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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’.

Extra Nieuws
ZWART OP WIT in de Grote Kerk.
In het kader van de manifestatie 500 jaar Grote 
Kerk organiseren TAQA Theater de Vest en Unieke 
Zaken een serie schoolvoorstellingen die gratis 
bijgewoond kunnen worden door de 
leerlingen van groep 3 en 4 van de basisscholen 
in de stad  Alkmaar.
Speciaal daarvoor hernemen we een productie uit 
2013. In ZWART OP WIT stellen we bij monde van 
twee poppen een belangrijke vraag: : hoe zijn wij 
op aarde gekomen? Zijn we gemaakt of zijn we 
zomaar ontstaan? De zoektocht naar het ant-
woord is een humorvolle en ontwapenende 
onderneming.

Van maandag 1 
tot en met vrijdag 
5 oktober speelt 
Unieke Zaken de 
productie 
ZWART OP WIT 
in de Grote Kerk.

CultuurPrimair
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Agenda

Project: Weikleien - Artiance

Super! We hebben dit met de hele school gedaan: 320 
kinderen, 13 groepen, in 4 dagen. Voor veel kinderen een 
eerste ervaring met koeien van zo dichtbij; sluit prachtig aan 
bij lessen over het voorjaar en natuur. Kleien gebeurt niet 
in ieder leerjaar bij ons op school. Kunstenaresse Manou 
Klerks gaf duidelijke, vlotte uitleg en de kinderen kregen een 
handzaam, maar niet te klein stuk klei, waar ze later met 
donkere klei nog vlekken op aanbrachten. Prachtige resul-
taten, die een schitterende tentoonstelling vormden. Voor 
veel kinderen is dit een dag geworden, die ze niet snel zullen 
vergeten. Bedankt.

Geschreven door Emma Roorda, Paus Johannes school

Het nieuwe aanbod online 
www.cultuurprimair.nl

1
JUNI
2018

30
MEI

2018

NETWERKBIJEENKOMST
en Cultuurmarkt
15.30 tot 18.00 uur
Locatie:  het Regionaal Archief en de 
Kunstuitleen Alkmaar

Extra Nieuws

Stichting Los Zand heeft een nieuw nascholings-
aanbod ontwikkeld met als titel: Be More You! 
Hierbij is het inzetten van kunst bij veranderings-
processen en talentontwikkeling van de leer-
krachten een belangrijke doelstelling. 

Het project bestaat uit 3 onderdelen: 
1. een lesbrief op school, 
2. een bezoek aan het KCB met een rondleiding 

door een educator en een kunstenaar, 
3. een verwerkingsopdracht met klei met Sies 

van Hoorn-Vrasdonk, beeldend kunstenaar  
en cultuurcoach.

Dit is de laatste papieren CultuurPrimair 
Nieuwsbrief. De nieuwsbrief blijft drie keer 
per schooljaar verschijnen, maar alleen nog 
in de digitale versie. 
Via deze nieuwsbrief informeren we je over 
het cultuuraanbod op cultuurprimair.nl; 
CMK, 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, Langedijk en Bergen!

Wil je je aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar 
info@cultuurprimair.nl

Van Mondriaan tot Van Everdingen,  
combiprogramma Regionaal Archief en Kunstuitleen
uitgelicht project pagina 2

BEN JIJ ER OOK BIJ OP 30 MEI?

Netwerkbijeenkomst Cultuur 
voor Primair Onderwijs
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Kunstuitleen Alkmaar
DIT STELT NIKS VOOR
Van figuratieve naar abstracte 
beeldende kunst.

Veel kinderen vinden abstracte kunst 
maar lelijk: het stelt immers niks voor! 
Maar zelf een abstract kunstwerk 
maken is niet zo makkelijk als het lijkt. 
Mondriaan heeft bijna zijn hele leven 
nodig gehad om het te leren! 

 

Aan de hand van zijn werkwijze maken 
de leerlingen met hun favoriete, vaak 
figuratieve kunstwerk als inspiratie-
bron zelf een abstract kunstwerk.

Leerdoelen:
• De leerlingen maken kennis met 

de verschillende vormen van 
kunst. 

• Op sociaal-emotioneel gebied 
wordt aandacht besteed aan het 
verwoorden van je mening over 
kunst en het respecteren van de 
mening van een ander.

Van Mondriaan tot 
Van Everdingen

Een ochtendvullend programma

UITGELICHT

PROJECT

Het nieuwe aanbod online op 1 juni  
U kunt uw bestellingen voor schooljaar 2018-2019 weer plaatsen. 
Om bestellingen te kunnen plaatsen is het belangrijk om in het account van de ICC eerst 
de groepen voor het schooljaar 2018-2019 aan te maken en daar vervolgens ook de 
betreffende leerkracht(en) aan te koppelen!

www.cultuurprimair.nl/nieuws

Tijdwijs - Keetmeester
Wil je tijd overhouden? Investeer dan tijd in Tijdwijs.

Introductietraining over het omgaan 
met ‘Tijd’ in het onderwijs.
Tijdgebrek blijkt telkens weer een be-
langrijk obstakel voor innovatie in het 
onderwijs. We willen van alles, maar 
we hebben geen tijd. Dat kan anders. 
En wel op heel verschillende manieren 
en heel verschillende niveaus.

