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Inleiding 

Cultuureducatie heeft een vaste plek op het rooster van de basisscholen in Weert. Afgelopen jaar 

was opnieuw een jaar met veel belemmeringen vanwege de coronapandemie. Periodes met lock-

down maakten het werken niet gemakkelijk. De mogelijkheden die er waren zijn benut, en meer dan 

ooit werd duidelijk dat cultuureducatie belangrijk is, en dus niet gemist kan worden. De thema’s 

waaraan wordt gewerkt zijn: 

- Kwaliteitsverbetering van de cultuureducatie vanuit de CMK-regeling:  

o Cultuureducatie verankeren in het onderwijs door het te laten aansluiten bij leerstof  

o Bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten en team 

o Inzet van de culturele omgeving 

o Stimuleren van cultuurparticipatie 

 

- Bevorderen van deskundigheid bij cultuuraanbieders voor hun rol in het zeer gevarieerde 

onderwijslandschap 

- Een structurele plek voor muziekonderwijs op basisscholen waarbij kwaliteit wordt geboden.  

- Erfgoededucatie een betere plek geven zodat informatie hierover voor het onderwijs 

vindbaar is.  

- Cultuureducatie opnemen in de Buiten Schoolse Opvang  

- Kansengelijkheid stimuleren 

- Maatwerk projecten op vraag van scholen 

- Aansluiten bij maatschappelijke thema’s zoals Weert Respecteert 
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 Stand van zaken 

DOEN! – CMK  

De tweede CMK-periode is verlengd tot de zomervakantie 2021. Scholen kunnen dus nog een half 

jaar langer gebruik maken van deze regeling waarbij de doelen zijn: 

- Deskundigheidsbevordering van zowel het team als aanbieders 

- Verankering van cultuureducatie waardoor verduurzaming plaatsvindt 

- Een relatie met de culturele omgeving. 

In dit schooljaar zijn er op verschillende scholen projecten uitgevoerd waarbij aan deze punten werd 

gewerkt.  

- Deskundigheidsbevordering op verschillende terreinen: 

o van leerkrachten op het gebied van technieken (beeldend, muziek, drama of textiel), 

creativiteit (het creatieve proces), koppeling kunnen maken tussen leerstofinhoud en 

cultuureducatie (Jeelothema’s verbinden aan cultuureducatie).  

o Het voeren van ambitiegesprekken om de visie op cultuur binnen de onderwijsvisie 

aan te laten sluiten. 

o Cultureel Navigeren (een cursus van 5 lessen voor cultuuraanbieders) is ontwikkeld 

in samenwerking met DOEN!. Door deze cursus zijn aanbieders beter in staat om met 

hun eigen expertise aan te sluiten bij de diversiteit van het onderwijs. De pilot is dit 

jaar uitgevoerd. 

- Verankering: door aan te sluiten bij leerstof of thema’s. Bepaalde lesmethodes of 

onderwijsconcepten werken thematisch en lenen zich goed voor het verbinden aan 

projecten cultuureducatie.  

o Bijv. Jeelo (Je eigen leeromgeving) werkt met 6 thema’s per jaar, in een 2-jaarlijkse 

cyclus.  

o Montessorionderwijs werkt met kosmische thema’s, in een 3-jaarlijkse cyclus.  

o Ook de wereldoriëntatiemethodes Blink en Alles in één werken thematisch.  

o Andere scholen gebruiken bijv. taalmethode (Staal) om cultuureducatie aan te 

verankeren. 

- De relatie met de sociale en culturele omgeving wordt gelegd door gebruik te maken van de 

mogelijkheden die er in de omgeving zijn: samenwerking met de Bosuil, Munttheater, 

Erfgoedgemeenschap (o.a. Aldenborgh, Museum W, Monumentenzorg), Stichting 

Toegankelijk Weert, SGL en Visio.  

In het kader van CMK is op twee scholen een Cultuurmeester aangesteld. 

