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Woordenschat vergroten door poppenspel
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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!
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Natasja Meles, leerkracht van Obs de 
Fontein, ontmoette poppenspeelster 
Ellen Scholten, op de Culturij werk-
conferentie middag. Natasja wilde de 
woordenschat van de leerlingen van 
haar groep 3 vergroten door middel van 
poppenspel. Een mooie samenwerking is 
het resultaat! 

“De kinderen uit mijn groep 3 komen te weinig 
in contact met poppenspel. En het is juist pop-
penspel wat de leerlingen zo boeit”. Ellen en 
Natasja zijn met elkaar aan de slag gegaan om 
de lessen te ontwerpen. Al snel ontstonden er 
plannen die zijn uitgewerkt in een lessenserie 
rondom het thema ‘De winkel van Sinkel’. “In de 
winkel van Sinkel is alles te koop en ieder sei-
zoen of thema kan er aan gekoppeld worden.”
De lessenserie bestaat uit vier lessen; Ellen is 
twee keer in de klas gekomen en Natasja heeft 
zelf twee lessen gegeven. De kinderen hebben 
een handpop gemaakt waarmee in de klas ge-
oefend werd. “De reacties en de betrokkenheid 
van de kinderen waren ontzettend groot!”

Nu de lessenserie is afgerond hebben Ellen 
en Natasja het gevoel dat ze er pas aan 
gesnuffeld hebben. 

“Wij zijn zo enthousiast over de samenwerking 
en deze werkwijze in de klas dat we een langere 
lessenserie willen maken. Ook hebben we het 
gevoel in deze vier lessen niet genoeg de tijd te 
hebben gehad om alle vooraf gestelde doelen 
aan bod te laten komen. Daarom ronden wij 
nu het Culturijtraject nog niet af maar geven 
we er een vervolg aan, waarin het ontwikkelen 
van een handleiding voor leerkrachten ook een 
onderdeel zal zijn! ”

Project in ontwikkeling

Doel:    De woordenschat ver-
  groten d.m.v. poppenspel
Doelgroep:  groep 1 t/m 4
Ontwikkelaars:   obs De Fontein &
  Kranenburgh

Woordenschat vergroten 
door poppenspel

obs De Fontein / Kranenburgh
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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.
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Nieuws: Nascholing leerkrachten (Op Maat)
CultuurPrimair biedt verschillende nascholingsworkshops of -trainingen voor 
leerkrachten aan zoals:
• Adem en IntensiTijd 
• 21st century skills in rijke leeromgeving 
• Leerlijn cultuur voor mijn school
Het is ook mogelijk om een workshop of training tijdens een teamtraining of studiedag 
in te zetten. Ga naar www.cultuurprimair.nl/nascholing voor de verschillende nascho-
lingsprojecten of neem contact op met info@cultuurprimair.nl voor de 
mogelijkheden voor een workshop op maat! 

Save the date: Cultuurmarkt 16 maart 2016
CultuurPrimair en PleinC slaan de handen ineen en organiseren dit jaar samen de 
Cultuur & Onderwijsmarkt in HAL 25 in Alkmaar.  In deze ruige fabriekshal zal op 
woensdag 16 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur de bruisende Cultuur & Onderwijs-
markt plaatsvinden. Aanbieders uit heel Noord-Holland presenteren zich via korte pre-
sentaties, workshops en infokramen. Er is een speciale CultuurPrimair-straat: Scholen 
uit Alkmaar en Bergen ontvangen tijdens deze markt weer nieuwe Culturij-vouchers die 
zij kunnen inzetten voor de samenwerking met een van de CultuurPrimair-aanbieders. 
Reserveer deze datum  in je agenda! Meer informatie volgt.
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In een eerdere nieuwsbrief spraken 
we Marja Apeldoorn, leerkracht van de 
Sint Jozefschool, over het Culturijpro-
ject ‘Egmonds erfgoed’ dat toentertijd 
in volle ontwikkeling was. Nu, een paar 
maanden later, is het project afgerond 
en wij spraken Sies van Hoorn-Vras-
donk, de projectleider vanuit Kranen-
burgh, over het project ‘Van Dag-
dromen tot Inspiratie’ dat hieruit is 
ontwikkeld.

