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Extra Nieuws
nog enkele plekken beschikbaar!

WAARDERING

De Mythe van de Grote Kerk

Project: HELD! - leskist met kunstenaar
(Artiance)

Dit jaar viert de Grote Kerk zijn 500 jarige verjaardag. Alle bovenbouw kinderen an alle basisscholen in en om Alkmaar zijn uitgenodigd in de
Grote Kerk van Alkmaar! We hebben ook een paar
geestige gasten uit het verre verleden
uitgenodigd. De voorstelling en workshops vinden
plaats in het decor van de Grote Kerk.
Alle groepen die meedoen krijgen een lespakket
ter voorbereiding op de leerstof en op de ochtend
dat je komt spelen, gaan we ook nog op onderzoek in het Stedelijk
Museum. Jullie bevindingen nemen we mee in de
voorstelling.
Een aanvullend programma wordt verzorgd door
het Regionaal Archief Alkmaar.
De inhoud is lesstof vervangend. Laat deze unieke
kans niet voorbijgaan. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar.....vol=vol!! Groepen 6, 7 en 8 kunnen
inschrijven voor dit Doorgeeftheater, ook als er
meerdere groepen binnen een school zijn.

“De opening van dit thema was perfect. De acteurs speelden
goed in op de doelgroep.
De kinderen werden gemotiveerd en enthousiast gemaakt
voor het thema. De acteurs lieten precies zien waar het in de
klas m.b.t. pesten vaak mis gaat.
Ze konden goed inschatten welke kinderen goed mee
konden spelen en welke kinderen gestimuleerd moesten
worden.”
Geschreven door Charlotte Verhoek van SBO Nexus
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Lijkt het je leuk om je zingende groep op gitaar te
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Loket voor cultuureducatie
in het Primair Onderwijs

ICC netwerkoverleg Alkmaar
16.00 – 17.30 uur
Locatie wordt nader bepaald
Meld je aan via info@cultuurprimair.nl

ICC netwerkoverleg HHW

15.00 tot 16.30 uur
te Cool kunst en cultuur
Meld je aan via e.pit@cultuurprimair.nl

ICC netwerkoverleg Alkmaar
15.00 tot 16.30
Locatie wordt nader bepaald
Meld je aan via info@cultuurprimair.nl

begeleiden? Start dan nu met de gitaarcursus voor
beginners. Het is geen bezwaar als je nooit eerder
een gitaar in handen hebt gehad. Enige discipline
is gewenst, want naast het volgen van de lessen is
dagelijks oefenen noodzakelijk om tot resultaat te
komen. Wees er snel bij want vol=vol!
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ICC netwerkoverleg HHW
15.00 tot 16.30 uur
te Cool kunst en cultuur
Meld je aan via e.pit@cultuurprimair.nl

Geef je op via cultuurprimair.nl en klik in het
aanbod op Nascholing.

CultuurPrimair

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

Nieuwsbrief-OKTOBER.indd 2-3

Projectleiding

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

De digitale 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!

(Voorstelling ‘niet vergeten’ van Hoge Fronten)

Zie pag. 1

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN!
CMK uitgelicht

Wil je ook op de hoogte blijven van de

Culturijcoaches

Marijke Niele, Willem Smit en Julia Lips

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

20-9-2017 14:57:59

CMK
2017-2018

ONTDEK DE
MOGELIJKHEDEN!

Bureau CultuurPrimair, is tevens
verantwoordelijk voor de
uitvoering van Cultuureducatie
Met Kwaliteit, de Rijksregeling
die het mogelijk maakt subsidiegeld in te zetten in het primair
onderwijs. De afgelopen 4 jaren
heeft BCP ingezet op de Culturij,
waarbij leerkrachten en aanbieders/culturele instellingen in
samenwerking vormgaven aan
projecten cultuureducatie.
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De vraag of behoefte van de
school was daarbij leidend en het
subsidiegeld werd voornamelijk
ingezet richting de werkvloer.
Vele Culturijprojecten zijn
ontwikkeld en na uitvoering op
de website van CP geplaatst,
waardoor ze toegankelijk zijn
voor geïnteresseerde
leerkrachten.

Een aantal scholen in de regio Alk-

maar en Bergen gaat het komende schooljaar gebruik maken van
de CMK mogelijkheden! Zo zijn er
meerdere scholen die een visie – of
culturijtraject gaan opzetten.
Voorbeelden voor een specifieke
bouw of de hele school zijn:
•
•
•

een filmproject in samenwerking
met het museum In ’t houten huis
in de Rijp,
een literatuur/nieuwe mediaproject in samenwerking met
Bibliotheek Kennemerwaard,
een erfgoedproject in samenwerking met Stichting Tijdgeest,
het Stedelijk Archief en Stedelijk
Museum Alkmaar

een project thematisch onderwijs
waarbij de kunstdiscipline dans
wordt ingezet
Theater de Vest ontwikkelt momenteel educatief materiaal bij
voorstellingen in samenspraak
met een illustrator en
leerkrachten.
Stichting De Vier ontwikkelt een
dans- en theaterproject in het kader van 500 jaar Grote Kerk voor
leerlingen van de bovenbouw.