Een Cultuurmeester is een vakdocent die op een basisschool een tweeledige taak heeft: 

1: de lessen in zijn/haar vakgebied uitvoeren 

2: het team inspireren, coachen, bijdragen aan visievorming en kwaliteitsverbetering. 

Op basisschool Het Dal is Barbara de Vries 1 dag in de week Cultuurmeester drama. 

Op OBS de Graswinkel is Rian van Houts 1 dag in de week Cultuurmeester muziek.  

 

Muziekonderwijs: Er bestaat een grote variatie aan mogelijkheden: van het gebruik maken van een 

doorgaande leerlijn tot het koppelen aan leerstofthema’s, gebruiken van een digitale methode of 

samenwerken met de plaatselijke muziekvereniging. In samenwerking met de muziekspecialist van 

RICK voor het onderwijs wordt hieraan invulling gegeven.  



Jaarverslag schooljaar 2020-2021 cultuurcoach Weert 

 
 

Erfgoedproject: Reizen in de tijd de website van Erfgoed Gelderland wordt ook voor Midden-

Limburg gevuld met erfgoed uit onze streek. Jolijn Rietbergen werkt voor DOEN! om in gesprek gaan 

met verschillende partijen om hun aanbod op deze site passend te maken. De gesprekken met Alfons 

Bruekers (Nederweert), Frank Steijns (beiaard Weert), Museum W zijn gevoerd, en gaan leiden tot 

verschillende projecten die op de website Reizen in de Tijd worden geplaatst. 

Naschools aanbod: Samen met de combinatiefunctionaris voor BSO voor Iedereen is een 

jaarprogramma opgesteld wat op 3 BSO’s wordt uitgevoerd; Markant (Markeent), De Waterval (Aan 

de Bron) en IKC Leuken. 

Daarnaast zijn er cultuuractiviteiten in de naschoolse situatie voor: 

- zomerschool en NarrG voor basisschool Het Dal,  

- St Jozefschool i.s.m. Theaterkist: drama- en beeldend (uitgesteld tot volgend schooljaar) 

Schock: De pilot is op Brede School Moesel deels uitgevoerd, maar gestopt vanwege de coronacrisis. 

In 2021 wordt het opnieuw aangeboden met de thema’s Kunst en Erfgoed. Hierbij wordt de 

verbinding gelegd met Weerter erfgoed en Kunst in brede zin. 

Koppeling aan maatschappelijke thema’s:  

- St. Jozefschool: communityproject Zonnepark i.s.m. wijk: mozaiekwerk voor bij het 

Zonnepark  

Dit project is gestart met lessen over duurzaamheid. Daarna hebben kinderen hun 

‘toekomstbeelden’ vertaald naar mozaiekwerkjes die op een plaat (zoals een zonnepaneel) 

worden bevestigd bij het zonnepark. Weert Energie, Harmonie van H. Hart, Dorpsraad zijn 

hierbij betrokken. Het project is in juli 2021 onthuld. 

- In het kader van Weert Respecteert is een samenwerking opgestart met SGL (Stichting 

gehandicapten Limburg) en Koninklijke Visio Stramproy (mensen met geestelijke en visuele 

beperking). Kinderen werken met mensen met een visuele beperking samen aan ‘3-

dimensionale lichtpuntjes’ die met braille versierd worden. De zichtbare en tastbare wereld 

worden zo gecombineerd. Met cursisten beeldend werken de mensen van SGL samen in het 

schilderen van grote schilderijen in grijstonen. (Denk niet zwart, denk niet wit). 

- Graven naar de graven project van Ku+Cu en RICK dat gaat over de waarde van bewaren. In 

het stadspark wordt een archeologisch onderzoek gedaan, waarop dit project aansluit. Ruim 

1000 kinderen zijn als ‘assistent-archeologen’ bezig geweest met het onderzoek. 750 

kinderen hebben aan de echte opgravingen een bezoek gebracht. In het schooljaar 2021 – 

2022 vindt  het tweede deel plaats waar o.a. een bezoek aan het Museum W plaatsvindt.  

