www.cultuurprimair.nl

Extra Nieuws
Nascholingen
Via www.cultuurprimair.nl worden er ook teamtrainingen en cursussen (nascholingen) voor
leerkrachten aangeboden. Zo ook door Wim van
Bokhorst met de training ‘VerhalenWerk’.
Werken met verhalen. Storytelling. Eigen belevenissen
als uitgangspunt, maar ook je verplaatsten in de huid
van iemand anders. Fantasiefiguren, (anti) helden en
historie. Verhalen werken. Als leerkracht kun je daar op
zeer diverse manieren gebruik van maken. Tijdens deze
training gaan we aan de slag met ideeën en concrete
toepassingen, waarbij je ook ontdekt waar je eigen
talent en affiniteit ligt.
Meer informatie via www.cultuurprimair.nl
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Project: Speuren in Schilderijen
(Stedelijk Museum Alkmaar)

MEI 2017

3

Nieuwsbrief

“De kleuters hebben geboeid gekeken en gezocht in de
schilderijen. Fijn dat de groep in tweeën werd gesplitst, zo
kunnen ze het beter zien en horen.
Kinderen waren erg onder de indruk en hadden na afloop
ook leuke positieve reacties.
Ik vind het een goede culturele activiteit die de wereld van
de kinderen weer een stukje groter heeft gemaakt.”
Geschreven door Tonneke van Roosmalen van OBS
De Kennemerpoort

Loket voor cultuureducatie
in het Primair Onderwijs

Extra Nieuws
ICC basiscursus
Op 10 januari 2018 start een Interne Cultuur
Coördinator Cursus in Alkmaar! Schrijf je snel in via
info@cultuurprimair.nl want er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. De cursus is gericht op het
schrijven van een cultuurplan voor jouw school, dat
je in overleg met directie en team schrijft. De cursusbijeenkomsten en de bijbehorende opdrachten op
school zorgen voor informatie die direct kan worden
opgenomen in dat plan. Heb je de cursus met succes
afgerond, dan ontvang je een landelijk ICC-certificaat.
Registerleraar heeft de ICC cursus officieel erkend als
opleiding. Succesvol afronden van de cursus levert je
50 registeruren op.

Agenda
20
JAN
2018

START ICC cursus
Geef je op via info@cultuurprimair.nl

Data: 10 jan, 7 febr, 7 en 21 mrt, 18 april, 16 mei, 6
juni, 11 juli 2018
Kosten:€ 685,00 (inclusief cursusmateriaal)

CultuurPrimair

Artiance, Centrum voor de kunsten
072-540 4336
Cool Kunst en Cultuur
072-576 0953
info@cultuurprimair.nl
www.cultuurprimair.nl

Projectleiding

Willem Smit / w.smit@cultuurprimair.nl
Eva Pit / e.pit@cultuurprimair.nl

De digitale nieuwsbrief
Wil je ook op de hoogte blijven van de

Culturijcoaches

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

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

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!

Zie pag. 1

MUZIEK in de OREN
Uitgelicht Culturijproject

Wat is

De Culturij
In de Culturij stappen leerkrachten, na aanmelding, samen met
een cultuuraanbieder het ontwerptraject 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 workshop of lessenreeks in de klas
volgt. Na afloop wordt het proces
en het product door de betrokkenen geëvalueerd. Er wordt vastgesteld aan welke kerndoelen is
gewerkt en welke koppeling met
lesmethodes wordt gemaakt.
Vervolgens wordt het project opgenomen 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.

Het team van OBS Teun de Jager
vroeg zich af of ze een culturij
traject konden combineren met
de inzet van de cultuurcoach.
Alle groepen laten werken aan
een muziekstuk met als afsluiting een muziekspektakel onder
begeleiding van een schoolband,
dat klonk ze als muziek in de
oren! Het combineren van dit
culturijtraject met de cultuurcoach bleek een succes. Een
schoolbreed muzikaal project
werd het resultaat!
Het initiatief voor dit project kwam
van leerkrachten Marina Hartland,
Lianne Binksma en Astrid van den
Berg.

MUZIEK in de OREN!
schoolbreed culturijtraject

“Ieder jaar stellen we een discipline centraal
waar we een groter project bij ontwikkelen.
Zo zagen we het dit jaar voor ons om samen
met de cultuurcoach Marco Emmerig van
Tune4U een schoolbreed project op te zetten
bestaande uit verschillende workshops
waarin emoties centraal stonden. Hoe zet je
emoties om in tekst, muziek, ritme, akkoorden, melodie en met je lichaam? Hoe breng
je emoties over door middel van muziek,
melodie en tekst?”
Marco Emmerig is heel enthousiast over
deze samenwerking. Het was voor Marco
een mooie gelegenheid om meer ervaring
op te doen om een schoolbreed traject op
te zetten.
“MUZIEK inde OREN was een grote muzikale
uitdaging maar uiteindelijk is het gelukt met
een prachtig resultaat. Mede door de fijne
samenwerking met de leerkrachten van de
Teun de Jager.”

Doel: 		
		
		
Doelgroep:
Ontwikkelaars:
		
		
		
		
Project:		

Hoe breng je emoties
over door middel van
muziek, melodie en tekst?
groep 1 t/m 8
Marina Hartland, Lianne
Binksma en Astrid van
den Berg (obs Teun de
Jager) en Marco Emmerig
(Tune4U)
MUZIEK in de OREN!

