CultuurPrimair nieuwsbrief • Special Website

Wist je dat:
je alle bestellingen in 1 keer kan doen via het winkelmandje?!

www.cultuurprimair.nl

je als ICC nog maar één account en dus één inlognaam en
wachtwoord nodig hebt?!
je een waardering kunt geven over een project waar je met
de klas bent geweest?!

De CultuurPrimair Nieuwsbrief
verschijnt drie keer per schooljaar.
Via deze nieuwsbrief informeren
we je over het cultuuraanbod op
cultuurprimair.nl; de Culturij,
bijscholingen, speciale projecten
van scholen of aanbieders,
belangrijke data en nog meer!

je de geaccepteerde bestellingen met 1 druk op de knop kan
overzetten in je digitale agenda?!
je een handige analyse kan uitvoeren van geselecteerde
projecten en deze kan uitprinten?
je projecten meteen in het winkelmandje kan stoppen vanuit
de knop Dock?!
je projecten meteen kan analyseren vanuit de knop Dock?!
je een foto en logo kan toevoegen aan het schoolaccount via
de ICC account?!

Deze editie van de nieuwsbrief is een
Special die helemaal over de website
cultuurprimair.nl gaat.

je projecten kan filteren op ‘schoolbreed’ projecten?
je een prikborditem kan toevoegen om een samenwerking
met een culturele aanbieder te starten?

je kan aangeven of uw school een continurooster heeft?

Het schooljaar 2015-2016 begint goed
met een prachtige CultuurPrimair website die er volledig op is gericht om het
cultuuronderwijs in deze regio zo goed
mogelijk vorm te geven!

Nieuwe prikbord berichten van Obs de Cocon
en Tune4U. Neem een kijkje op het prikbord om
alle berichten te lezen!

CultuurPrimair is er voor alle leerkrachten uit Alkmaar (inclusief Graft de
Rijp en Schermer), Heerhugowaard en
Bergen!

je direct kan reageren op een prikborditem?
er een tool wordt ontwikkeld waarbij u de geschiedenis over
een langere periode kan inzien van bestelde projecten per
groep (of leerling) per jaar?!

Heb jij je account al geactiveerd?

CultuurPrimair

Artiance, Centrum voor de Kunsten
COOL kunst en cultuur

072-5406346
Projectleiding

Tamara Roos, t.roos@cultuurprimair.nl
Eva Pit, e.pit@cultuurprimair.nl

Waardering
Op de vernieuwde website kunnen projecten gewaardeerd
worden door de leerkrachten van de groep die
hebben deel genomen aan het desbetreffende project.
Deze informatie is waardevol voor ICCen en leerkrachten die
zich aan het oriënteren zijn binnen het aanbod!

Ontwikkeling Culturij

Tamara Roos en Wim van Bokhorst

Culturijcoaches

Tamara Roos, Willem Smit, Marijke Niele,
Daniëlla Lemmens, Julia Lips en Marieke
van Duin

Tekst en vormgeving

Julia Lips & Marieke Krijgsman

Digitale nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten rondom CultuurPrimair?
Meldt je aan voor onze digitale nieuwsbrief via info@cultuurprimair.nl

“Bedankt voor de uitleg en iedereen was zeer
enthousiast.”
Marina Hartland (ICC), Obs Teun de Jager

Uitnodiging presentatie website
bij jouw op school!
Om het hele team in één keer op de
hoogte te brengen van alle mogelijkheden voor het zoeken, bekijken en
bestellen van culturele activiteiten via
cultuurprimair.nl komen wij graag de
website presenteren op uw school!
De presentatie zal ongeveer een half uur
duren waardoor het goed te combineren
is met een teamvergadering of studiedag. Indien gewenst combineren we
de presentatie met een adviesgesprek
op maat over het cultuurprogramma van
jouw school.
Voor vragen over deze presentatie of
om een afspraak in te plannen mail naar
j.lips@cultuurprimair.nl, 072-5404336 en
voor de scholen uit Heerhugowaard naar
e.pit@cultuurprimair.nl, 072-534 76 62
“Fijn om deze presentatie op een studiedag te
doen. Iedereen is er (handig bij duobanen) en
er is tijd voor ingeroosterd.”
Team Obs de Piramide

Website Uitgelicht

Website Uitgelicht

Overzichtelijke projectpagina

Analysetool

“Helder en duidelijk!” Zo wordt de vernieuwde
website van CultuurPrimair omschreven door
verschillende leerkrachten en ICCen.
Er is waardering voor de detailpagina’s van de
projecten, waar je makkelijk vindt wat je zoekt:
filmpjes en foto’s van de workshop of voorstelling, de leerdoelen en kerndoelen, de duur en
de kosten van het project. Kortom, een helder
totaalbeeld aan informatie om een keuze te
maken voor de projecten die goed passen
binnen het kunst- en cultuuronderwijs voor je
groep en de school.

Wil je graag weten welke 21e eeuwse vaardigheden aan bod komen in jouw selectie van
projecten? Of wil je een snel overzicht welke disciplines van toepassing zijn? Deze informatie
vind je handig terug in de analysetool. De analysetool analyseert de door jou geselecteerde
projecten op 5 verschillende onderdelen:

“De nieuwe website is veel overzichtelijker geworden!
je kunt nu in 1 oogopslag alle
aanbieders bekijken!
Marco Emmerig, Tune4U

-

“Geweldig, duidelijk, voorzien van een
goede filterfunctie.
Handig de “onthouden functie”.
Team Obs de Piramide

Zoeken naar projecten
Op cultuurprimair.nl zijn ruim 200 kunst- en culturele projecten te vinden.
Hoe vind je binnen dit grote aanbod de activiteiten waarnaar je op zoek bent?
Door middel van de filter links in het scherm! Zo kun je in het brede aanbod filteren op leerjaar,
activiteit, doelgroep, Culturij of nascholingsproject en meer.
Op zoek naar een project dat past binnen een bepaald thema? Je kan binnen het aanbod ook
zoeken naar projecten naar aanleiding van een trefwoord.

Disciplines
21e eeuwse vaardigheden
Kerndoelen
Creatief proces
Cultuur in de spiegel

“Wij zijn vooral heel blij met de website omdat alles zo overzichtelijk is. Het is eenvoudig
om voorstellingen in te voeren.
Alle informatie voor de voorstellingen en
andere projecten wordt zeer duidelijk in
beeld gebracht en ook op het moment als
er een inschrijving binnenkomt, krijgen wij
alle informatie die we nodig hebben heel
duidelijk op één scherm. Dat maakt het
werken sneller en het verkleint de kans op
foutjes.”
Marieke van Duin, Theater de Vest

Partnerpagina
Zowel de culturele aanbieders als de scholen zijn te vinden op de partnerpagina.
Als leerkracht en ICC kun je ervoor kiezen om je zichtbaar te maken op de partnerpagina.
In dat geval voeg je een foto toe aan jouw account en vink je aan dat jouw account getoond
mag worden op de partnerpagina. Inmiddels zijn er meerdere leerkrachten en ICCen te
vinden op de partnerpagina, neem een kijkje!

Projecten bestellen
De status van een bestelling is gemakkelijk te volgen in het account van
de ICC. Zodra de cultuuraanbieder
een datum aan de geboekte activiteit
heeft gekoppeld, verschijnt deze in de
‘agenda’ van de ICC en de desbetreffende leerkracht.