- Club Extra is een aanbod voor kinderen met een beperking die niet deel kunnen nemen aan 

regulier cursusaanbod. Het heeft 16 lessen geduurd. Nu wordt naar financiële ruimte gezocht 

om het structureel te kunnen uitvoeren. Het gaat om een cultuur- en sportaanbod. 8 

kinderen tussen 8 en 12  doen mee met de Club Extra, ze krijgen een gevarieerd aanbod van 

beeldende en danslessen. 

 

Maatwerk aanvragen:  

- Plevuuze Paat i.s.m. Rogstaekers oad Preenseclub bij de Montessorischool 

- Opera Compact met een schoolbreed project rondom Rusalka op de Odaschool 

- De jaarafsluiting 20-21 op OBS de Graswinkel met Caribische muziek  
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- Start van het schooljaar 20-21 op OBS de Graswinkel met theatervoorstellingen voor alle 

groepen: Herrie in de Tent voor cluster 1 en 2; Alleen op de Wereld voor cluster 3 en 4. 

- Het project Spiegelbeelden door Yvonne Schroeten is op 2 scholen uitgevoerd: Aan de Bron 

en bs het Dal 

- De kindermuziekweek met optredens van Weerter zangeres Linda Smeets is op 7 scholen 

uitgevoerd door Poppodium de Bosuil 

- Project voor hoogbegaafde kinderen “het oude Egypte” multidisciplinair aangepakt met als 

resultaat een korte film, voor kinderen van basisschool Moesel en Aan de Bron 

- Project rondom het thema ‘Bouwen’ op OJBS de Duizendpoot 
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 Overzicht van alle activiteiten 

School  1 Binnen 
schools  

2 Ku+Cu 
project 

3 Naschools  4 muziek 
 

5 CMK Aantal leerlingen 

bin
nen
sch
ools 

Ku+
Cu 

CMK 

Aan de Bron Spiegelbeelden  
 

Graven naar de 
graven 

BSO voor 
Iedereen 

 Het Oude Egypte 284 120 17 

Het Dal Spiegelbeelden 
gr. 3 t/m 8 / 
dramaproject 

Graven naar de 
graven 

Zomerschool/
BSO voor 
Iedereen/ 
harplessen en 
graffiti in 
NarrG 

 Dramalessen 
schoolbreed 

200 108 264 

Joannesschool  Graven naar de 
graven 

 Muziekonder
wijs 
schoolbreed 

i.s.m. Jan en Ko: co-
creatie Beeldend 
doorgaande leerlijn  

 30 75 

Laurentiusschool  Graven naar de 
graven 

    25  

IKC Leuken  Graven naar de 
graven 

BSO voor 
Iedereen 

Muziekonder
wijs 
schoolbreed 
(uitgesteld) 

