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De digitale nieuwsbrief

Wil je ook op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen en activiteiten van 
CultuurPrimair?  Geef dit aan door het 
versturen van een emailbericht naar:
info@cultuurprimair.nl met als 
onderwerp  ‘Aanmelden nieuwsbrief’.

Gevraagd
“Leerkracht gezocht voor de Bende van 
de Zwarte Boon“
Een ander soort geld. Voor leerkrachten zijn er 
Culturijnen, maar ook voor leerlingen is het belangrijk 
om te ontdekken hoe geld werkt. Geld is een ruilmid-
del, maar wat gebeurt er als je ‘t gaat oppotten? Ruilen, 
wisselen, rekenen, sparen en oppotten. Spelenderwijs 
ontdekken hoe geld werkt en wat geld doet. Met een 
bonenbende en een bonenbank.nl. Doe je mee?!

Wim van Bokhorst – KEETmeester

Gevraagd
“Ontwikkeling workshop KIJK HIER BEN 
IK! Wie ben jij?”
Oproep voor door ontwikkeling culturij project! 
KIJK HIER BEN IK! Wie ben jij?
Welke school (groep 7 en/of 8) wil samen met mij de 
workshop door ontwikkelen in de culturij? 
In een culturijproject met groep 8 van De Fontein is de 
basis gelegd voor deze workshop. Om de ‘puntjes op 
de i’ te zetten wil ik graag de voorbereidende lessen 
verder ontwikkelen en uitproberen bij een groep 7 of 8 
op een andere school.

Marco Emmerig – Tune4U
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Netwerkoverleg te Cool Kunst 
en Cultuur Heerhugowaard
Woensdag 1 juni: 14.30 – 16.00 uur 

www.cultuurprimair.nl/prikbord

Extra Nieuws: 
Een ander schoolreisje!?
De komende maand zullen 3 scholen in een Culturijtraject 
meedenken over een nieuw soort schoolreisje voor groep 
5-8 op een superuitdagende locatie: Het Alkmaar Aan Zee 
schoolreisje. Leerkrachten van Mytylschool de Ruimte, De 
Wegwijzer én de St Matthiasschool doen en denken mee in 
dit Culturijtraject met Artiance, FabLab De Kaasfabriek en 
HAL 25. Wat is het idee? De leerlingen krijgen technische 
en kunstzinnige opdrachten die zij samen in 1 dag kunnen 
uitvoeren. Samenwerking en creativiteit staan centraal in 
alle activiteiten deze dag; van samen koken tot het maken 
van een kunstzinnige installatie. Aan het eind van de dag 
staat er uniek resultaat waar de kinderen eigenaar van zijn. 
Wij houden jullie op de hoogte van de resultaten.

CultuurPrimair
Artiance, Centrum voor de kunsten
072-5406345

Cool Kunst en Cultuur
072-5347662

info@cultuurprimair.nl
www.cultuurprimair.nl
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Nieuwsbrief

www.cultuurprimair.nl

Loket voor cultuureducatie 
in het Primair Onderwijs

The Singing Farm
Uitgelicht Culturijproject

Zie pag. 1

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!

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

WAARDERING 

Agenda

Project: In het Wild (+) - Met presentatie! (Dink)

Geweldige dag, geweldige voorstelling voor familie!
Alle betrokkenen waren enorm enthousiast. Er is hard gewerkt 
door én met de kinderen. Het plezier en de betrokkenheid 
waren groot mede doordat het programma heel goed aansloot 
bij de kleuterwereld. De kinderen wilden “nóg een keer en nog 
een keer”!

Ria Laan/ Familieschool

Netwerkoverleg te Kranenburgh
Bergen
Maandag 23 mei: 16.00 – 17.30 uur

Netwerkoverleg te Stedelijk 
Museum Alkmaar
Dinsdag 24 mei:   16.00 – 17.30 uur 

Netwerkoverleg te TAQA Theater 
De Vest Alkmaar
Donderdag 26 mei:  16.00 – 17.30 uur 
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Maartje Stil, leerkracht van GBS De Rank, 
had tijdens de Culturij etalagemiddag in 
2015 drie vouchers ontvangen. Herman en 
Rita van Samba Salad en Maartje kwamen 
tijdens deze middag met elkaar in contact. 
Hieruit ontstond een samenwerking! 