Op de school komt een cultuurcoach acht 
tot tien weken les geven. De cultuurcoach 
(Ingerid Opstelten, Natascha Janssen en 
Sies van Hoorn-Vrasdonk) bekeek sa-
men met de leerkracht hoe hij of zij kon 
aansluiten op de stof die leerkracht wilde 
behandelen. 
Sies: “Een mooi voorbeeld is de Jozef-
school waarbij de lessen van de cul-
tuurcoaches werden gekoppeld aan het 
thema Hilde en het Oerij. Zo wilde een 
leerkracht binnen dit thema graag aan 
de slag met textiel uit die tijd. Kunstenaar 
Ingerid Opstelten is met de klas wol gaan 
halen bij de lokale schaapherder. Ook 
maakte ze weeframen en heeft ze samen 
met de kinderen kledingstukken uit die 
tijd gemaakt.” 

“Ik ben met andere klassen aan de slag 
gegaan met de leefwereld van Hilde. 
De eerste les werd gegeven door de 
leerkracht. De tweede les bestond uit 
een inspiratie-les. Met de ideeën die de 
leerlingen hieruit verkregen, zijn we aan 
de slag gegaan om allerlei voorwerpen en 
gebruiksartikelen te maken uit die tijd. 

Zo maakten we gekleurde klei, kook- en 
bewaarpotten. Ook maakten we kettingen 
en amuletten en werden er hutten van klei 
gebouwd. Op deze manier kon iedere leerling 
aan de slag met wat hij of zij interessant 
vond.”
 
Sies: “Deze werkwijze heeft een prachtige 
meerwaarde. De leerlingen beleven het ver-
leden echt! Het gevolg hiervan is dat ze zich 
meer interesseren en verdiepen in de lesstof. 
We zijn er van overtuigd dat erfgoed- en cul-
tuureducatie op deze manier een vaste plek 
kan krijgen in de leerlijnen op scholen.”

Titels:    Van Klei naar pot, van toen 
  naar nu  (kijk in het aanbod 
  van Kranenburgh
  voor de andere projecten)
Doel:    Het culturele erfgoed van 
  Egmond integreren tot een 
  vast onderdeel van het 
  onderwijsprogramma
Doelgroep:  groep 1 t/m 8
Ontwikkelaars:    Sint Jozefschool/ Obs De 
  Boswaid/ Kranenburgh

Egmonds erfgoed 
(deel 2) Sint Jozefschool/ 

Obs De Boswaid/ Kranenburgh
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“
Deze werkwijze 

heeft een prachtige 
meerwaarde. 

De leerlingen beleven het 
het verleden echt! 

”
Nieuw Project:

‘Muzikaal met STAAL’

Tune4U heeft in samenwerking 
met Obs Jules Verne een work-
shop voor taalmethode ontwik-
keld. Een workshop waarbij de 
leerlingen een spectaculair lied 
instuderen en uitvoeren met 
Body Percussie, Gamma-emmers 
en een knallende tekst over alle 
spellingcategorieën uit de taal-
methode Staal. De leerlingen 
leren zichzelf ritmisch te begelei-
den en leren een sensationeel, 
aantrekkelijk lied aan over een op 
zich weinig spectaculaire materie. 
Hierdoor wordt de bewustwor-
ding van de categoriale aanpak 
van ‘Staal’ vergroot. 

Cinebergen
Doet jouw school al iets aan 
filmeducatie & mediawijsheid? 