Tijdens deze training zetten we de 
belangrijkste actuele ontwikkelingen 
op een rij: Van filosofische benadering 
tot puur praktische en concrete tips 
en strategieën. Ook aandacht voor 
nieuwe initiatieven waarbij instrumen-
ten en werkwijzen uit de Creatieve 
Industrie worden gebruikt.
Bij de ontwikkeling daarvan werken 
Mediamoose en KEETmeester Wim 
van Bokhorst samen met schoolteams 
op de werkvloer.

Nieuws van
Tune4U
Elk thema een muzikaal 
gezicht

Tune4U heeft naast de vakge-
richte muziek workshops ook 
een aantal ludieke muziek work-
shops in de aanbieding waarbij 
thematisch gewerkt kan worden! 
‘Schrijf je eigen poplied/rap’, ‘UIT 
JE DAK!’ of ‘Doe JE Ding!’kunnen 
heel goed worden ingezet om 
het thema of onderwerp waar de 
school mee bezig is een muzikaal 
gezicht te geven!
Daarnaast maakt Tune4U met 
specifieke wensen van de school 
ook muziek workshops op maat!

Regionaal Archief Alkmaar 
Neuzen in de Alkmaarse 
kunsthistorie. 

Kunst in het Archief? Jazeker, als je 
maar goed kijkt! 
De eeuwenoude landkaarten, 
foto’s uit de vorige eeuw en zelfs 
de kinderboeken zijn soms ware 
kunstwerken. En die zijn allemaal 
gemaakt door kunstenaars die ooit 
in Alkmaar hebben gewoond of 
gewerkt. 

Met een beetje zoeken komen 
we hen tegen in allerlei soorten 
bronnen en documenten. Die 
brengen je als het ware terug in de 
tijd, onder andere naar de Gouden 
Eeuw van schilder 
Caesar van Everdingen. 

Met opdrachtjes en een rondlei-
ding duiken we in de Kunsthistorie 
van Alkmaar en omgeving.

Leerdoelen:
• De leerlingen kennen ver-

schillende vormen van kunst 
en kunnen deze in historisch 
materiaal herkennen.

• De leerlingen worden zich be-
wust dat een kunstenaar  
of kunstwerk meer aanspreekt 
als je meer kennis hebt over 
de achtergrond en de context 
(tijd, doel e.d.) waarin het is 
gemaakt.

Bericht van
Artiance
De muzikant in ieder kind.

Artiance biedt in schooljaar 2018-
2019 een nieuw project aan dat 
gebaseerd is op de lessencycli 
uit TIK (Talent in Ieder Kind). De 
TIK-lessen zijn helaas gestopt, 
maar gelukkig is deze cursus met 
docent Wim Vlaar nu via cultuur-
primair.nl alsnog te verkrijgen.
Wanneer u als school deze cur-
sus inkoopt en eventueel uit wil 
breiden om een verdieping op 
het gebied van muziekeducatie 
te bewerkstelligen, is er eventu-
eel subsidie vanuit CMK moge-
lijk. Neem daarvoor contact op 
met Marijke Niele op m.niele@
artiance.nl

Kom naar de Cultuurmarkt voor meer info 
Komend schooljaar sturen we u geen poster toe. We hebben echter wel een bijzondere 
gadget voor u. Nieuwsgierig? Kom naar de Cultuurmarkt op 30 mei en ontvang de eerste 
exemplaren.

De routes zijn –als deze nieuwsbrief ter perse gaat- zo goed als af. 
Op 1 juni kunt u inschrijven voor een route erfgoed, beeldend of podiumkunsten.

1 JUNI
2018

NETWERKBIJEENKOMST 
Cultuur voor Primair Onderwijs
Op woensdag 30 mei 2018 organiseert Bureau CultuurPrimair in samenwer-
king met de culturele instellingen een netwerkbijeenkomst cultuur. 
Het doel is het creëren van een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van 
het primair onderwijs en aanbieders cultuur. Voor de betrokken deskundigen 
is dit een ideale gelegenheid om cultuureducatie op de kaart te zetten voor 
de korte en de lange termijn. De bijeenkomst start met een centrale opening 
en interessante lezing over ‘Cultuur en de mens’ door gedragswetenschapper 
Patrick van Veen. 

Daarna vinden er presentaties en workshops plaats met inhoudelijke en 
toepasbare voorbeelden uit de praktijk, vanuit de podiumkunsten, erfgoed of 
beeldende kunst. 
Er worden antwoorden gegeven op voorkomende vragen als:

• Welk budget kan je als ICC  vragen aan de directie vanuit de prestatiebox 
voor cultuureducatie? Welke andere inkomsten kan je generen voor 

• cultuureducatie?
• Hoe kom je tot een visie op cultuureducatie en hoe geef je hier vervolgens 

vorm aan? 
• Hoe krijg je je team mee in de bedachte plannen? Welke voorwaarden zijn 

er voor nodig om je team enthousiast te krijgen?
• Hoe geef je vorm aan schoolbrede trajecten?
• Waar zijn andere ICC-en enthousiast over en hoe hebben ze dat (concreet) 

voor elkaar gekregen?

Tevens is er tijd en veel ruimte voor de cultuurmarkt. Alle binnen Cultuur-
Primair actieve culturele aanbieders  en instellingen zijn aanwezig en hebben 
een zichtbare, huiselijke plaats ingenomen in de gangen van het gebouw. De 
cultuurmarkt biedt gelegenheid om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen 
in een gesprek. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Regionaal 
Archief en de Kunstuitleen van 15.30 tot 18.00 uur. 
Verdere informatie is te vinden op de website www.cultuurprimair.nl/nieuws

NIEUWS

30 MEI
2018

Combiprogramma 
Regionaal Archief en Kunstuitleen. 
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