“De komende periode zouden we van start 
gaan met een muzikaal project rond het the-
ma ‘boerderij’. In het startgesprek werden 
de leerdoelen en de inhoud vastgesteld. 
Er werd gekozen voor Engels liedjes die 
een link met de boerderij hebben. Zo werd 
‘Old Mcdonald had a farm’ de basis van de 
workshop in groep ½, met de bijbehorende 
dierennamen in het Engels. En groep 7/8 
maakte een koppeling met de geschiedenis 
van de slavernij op de Amerikaanse katoen-
plantages dmv gospelsongs”.

In de aanloopperiode zijn de details over de 
lesinhoud per mail met elkaar uitgewisseld. 
“Het contact onderhouden per mail bleek 
erg efficiënt en handig. Zo gaf Rita leuke en 
makkelijke kledingtips voor de leerlingen 
tijdens het optreden.”

Aangezien het thema ‘boerderij’ in alle 
klassen op dat moment aan de orde was 
konden de leerkrachten de stof al goed 
voorbereiden. 

“Het project was echt een succes met goede 
muzieklessen. De kinderen waren in de 
lessen en tijdens de presentatie erg enthou-
siast. Aan het begin van dit Culturijtraject 
wist ik eerlijk gezegd niet zo goed waar ik 
aan begon. Nu ben ik erg enthousiast. 
Het sluit veel beter aan op wat je in de klas 
doet! Tijdens de Cultuurmarkt vorige maand 
hebben we voor de Rank weer 3 vouchers 
ontvangen. In het team gaan we het er snel 
over hebben hoe we deze gaan inzetten!”

Doel:    De leerlingen leren per 
  groep Engelse woorden uit 
  de Engelse liederen bij het 
  thema ‘boerderij’.
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Ontwikkelaars:   GBS De Rank & Samba 
  Salad

The Singing Farm
GBS De Rank / Samba Salad

Wat is
De Culturij

In de Culturij stappen leerkrach-
ten, na aanmelding, samen met 
een cultuuraanbieder het ont-

werptraject in. Ze worden daarbij 
begeleid door de culturijcoach. 

De vraag van de leerkracht wordt 
duidelijk gedefinieerd en het 

project gezamenlijk uitgewerkt, 
waarop de uitvoering van work-
shop of lessenreeks in de klas 

volgt. Na afloop wordt het proces 
en het product door de betrokke-
nen geëvalueerd. Er wordt vast-
gesteld aan welke kerndoelen is 
gewerkt en welke koppeling met 

lesmethodes wordt gemaakt. 
Vervolgens wordt het project op-
genomen in het aanbod op www.
cultuurprimair.nl zodat het voor 
andere scholen ook beschikbaar 

komt.  De Culturij is bestemd 
voor scholen en aanbieders in 

Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer 
en Bergen.

UITGELICHT

project

Nieuwe Programmamanager CultuurPrimair – Jeroen Betjes 
 
“Als programmamanager CultuurPrimair zet ik mijn brede ervaring in onderwijs en overheid 
graag in om cultuureducatie te verankeren in het curriculum van het Primair Onderwijs. 
Voor mij betekent dit dat ieder kind werkelijk de ruimte kan krijgen om te verkennen waar 
ze zelf goed in zijn, hoe ze zich verhouden tot anderen en hoe ze problemen kunnen 
oplossen door zaken op andere manieren te bezien. 
Ik prijs mij gelukkig dat ik samen met de collega’s van CultuurPrimair en haar partners, 
de juffen en meesters, pedagogisch medewerkers, docenten en bestuurders echt kan 
bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.”

Aanbod schooljaar 2016-2017
Vanaf 1 mei 2016 staat het aanbod voor het schooljaar 2016-2017 op cultuurprimair.nl! 
De keuze kan gemaakt worden uit het totaal aanbod van projecten, een Route of een nieuwe 
mogelijkheid: een Arrangement. Een Arrangement is een flexibel pakket activiteiten, dat door 
meerdere aanbieders in samenhang wordt aangeboden.
Gevarieerde activiteiten rond b.v. een thema, een discipline, of een datum.
De Arrangementen die voor het Schooljaar 2016-2017 worden aangeboden zijn: 
‘Het Plankenkoorts Mysterie’ en ‘Het Mysterie van de Koppige Kogel’.
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Op woensdag 16 maart vond de 
Cultuur & Onderwijsmarkt plaats, 
georganiseerd door PleinC in samen-
werking met CultuurPrimair!
Een middag vol Kunst en Cultuur met 
korte voorstellingen, workshops, aan-
biedersmarkt, enthousiaste leerkrach-
ten en ontmoetingen.