CultuurPrimair aanbod online!
Vanaf donderdag 1 juni 12.00 uur staat het gehele CultuurPrimair aanbod voor het schooljaar 2017-2018 online! www.cultuurprimair.nl

Welkom Langedijkse scholen!
www.cultuurprimair.nl/nieuws

Naast een vrije keuze uit het aanbod
biedt CultuurPrimair de u bekende
Routes, tevens themagerichte
Arrangementen.
Arrangement onderbouw:
‘Boerderijdieren’
Wil je cultuuronderwijs in samenhang
aanbieden , direct aansluiten op de
belevingswereld van kinderen en goed
gebruik maken van de culturele instellingen in de omgeving? Kijk dan nu op
de website wat het arrangement ‘de
boerderijdieren’ te bieden heeft.

Zowel de leerlingen als het team waren
intens betrokken. De muzieklessen vloeiden over in andere lessen. Zo maakten de
leerlingen bijvoorbeeld tijdens beeldende
vormingsles muziekinstrumenten.
De eindpresentatie van het muziekproject
werd gekoppeld aan het startschot van
de schoolbrede aanpak ‘Positive Behavior
Support’ waar de Teun de Jager mee gestart is. “De plannen voor volgend schooljaar zijn alweer gemaakt. Dan zetten we de
discipline beeldend centraal! “

Binnen de St. Adelbertabdij zijn er positieve ontwikkelingen gaande die een basis bieden
voor het vertrouwen om op zoek te kunnen gaan naar nieuwe wegen om het geloof en
de waarden van het contemplatieve leven te delen, om te werken aan een nieuwe balans
tussen ontmoeting en stilte. Als gevolg hiervan zal de Abdij geen educatieve projecten voor
het onderwijs meer gaan verzorgen.
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Vanaf donderdag 1 juni 12.00 uur
staat het gehele CultuurPrimair
aanbod voor het schooljaar 20172018 online! Komend schooljaar
sturen we u geen boekje maar
ontvangt u een poster waarmee
we de mogelijkheden die
CultuurPrimair.nl biedt in één
oogopslag visualiseren.
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St. Adelbertbdij Egmond maakt nieuwe keuzes
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CultuurPrimair
aanbod 2017-2018

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen de Langedijkse scholen participeren in
CultuurPrimair.

Nieuw
Project
Me, You, Kunst Crew is nu een
nieuw programma voor groep
7 en 8 in Museum Kranenburgh dat binnen De Culturij
is ontwikkeld samen met OBS
De Fontein uit Alkmaar. Hierbij
doorlopen leerlingen het hele
creatieve proces: van waarnemen naar onderzoeken, uitvoeren en reflecteren. Niet alleen
kennis maken met hedendaagse kunst, maar ook respectvol
samenwerken en discussiëren
staat centraal. Het programma
bestaat uit een (digitale) inspiratieles in de klas, een museumbezoek en het inrichten van
een expositie op school.

Arrangement bovenbouw:
‘de Gouden Eeuw’
Spreekt het thema de Gouden Eeuw
aan bij je onderwijs ? Kijk dan op de
website op het arrangement ‘de Gouden Eeuw’ en ontdek wat de culturele
instellingen in samenhang hebben
ontwikkeld.

Route Theater & erfgoed
ob		Stedelijk Museum
		Theater de Vest
mb		Artiance		
		Stedelijk Museum
bb		Artiance		
		Stedelijk Museum
		Reg. Archief		

1 peuren in schilderijen
S
1Welterusten, Kleine Beer 1van Theater Terra
1Ken je dat gevoel?
1Vis en vermiljoen
1Emotie achtbaan
1Victorie! Het beleg van 1Alkmaar in 1573
1Het geheugen van mijn 1woonplaats

Route Dans & Beeldend

ob		Artiance		
1Dansen voor jou en mij
		Kunstuitleen		
1Kunst kijken kiezen en lenen
mb		Stedelijk Museum 1Kloppende kleuren
		Samba Salad
1Viva Flamenco
bb		Kunstuitleen		
1Dit stelt niks voor!
		Theater de Vest
1Narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast van ISH en de
				1Junior Company van het 1Nationale Ballet

Route Muziek & Media en/of Literatuur
ob		Artiance		
		Bert van Baar
mb		Tune4U		
		Bert van Baar
bb		Kranenburgh
		Artiance		

1 uziekinstrumenten leren kennen
M
1De muziekwinkel
1Play the game What´s your name!
1Woorden van letters & 1letters van muziek
1Schimmenspel
1Rhythm and Trash

De leerlingen van OBS De
Fontein bezochten de tentoonstelling ‘Zwart’, van houtskool
tot high-res’. In twee teams
ontdekten ze samen de kunstwerken. Hoe langer je kijkt en
hoe meer je over een kunstwerk praat, hoe meer je ziet!
In een kringgesprek werd toegelicht welk favoriet kunstwerk
iedereen had uitgekozen.
In Studio C, de werkplaats van
Museum Kranenburgh, maakte
iedereen zelf een eigen kunstwerk voor de tentoonstelling
op school. Bekijk het project
‘Me, You Kunst Crew’ op:
cultuurprimair.nl!

