten tegen waarbij gekeken
en geluisterd wordt naar een videoclip. De
onderwerpen die aan bod komen zijn:
- De landschapstypen in het gebied
- Helene Kröller-Müller als historische
influencer in de regio
- De architectuur van Berlage die het

Bron: Allard Willemse

aanzicht van het landschap heeft
veranderd
- Het landschap als inspiratiebron voor

Vraag hier kosteloos de docentenhandleiding
aan.

kunstenaars
- De waarde van biodiversiteit voor de natuur
32
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Muziek

Literatuur

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek krijg je met je klas een echte

theaterbeleving met een voorstelling die aansluit bij het thema van
de Kinderboekenweek.

Poëzieweek
Poëzieweek vindt eind januari 2023 plaats. Het

Meer info volgt aan de start van seizoen

thema is ‘natuur’. In de Poëzieweek wordt er

2022/2023.

de hele week extra aandacht besteed aan
gedichten. Een haiku, elf, limerick, imitatio,
ode, triolet, of gewoon een vrij vers: kinderen
kunnen zich al heel jong poëtisch uitdrukken!
Doe mee aan de activiteiten die in deze week
worden georganiseerd.

Nationale
Voorleesdagen
Eind januari 2023 vieren we de Nationale

name voor de onderbouw, waar jij met je klas

Voorleesdagen. Tijdens deze week staat het

aan mee kunt doen. Meer informatie volgt

prentenboek van het jaar centraal. We

aan de start van seizoen 2022/2023.

organiseren allerlei leuke activiteiten, met

Schrijver in de klas

Muziekvoorstellingen

Kom je komend schooljaar met je groep

eigentijds. Wil je deze beleving als onderdeel

Een echte kinderboekenschrijver in de klas is

werkvormen de klas betrekken bij het proces

luisteren naar één van onze muziekvoorstel-

in jouw Cultuurplan? Dat kan! Geef je keus

voor je klas heel inspirerend. De schrijver

van schrijven. De kinderen krijgen tijdens het

lingen? Het aanbod varieert van klassiek tot

aan bij de Cultuurmakelaar.

vertelt meer over zijn/haar boeken en over

bezoek de gelegenheid om hun vragen te

hoe het is om schrijver te zijn. Ook kan de

stellen. Welke schrijver er komt? Dat

schrijver door middel van interactieve

bespreken we graag in overleg met jou!
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Theater

Kleuterfestival

Een festival bestaande uit een kleutervoorstelling, diverse workshops en ontdek- en
speelgelegenheden. Duur: een halve dag.
Meer info volgt bij de start van seizoen
2022/2023.

Theatervoorstelling

NASCHOOLS AANBOD

IN VERBInDING MET HET
INSCHOOLSE AANBOD
Verdiepingscursus in de
schoolvakantie voor kinderen

De kinderen die we enthousiast maken op school met een bepaalde kunstdis-

Voor komend schooljaar programmeren we mooie

cipline bieden we de mogelijkheid om dit naschools op een laagdrempelige

voorstellingen voor alle groepen. Wil je jouw

manier voort te zetten. In de vakantieweken bieden we programma’s aan die

leerlingen verwonderen? Laat ze kennis maken met

aansluiten op het inschoolse programma en die een verdieping bieden.

het theater!
beleving in jouw Cultuurplan past. Komend

Culturele cursussen op school en/of BSO

schooljaar ontvang je tijdig informatie.

kunstzinnige cursus te volgen. Ouders kunnen zelf grote afstand hebben tot

Geef het door aan de Cultuurmakelaar als deze

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen niet de kans hebben om een

kunst en cultuur, of ze zien geen mogelijkheid hun kinderen te brengen of te
halen, of er kan een financiële belemmering zijn.

Techniek en nieuwe ambachten

Ontdek het TechLab

In het kader van kansengelijkheid bieden we hier een oplossing voor middels

Ben jij al in ons TechLab geweest?

school start de cursus direct na schooltijd zodat ze niet eerst naar huis hoeven.