i.s.m. RICK Doorgaande 
leerlijn Beeldend  

 150 450 

Bs. St. Jozef Zonnepark Graven naar de 
graven 

 Muziekonder
wijs 
schoolbreed 

Drama/beeldend 
school-wijkproject 

62 24 62 

Brede School Moesel     SCHOCK /  
Drama  

  285 

Bs de Kameleon     Reflectie IMC basis    30 

Montessorischool    Muziekonder
wijs 
schoolbreed 

Het Heelal, Nieuwe 
media schoolbreed 

  284 

OBS de Graswinkel Theatervoorstelli
ngen voor alle 
groepen 

   Coaching door 
vakdocenten / 
Muziekonderwijs 
schoolbreed 
cultuurmeester 

289  289 

OBS de Uitkijktoren  Graven naar de 
graven 

    30  

Odaschool Opera Compact 
schoolbreed 

Graven naar de 
graven 

 Muziekonder
wijs 
schoolbreed 

 364 106 364 

IKC Laar  Graven naar de 
graven 

 Muziekonder
wijs 
schoolbreed 

  25 167 

OJBS de Duizendpoot     Teamscholing muziek 
(niet doorgegaan) / 
Project Bouwen 

  147 

Bs. De Firtel  Graven naar de 
graven 

 Muziekonder
wijs 
schoolbreed 

Co-creatie creatief 
proces / 
Keramieklessen 

 25 223 
55 

OBS Molenakker  Graven naar de 
graven 

 Muziekonder
wijs 
schoolbreed 

Dans (niet doorgegaan) 
Cultuurmeester voor 
2021-2022 

 102  

SBO het Palet  Graven naar de 
graven 

  Creamiddagen (niet 
doorgegaan) 

 60  

VSO de Maaskei  Graven naar de 
graven 

    60  
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 Samenwerkingspartners: 

- Munttheater 

- Gemeente Archief / museum W 

- RICK / sociaal domein 

- De Bosuil 

- Erfgoedgemeenschap: Aldenborgh,  

- Monumentenzorg,  

- Stadslab,  

- Archeo / BAAC 

- STW 

- SGL 

- Visio 

- Bibliocenter 

- Judith’s dancecenter 

- Studio Soax 

- Marcel Falize en band 

- PuntWelzijn 

- PGZ 

- DOEN! Midden Limburg 

- Diverse externe docenten  en ZZP’ers 

- De Theaterkist / Willem Hoeben 

- Doedels kinderopvang / Patricia Veldhausz 

- Stadsgidsen Weert 

- Samenfonds0495 / VSB fonds 

- Jan en Ko creatief in onderwijs 

- DOEN! intermediairs Roermond 

- BCC overleg Midden-Limburg 

- Fanfare St. Jan Tungelroy 

- Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 

- Fanfare St. Willibrordus Stramproy 
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 Plannen voor 2021 – 2022 en verder 

 

Na rommelige periode van onzekerheid, helaas veel afschuiven en afzeggen van projecten door de 

coronacrisis hopen we nu in een rustiger vaarwater te zijn gekomen. 

Er zijn meerdere ontwikkelingen op de basisscholen waar de inbreng van de cultuurcoach een rol in 

speelt: 

- Net als voorgaande jaren kunnen de icc’ers van de Weerter basisscholen bij de cultuurcoach 

terecht voor advies, inhoudelijke invulling, kennis van aanbieders of subsidies. Aansluitend 

bij vragen vanuit het onderwijs (leerstof, actuele thema’s of disciplines) denkt de 

cultuurcoach mee.   

- Met de NPO-gelden die bestemd zijn voor het wegwerken van leerachterstanden door 

corona, wordt op sommige scholen cultuureducatie ingezet. Dit geld biedt kansen voor 

verdere verankering van cultuureducatie, vergelijkbaar met een vakdocent die tevens voor 

deskundigheidsbevordering zorgt. 

- De 3e CMK-periode is gestart, waarin ook deskundigheidsbevordering en co-creatie verder 

worden verankerd.  

Tevens wordt door CMK-3 kansengelijkheid gestimuleerd en is het receptief deelnemen aan 

cultuureducatie een belangrijk aandachtspunt.  

- Het muziekonderwijs is en blijft een belangrijke discipline waar op veel scholen aan wordt 

gewerkt. De DOOR-regeling is om die reden verlengd en wordt ingezet voor verdere 

verankering. 

- Samenwerking met de lokale cultuuraanbieders bestaat al langer onder de naam van Ku+Cu. 

Dit heeft geresulteerd in projecten als ‘Graven naar de graven’. Deze formele samenwerking 

is beëindigd, de partners willen op projectbasis blijven samenwerken.  Voor het volgende 

project willen we de samenwerking uitbreiden met Museum W, de Bosuil en het 

Bibliocenter.  
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Weert, 31 augustus 2021,