Wat een enthousiaste leerlingen 
hebben we al voor de lens gehad 
en wat een bevlogen leer-
krachten die hun klassen media-
wijsheid mee willen geven!
We leren de kinderen in onze 
workshop van alles over filmge-
schiedenis, kritisch kijken, zelf 
een storyboard maken, filmmu-
ziek en nog veel meer.
De docenten helpen we op weg 
om het thema verder vorm te 
geven of extra lesmateriaal te 
vinden bij de nieuwste Neder-
landse films. Misschien ook leuk 
voor jouw school?
Scholen uit de buurt zijn ook 
van harte welkom om eens een 
kijkje te nemen in ons sfeervolle 
filmtheater midden in de bossen 
van Bergen! We kunnen in over-
leg met jullie een film vertonen 
aan de hand van een thema (bijv. 
pesten, vrijheid, boekverfilming) 
en hier een passende inleiding of 
opdracht bij verzorgen. 

Contact: Maaike Bosma van 
Cinebergen Educatie.
(tel. 06-19518105) 



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

Ontwikkeling Culturij
Tamara Roos en Wim van Bokhorst

Culturijcoaches
Marijke Niele, Wim van Bokhorst, Willem Smit, 
Daniëlla Lemmens, Julia Lips en Tamara Roos

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
“Van Dagdromen Tot Inspiratie”

“Wie wil er samen met mij in de Culturij nieuwe lessen 
ontwikkelen naar aanleiding van een bezoek aan de 
tentoonstellingen in Kranenburgh? Het idee is om één 
of meerdere lessen te ontwerpen waarin kinderen met 
klei aan de slag gaan.”
Sies van Hoorn-Vrasdonk - Kranenburgh

Gevraagd
“Ruimtevaartuigen”

“In de maand maart hebben wij een schoolbreed pro-
ject met het thema Ruimte. We zijn daarvoor op zoek 
naar een kunstenaar die met ons ruimtevaartuigen 
gaat maken. Het liefst met de groepen 1 t/m 8. Andere 
ideeën zijn natuurlijk ook welkom.”
Daniëlle Mul – Obs De Overhael

Op het prikbord

16
MAART

2016

Cultuurmarkt save the date!
In samenwerking met Plein C te HAL 25

www.cultuurprimair.nl/prikbord

Extra Nieuws: 
Nieuwe educatieve programma’s 
Stedelijk Museum Alkmaar

Vanaf september 2016: een nieuwe educatieve program-
mering voor het primair- en voortgezet onderwijs. Onder 
andere een vernieuwd programma voor Victorie!: een 
lesstof vervangende module voor het tijdvak ontdekkers en 
hervormers (groep 6- 8), een interactieve rondleiding Thuis 
in de Gouden Eeuw (groep 6-8) en Atelier van de Schil-
der, creatieve workshops over de Bergense School en de 
Gouden Eeuw (groep 3-5). Te boeken vanaf februari 2016. 
Voor meer informatie zie www.stedelijkmuseumalkmaar.nl 
(vanaf maart) of neem contact op met Saskia Nyst via 
saskia@museumalkmaar.nl. 

CultuurPrimair
Artiance, Centrum voor de kunsten
072-5406345

Cool Kunst en Cultuur
072-5347662

info@cultuurprimair.nl
www.cultuurprimair.nl

WAARDERING 

Agenda

Rhythm and Trash met muziekdocent Louis Carlebur van 
Artiance Een inspirerende workshop!  

“De docent is een enthousiaste man die de groep kan leiden. De 
kinderen hebben een korte instructie waarna er gelijk muziek 
gemaakt wordt. Het is toegankelijk voor alle niveau’s en voor de 
kinderen ontzettend leerzaam. Er ontstaat aan het einde een 
samenspel van ritmes. Daarbij moeten kinderen beroep doen op 
hun gevoel van ritme, maar ook rekening houden/luisteren naar 
de andere ritmegroepen. Leerzaam en leuk!” 
door Annemieke Boonstra van de Nicolaas Beetsschool. 