Voor leerkrachten en ICC een prachtige 
kans om een breed beeld te krijgen van 
de rijkdom aan mogelijkheden in deze 
regio. En die mogelijkheden zijn ruim-
schoots benut gezien het forse aantal 
matches dat diezelfde middag al is 
gemaakt!

Het doel van CultuurPrimair om Cultuur 
Primair te stellen in school en stad komt 
steeds duidelijker uit de verf in de samen-
werkingstrajecten van de Culturij. 
In de Vide, de hoge filmzaal van HAL25, 
was een plenaire sessie voor leerkrach-
ten en ICC-en van CultuurPrimair. Jeroen 
Betjes, de nieuwe programmamanager 
van CultuurPrimair stelde zichzelf voor 
en schilderde in gloedvolle bewoordingen 
de kansen voor Cultuureducatie in het 
onderwijs van de 21e eeuw.

Culturijnen

Wim van Bokhorst schetste kort en bon-
dig wat de Culturijnen zijn en welke rol ze 
kunnen spelen voor cultuur en educatie in 
Alkmaar en omgeving. 
• Culturijnen is ander geld naast de Euro.
• Bedoeld voor leerkrachten (persoon-

lijk!), kunstenaars en ondernemers. 
Kortom voor iedereen die cultuur een 
warm hart toedraagt.

• Culturijnen blijven rondgaan binnen de 
lokale gemeenschap, waardoor ze extra 
activiteit en lokale economie stimule-
ren. 

• Kunstenaars en ondernemers krijgen 
meer omzet en breiden hun netwerk 
uit.

Open een Culturijnenrekening á € 5,03 via  
www.culturijnen.nl en ontdek het zelf.

Cultuurmarkt 
2016 
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”NIEUW
CULTURIJNEN

” Nieuw Project:

‘Play the game 
What’s your name! 

Tune4U heeft op de Vlindertuin 
in Heerhugowaard aan alle 
klassen 6, 7 en 8 de workshop 
Play the game What’s your name! 
gegeven. Bij deze workshop leren 
de kinderen door middel van 
drums, ritme, zang en rap op een 
speelse manier zichzelf voor te 
stellen in het Engels. Engelse zin-
nen en woorden beklijven over 
het algemeen beter door middel 
van muziek, een vette beat, zang 
en rap. De kinderen gingen uit 
hun dak en waren tegelijkertijd 
met de Engelse taal bezig! 
Deze workshop is door Tune4U 
samen met de St. Michaëlschool 
ontwikkeld in de Culturij. 

September actie:
Mysterie van de 
Koppige Kogel

Een opgegraven kogel in de klas 
brengt de kinderen naar de tijd 
van de Nederlandse Opstand. 
Wat kan de kogel ons vertel-
len over de gebeurtenissen in 
die tijd? Met het Geheimzinnig 
Genootschap raken de kinderen 
betrokken bij een avontuurlijk 
onderzoek. Ze ontmoeten een 
Spaanse soldaat, gaan naar het 
Stedelijk Museum Alkmaar, krij-
gen bezoek van historici en doen 
een workshop. 

Groep 6-8. Nu met 50% korting 
voor € 145,- per klas. Van 1 sep-
tember t/m 5 oktober 2016

Website CultuurPrimair

Het derde deel van de plenaire sessie werd verzorgd door Julia Lips, Coördinator van de 
Website CultuurPrimair. Zij zette de nieuwe mogelijkheden van de website op een rij.
Arrangementen: Een flexibel pakket met gevarieerde activiteiten rond b.v. een thema, een 
discipline, of een datum.

AnalyseTool: De ICC en de leerkracht kunnen met de AnalyseTool zien hoe de activiteiten 
per groep zijn opgebouwd, gericht op onder andere disciplines, kerndoelen en 21st centu-
ry skills. Een sterk instrument om cultuureducatie bewust en structureel in te zetten.