Toch liggen hier ook kansen voor ontwikkeling. Het is dan van belang dat de
scholen betrokken worden in de ontwikkeling en kunnen aangeven waar
behoeftes liggen of accenten moeten
worden gelegd.

Een voorwaarde voor toekenning van
subsidiegelden is dat de vraag of
behoefte van de school centraal staat
en dus niet het aanbod vanuit een
instelling of aanbieder.

Wil je meer weten over een
CMK-traject? Of wil je de mogelijkheden voor jouw school ontdekken?
Neem dan kan contact op met BCP,
info@cultuurprimair.nl

•
•

•

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO
opleiding Cultuurbegeleider die door Plein C en Inholland is ontwikkeld en in Noord-Holland wordt aangeboden door Inholland.
Ga voor meer informatie naar www.cultuurprimair.nl/nieuws/

ICC cursus nu ook in Alkmaar – start januari!
2018

De zomer is voorbij… Het jaar is weer begonnen! Via deze weg wenst
Bureau CultuurPrimair jullie een inspirerend en cultureel nieuw schooljaar toe. Het is enthousiasmerend om te zien hoe actief jullie het
culturele programma voor de verschillende groepen hebben vormgegeven.
De afspraak met de culturele aanbieders is dat zij voor 1 oktober contact
met jullie hebben opgenomen om de uitvoerdata in te plannen. Als dit
nog niet is gebeurd dan kan je ze het beste een herinneringsmail sturen.

Nieuws van

Kranenburgh
Museum Kranenburgh zwaait
haar hoofd educatie Geert-Jan
Davelaar uit en wenst hem veel
succes met zijn nieuwe baan
bij het Frans Hals Museum.
Lisanne Vlaar en Sanne Beemsterboer nemen tot nader
order zijn taken waar en zij zijn
te bereiken via
educatie@kranenburgh.nl.

Cool Backstage

Alle scholen uit de gemeenten
Alkmaar en Bergen kunen gebruik
maken van de Cultuureducatie met
Kwaliteit regeling.

Opleiding Cultuurbegeleider – gesubsidieerd!

JANUARI

START SCHOOLJAAR
2017-2018

De ICC cursus is gericht op het schrijven van een cultuurplan voor jouw school, dat je in
overleg met directie en team schrijft. Heb je de cursus met succes afgerond, dan ontvang je
een landelijk ICC-certificaat en 50 officiële registeruren. Schrijf je nu snel in om zeker te zijn
van een plek! Ga voor meer informatie naar www.cultuurprimair.nl/nieuws/

Bericht van

Bert van Baar
Altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen bij een echt
theater? Bij Cool kunst en cultuur kan het! Cool biedt de mogelijkheid
om de leerlingen meer te laten ontdekken van het theaterleven áchter
de schermen.
Voor de onderbouw biedt Cool een ervaringsgerichte rondleiding van een
klein uur waarbij de leerlingen als een echte theatergast verwelkomd worden
en zelf ervaren hoe het werkt wanneer ze onze gast zijn voor een dagje uit.
Zelf op het toneel staan hoort er natuurlijk ook bij!
Voor de bovenbouw is er een iets uitgebreider programma waarbij de rondleiding aangevuld wordt met een korte workshop theater.
De workshop wordt geleid door een van onze theatervakdocenten.
De leerlingen horen van een theatertechnicus van Cool hoe het werkt met licht
en geluid en mogen tot slot dit op het toneel aan elkaar tonen.
Neem voor meer informatie over de inhoud en werkwijze een kijkje op
www.cultuurprimair.nl of neem contact op via de volgende emailadressen:
laureen@coolkunstencultuur.nl of evapit@coolkunstencultuur.nl

“Ik lees een interview met Gijs
Scholten van Aschat in De
Volkskrant van 28 augustus
2017 over het onderschatte
belang van kunst & cultuur
op scholen. “...als ik nou elk
jaar honderd dagen honderd
scholen bezoek, en op elke
school vier, vijf leerlingen
nieuwsgierig maak... win ik
dan niet meer mensen voor
de kunsten dan, door met de
moed der wanhoop politici te
overtuigen van het belang van
kunst?” Juist, dat is dus precies
waar ik via Cultuur Primair aan
kan werken.”

www.cultuurprimair.nl/nieuws
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