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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
Mijlpaal! Het Cultuurconvenant
Op dinsdag 13 februari 2018 wordt, op fees-
telijke wijze, een convenant cultuureducatie 
Primair Onderwijs  ondertekend door de 
gemeente Alkmaar, de besturen van de 
Alkmaarse basisscholen en de culturele 
instellingen. 
Initiatiefnemer is de Gemeente Alkmaar die 
op deze wijze vorm geeft aan het Bestuurlijk 
Kader Cultuur en Onderwijs. 
Met de ondertekening verbinden alle partijen 
zich aan de ambitie om zich in te zetten voor 
kwalitatief goede cultuureducatie in de 
gemeente Alkmaar. 

Met de ondertekening van het convenant 
wordt een fundament gelegd voor een 
duurzame  verankering van cultuureducatie 
in het PO. De bijeenkomst vindt plaats in het 
Stedelijk Museum, Canadaplein 1 te Alkmaar 
van 15.30 – 17.00 uur. Naast de betrokken 
partijen zijn ook de basisscholen – in de 
persoon van directie of icc - genodigd. 

CultuurPrimair
Artiance, Centrum voor de kunsten
072-540 4336

Cool Kunst en Cultuur
072-576 0953

info@cultuurprimair.nl
www.cultuurprimair.nl
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Loket voor cultuureducatie 
in het Primair Onderwijs

De subsidies voor jou op een rijtje!

Zie pag. 1

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!

WAARDERING 

Agenda

Project: Play the game, What’s your name!
(Tune4U)

“Wat een energie en enthousiasme! De kinderen zijn actief 
en betrokken. Lekker samen swingen en zingen.”
“Ik vond de workshop heel leuk. De docent zat vol met 
energie. Hij had toegankelijk materiaal mee en verschillende 
muziekstijlen. De kinderen hadden duidelijk plezier en aan 
het einde van de les konden ze het nummer al meezingen!”

Geschreven door Tessa en Marina van OBS  Het Kompas

Het culturele aanbod 18-19 
vanaf 1 juni 2018
online op www.cultuurprimair.nl

1
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2018

Kloppende Kleuren
van Stedelijk Museum Alkmaar

7
MAART

2018

7
MAART

2018

30
MEI
2018

ICC netwerkoverleg Alkmaar
15.00 – 16.30 uur 
Locatie Matthiasschool Spieghelplein 45 
Meld je aan via info@cultuurprimair.nl

ICC netwerkoverleg HHW
15.00 tot 16.30 uur 
Locatie Cool kunst en cultuur
Meld je aan via e.pit@cultuurprimair.nl

Cultuurmarkt Alkmaar 
aanvang 15.30 
Locatie Regionaal Archief &
Kunstuitleen

Extra Nieuws: Nieuwe 
educatiemedewerker Kranenburgh!
Sinds november 2017 is Laura Eijpe de nieuwe 
Hoofd Educatie en Publiek medewerker bij 
Museum Kranenburgh
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CultuurLoper
(Cultuurbeleid van de school)
Aanvragen kan op ieder moment via 
Bureau CultuurPrimair 
De CultuurLoper brengt lijn in het cultuurbeleid van de 
school en is een traject op maat met coaching, team-
scholing en een online stappenplan. De opbrengst is een 
stevige onderlegger voor de keuzes van een schoolteam 
op het gebied van cultuureducatie. Het team is eigenaar 
van het traject en mederegisseur. De kosten van het 
traject worden binnen Groot-Alkmaar en Bergen vergoed 
vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). 
Een volledig traject duurt minimaal één en maximaal 
twee jaar. De aanvraag verloopt via Bureau 
CultuurPrimair. www.decultuurloper-nh.nl