Tijdens dit bezoek leer je op een laag

Dit stemmen we af met de BSO. We vragen een kleine eigen bijdrage om de

drempelige manier kennismaken met digitale

drempel laag te houden. Heb je als school of BSO interesse, neem contact met

technieken. Programmeren en coderen

ons op en dan kijken we samen wat we mogelijk kunnen maken op jouw locatie.

spelen hierbij een grote rol. En dacht je dat
Dan heb je het goed mis! In ons TechLab leer

Helene Unlocked

je de eerste basisbeginselen van het

gemeente? Ga dan op pad met het interactieve spel ‘Helene Unlocked’.

programmeren. Je maakt kennis met een 3d

De kunstwerken van Helene Kröller-Müller zijn opgeborgen in de schuilkelder,

printer en gaat dan lekker zelf aan de slag

maar de deur gaat niet meer open! Kan jij ons helpen? In de regio van

met bijvoorbeeld 3d pennen, Lego WeDo,

Lunteren, Otterlo en Ede zijn (virtuele) sleutels verstopt. Lukt het jou om de

Microbits, Beebots en Osmo.

puzzels op te lossen en de deur van de schuilkelder weer te openen?

alleen volwassenen kunnen programmeren?

naschoolse cursussen op scholen en BSO’s. We werken nauw samen met de
scholen en BSO’s. Hierbij kijken we naar ontbrekende kunstdisciplines in het
aanbod van het desbetreffende dorpen en welke behoeften er zijn bij de
kinderen. Kinderen kunnen zich aanmelden via de school of BSO. Op een

Wil je samen met je ouders meer ontdekken over de geschiedenis van onze

Dit spel is ontwikkeld door Cultura Ede, Ede-Marketing, Kröller-Müller Museum
en Novitas Heritage. Vanaf september te spelen.
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Ook in Cultura
Naschoolse activiteiten

In elke schoolvakantie is er een gevarieerd vakantie-aanbod voor kinderen

Cursussen

Droom je van een rol in een bekende musical? Zou je acteur of actrice
willen worden? Heb je een volle kast met tekenspullen en ben je altijd aan
het knutselen? Kom dan naar Cultura, we hebben ruime keus in ons
cursusaanbod. Muziek kan natuurlijk niet ontbreken. De muziekdocenten
van Muziekplein Ede stellen zich op www.muziekplein-ede.nl met hun
instrumenten aan je voor.

van alle leeftijden. In onze maakplaats zijn er ook buiten de vakanties om
genoeg activiteiten te beleven. Je kunt ontdekken in ons TechLab op
woensdagmiddag en bezig zijn in onze kindergalerie op zaterdag. Bekijk
onze agenda voor alle activiteiten!

Cultura Erfgoed

In Cultura Erfgoed verzorgen verschillende erfgoedorganisaties en musea
naschoolse kinderactiviteiten waarbij kinderen tot ca. 12 jaar kennis-

Taalhuis

maken met historische gebeurtenissen en verhalen.
Bekijk het aanbod op edetoenennu.nl/activiteiten.

Om de cirkel van laaggeletterdheid te
doorbreken, biedt Taalhuis Ede activiteiten
gericht op ouders, kinderen en professionals. Alle
activiteiten maken we op maat en voeren we uit
op locatie. Enkele voorbeelden van ons aanbod:
• Ouder en Kind. Voor ouders die moeite
hebben met lezen en schrijven (in het
Nederlands) en vanuit hun eigen achtergrond niet weten hoe je een
schoolgaand kind als ouder kunt ondersteunen.
• Voorlichting aan teams over het herkennen en bespreekbaar maken
van laaggeletterdheid.
• Voorlichting aan ouders over laaggeletterdheid en het effect ervan
op je kind.
38

39

Vormgeving: Interface Communicatie

Lieke Nellestein
lnellestein@cultura-ede.nl
0318 - 672 871
06 - 3177 4070

Els van de Groep
evdgroep@cultura-ede.nl
0318 - 672 810
06 - 5785 2786

cultura-ede.nl/onderwijs