Impuls Muziekonderwijs
Aanvragen  tot 1 april 2018
Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben POscholen extra 
mogelijkheden om te investeren in muziekonderwijs. Scholen kunnen een leerlijn opzetten in samenwerking met 
een muzikale partner zoals een muziekschool of poppodium. Afhankelijk van het aantal leerlingen bedraagt de 
subsidie tussen de 10.000 en 20.000 euro. Deze is bedoeld voor structurele muzieklessen, training van leerkrachten 
in het geven van muziekonderwijs en voor de verbinding van binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. 
De school draagt zelf een gelijk bedrag bij. De subsidie geldt voor drie schooljaren. Bureau CultuurPrimair kan 
adviseren bij het aanvragen van deze subsidie.
info@cultuurprimair.nl

Er zijn landelijke en regionale subsidies voor cultuureducatie in het PO en voor leerkrachten om hun kennis te 
verdiepen. Hoe kunnen deze regelingen aangevraagd worden? Bureau CultuurPrimair zet hier de verschillende 
opties op een rij. Wil je meer informatie over de subsidievoorwaarden en advies over het aanvragen? 

Kijk goed in welke gemeente je school staat. Sommige subsidies zijn gemeentelijk bepaald. Ga dan naar de 
bijbehorende website of neem contact op via: info@cultuurprimair.nl.

De Landelijke Lerarenbeurs
Aanvragen tussen 1 april en 30 juni 2018
Ook dit jaar is het mogelijk om een Landelijke Lerarenbeurs aan te vragen. De lerarenbeurs kan ingezet worden 
voor een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding, alsmede voor een premaster of schakelprogramma 
voorafgaand aan een universitaire masteropleiding. Precieze details over voor wie de beurs bedoeld is zijn te vin-
den op de website van DUO. Leraren vragen de beurs zelf aan. 
www.duo.nl

Unieke Zaken
In 18-19 komt Unieke Zaken met vier verschillende producties voor vier 
leeftijdsgroepen:
IEORG IDUR (4+)-naar een liefdevol verhaal van Roald Dahl. Het thema van 
de Kinderboekenweek 2018 is ‘vriendschap’ en sluit perfect aan bij deze 
productie.
DE VLIEGENDE GEK (6+)-de legendarische vliegreis van Charles Lindbergh 
komt opnieuw tot leven.
KIGOTTE - BUZZ 5 (8+)-een nieuw theateravontuur in onze vrachtwagen. 
Over Don Quichot die het onrecht in de wereld wil bestrijden.
NAAR DE MAAN - BUZZ 4 (10+)-vanwege het grote succes verlengd tot 
december 2018!

Te boeken vanaf 1 juni 2018 via www.cultuurprimair.nl 

Poppentheater 
Belletje Sterk
Poppentheater Belletje Sterk 
laat in de voorstelling ‘Winkel 
van Sinkel’ poppen en kinderen 
keuzes maken in de Winkel 
waar Alles te koop is. Piep de 
Muis is op zoek naar de in-
grediënten voor vriendschap, 
Geldwolf wil niets betalen. Is 
Alles te koop? Daar komen 
we  in deze voorstelling met 
aansluitende workshop ach-
ter. Bestemd voor 3, 4, 5 en te 
combineren met het ‘De Grote-
Geldshow’ van Keetmeester.
Te boeken vanaf 1 juni 2018 
via www.cultuurprimair.nl 

CMKtraject 
(Cultuureducatie Met Kwaliteit)
Aanvragen kan op ieder moment via 
Bureau CultuurPrimair Alkmaar
Vanuit de CMK regeling kunnen scholen uit Groot-
Alkmaar en Bergen schoolbreed of per bouw een traject 
op maat aanvragen. Voorwaarde daarbij is de vraag van 
de school en de samenwerking met een culturele instel-
ling. In een persoonlijk gesprek kan BCP u helpen om te 
ontdekken of te bespreken wat u zou willen ontwikkelen 
op het gebied van cultuureducatie en welke culturele 
instelling uw vraag het beste zou kunnen beantwoorden. 
Neem contact op via info@cultuurprimair.nl. 

Artiance – 
‘Een Swingend Begin’ 
‘Een Swingend Begin’ is een 
muziekworkshop voor de hele 
school! Muziekdocenten van 
Artiance komen vier keer in de 
verschillende groepen van uw 
school lesgeven. Het project 
kan afgesloten worden met 
een presentatie voor ouders, 
leerlingen van de school en 
belangstellenden. 
Wilt u dit project voor uw 
school bestellen?  Het kan per 
bouw of voor de hele school. 

Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider
Aanvragen tot 1 november van het jaar waarin de opleiding start
De post-HBO opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne 
cultuurcoördinator (CC). Je kunt deze opleiding met subsidie volgen als je de ICC-cursus succesvol hebt afgerond 
of taken als cultuurcoördinator uitvoert. De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding 
Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. De subsidie kan bij DUO worden aangevraagd 
door zelfstandige leerkrachten. Lees meer over de subsidieaanvraag op de website van DUO.
www.duo.nl

SCHOOLJAAR 2018-2019
Hieronder staat een greep uit het CultuurPrimair-aanbod voor het 
schooljaar 2018-2019. 

Wil je een nieuw project alvast voor het huidige schooljaar bestellen? 
Ga naar cultuurprimair.nl om de beschikbaarheid te bekijken! 

De subsidies op een rijtje

Stichting Tijdgeest
Boek het project ‘Reis door de 
tijd’, erfgoededucatie met de 
hele school (groep 1 t/m 8)!
Het onderwerp wordt in 
overleg bepaald, bijvoorbeeld 
‘de Gouden Eeuw’. De oudere 
kinderen leren het belang van 
landkaarten en ontdekkings-
reizen. Een acteur/historicus 
neemt de kinderen mee op reis 
door de tijd. Een archeologe 
leert ze alles over de mode 
van toen. De jongere kinderen 
leren naar aanleiding van een 
poppentheaterproject. Het 
project is inclusief een bezoek 
aan het Stedelijk Museum en 
het Regionaal Archief. 

Kloppende kleuren in Stedelijk Museum Alkmaar
Wat is kleurrijker: pikzwart of knalgeel? En wat maakt vrolijker: mosgroen 
of pimpelpaars? Tijdens een interactieve rondleiding filosoferen leerlingen 
over en ontdekken ze de kleuren van de Bergense School. Welke kleuren 
zijn er te zien? En maken ze blij of verdrietig of allebei? In het museumate-
lier experimenteren leerlingen met het mengen van kleuren en werken ze 
samen aan een groot, kleurrijk kunstwerk voor in de klas. Boek nu, of voor 
het schooljaar 18-19, deze supervrolijke workshop voor groep 3,4,5.

Nieuws van Tune4U!
Tune4U geeft ook in 18-19 weer ludieke en energieke muziekworkshops, 
zoals ‘Uit Je Dak!’ Een wervelende muziekworkshop waarbij de kinderen van 
groep 4 t/m 8 op een aantal vette dancetracks een eigen zang en/of rap 
gaan maken waarbij ze de skills meekrijgen om het publiek ‘Uit hun Dak’ te 
laten gaan! Daarnaast is er ‘Pret met Letters’ voor de onderbouw. Tune4U 
heeft ook drie muziekworkshops voor de verschillende bouwen waar 
rekenonderwijs wordt gecombineerd met muziek! Tune4U is ook op zoek 
naar een school voor een multimedia project ‘Vloggen met de Klas!’ 
en/of  beats maken. Samen met de school wil Tune4U kijken wat voor een 
klas goed werkt. 

Keetmeester
Wim van Bokhorst biedt een inspirerende ‘Docententeamsessie’ van twee 
uur aan om in 2020 structureel muziekonderwijs te realiseren. Wat vind je 
belangrijk, wat past bij jouw school en hoe vind je de route naar een 
effectieve muziekpraktijk? ‘De GroteGeldshow’, een project over de kunst 
van geld verdienen en geld voor de kunst. ‘Geld moet rollen’ en ‘Alles draait 
om geld’. Met drie personages uit één koffer: de Bankier, de Bakker en de 
Boer. Over alles wat je nooit over geld en economie wilde weten. Vanaf 9 
jaar. Ideaal te combineren met ‘De Winkel van Sinkel’ van Poppentheater 
Belletje Sterk. Beiden modulair onderdeel van ‘De Week van het Geld’.
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