
De kunstzinnige 
Bibliotheek
Bibliotheken aan de slag met 

Cultuureducatie met Kwaliteit
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Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de samenleving. Niet alleen 

als het gaat om informatievoorziening of laaggeletterdheid, maar ook 

als het gaat om de ontwikkeling van creativiteit, reflectie en media. 

Bibliotheken kunnen een nóg belangrijkere rol gaan spelen binnen 

cultuureducatie. Daarom willen we hen inspireren en laten zien wat  

er mogelijk is aan de hand van praktijkvoorbeelden. 

Verschillende bibliotheken hebben in de Cultuureducatie met Kwaliteit 

periode 2013 -2016 een leerlijn cultuureducatie ontwikkeld of bijgedragen 

aan de ontwikkeling van een leerlijn: Hardenberg, Losser, Borne, 

Twenterand en Almelo. Niet alleen laten we deze projecten graag zien, 

we bieden bibliotheken ook de kans om deze ontwikkelde leerlijnen 

te implementeren op de scholen in hun eigen gemeente. We roepen 

bibliotheken op om samen met scholen projecten te bedenken en een 

aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit te doen. 

Cultuureducatie met Kwaliteit  Periode 2017 -2020
In de nieuwe beleidsperiode (2017 -2020) wordt de regeling 

Cultuureducatie met Kwaliteit doorgezet, versterkt en verdiept. Scholen 

en cultuuraanbieders kunnen weer een CmK aanvraag doen. Zij kunnen 

financiële ondersteuning aanvragen voor drie soorten projecten:

1.  Het borgen van het proces en de resultaten van huidige CmK projecten 

(alleen aan te vragen door scholen die al deelnemen aan een CmK 

project).

2.  Het implementeren van reeds ontwikkelde leerlijnen en 

deskundigheidstrainingen op een school die tot dusver niet heeft 

deelgenomen aan CmK (nieuwe scholen). Bibliotheken kunnen dit  

type aanvraag doen.

3.  Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe leerlijnen en 

deskundigheidstrainingen op nieuwe scholen. Bibliotheken kunnen 

dit type aanvraag doen.

Op onze website www.rijnbrink.nl, is alle informatie over het doen van 

een aanvraag te vinden. Ook geven onze adviseurs Cultuureducatie graag 

advies over het ontwikkelen en uitwerken van een Cultuureducatie met 

Kwaliteit project. 

Oproep aan 
Bibliotheken!

Inhoudsopgave
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Leerlijn 

Media-educatie op Brede 
Scholen in Hardenberg

Scholen ontwikkelen binnen deze leerlijn 

een mediaplan waar mediawijsheid 

groep 1 t/m 8 het doel is. Aansluitend bij 

de leerlijn zijn er voor- en naschoolse 

activiteiten waardoor lokale netwerken 

worden verstevigd.

De mediawijsheidcirkel is het instrument 

dat binnen deze leerlijn ingezet wordt om 

op maat de behoefte rond mediawijsheid 

van scholen in kaart te brengen. Op basis 

hiervan bouwt de school een doorlopende 

leerlijn op waarbij de vier onderdelen 

van de mediawijsheidcirkel aan bod 

komen. Scholen bepalen zelf de zwaarte 

van de leerlijn. Onderdeel van de leerlijn 

is het versterken van de vaardigheden 

van leerkrachten. Zij leren werken met 

lesmateriaal door dit zelf te verrijken.

De leerlijn bestaat uit vier lessen per 

leerjaar op de onderdelen reflectie/

analyse/techniek/creatie.

Cultuurinstelling

Bibliotheek Hardenberg 

Samenwerking

Rijnbrink

Contact 

Iena Redeker, consulent educatie  

en cultuur

0523 28 00 14 / 27 02 71 

iena.redeker@bibliotheekhardenberg.nl

Groep

1 t/m 8

Regio 

Hardenberg

Sluit aan bij

Onderdelen van de leerlijn zijn 

toe te passen bij de methoden 

Nieuwsbegrip en Blitz.

Informatie leerlijn

School

Brede Schoolnetwerk Bergentheim

Nicole van Zomeren

VGPO Casper Diemerschool

Bergentheim

CBS de Koningsbergerschool

Bergentheim

CBS de Wegwijzer

Schuinesloot

Deskundigheidsbevordering

Drie studiemiddagen

Informatie leerlijn
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Leerlijn 

Boekenplus-plus 
(nog in ontwikkeling)

Basisscholen maken gebruik van het 

aanbod van de bibliotheek of hebben 

een Bibliotheek op School. De vraag 

blijft echter hoe leesmotivatie een 

vanzelfsprekend onderdeel van het 

schoolprogramma kan zijn en niet 

elk schooljaar opnieuw bestaat uit ad 

hoc activiteiten. De bibliotheek is een 

logische partner om de school hierbij te 

ondersteunen.

De leerlijn Boekenplus-plus is opgezet 

vanuit het idee dat leeseducatie bijdraagt 

aan het verlagen van de drempel om 

geïnteresseerd te raken in poëzie, 

literatuur en andere culturele taaluitingen. 

Doelen zijn:

•  Kinderen plezier geven in lezen 

waardoor ze meer gaan lezen en 

geïnteresseerd raken in  

geschreven teksten. 

•  Doordat kinderen meer gaan 

lezen wordt naast de beleving het 

leesniveau en de kennis van woorden 

(woordenschat) verhoogd. 

•  Kinderen kunnen beter lezen, teksten 

beter begrijpen en dat verhoogt weer 

het hele onderwijsniveau. 

•  Creativiteit stimuleren.

Een belangrijk onderdeel is het relatie-

proces dat de school aangaat met de 

bibliotheek. Samen brengen bibliotheek 

en school wat er al op school gebeurt 

aan leesmotivatie in kaart. Daarna 

wordt de behoefte aan ondersteuning 

en / of deskundigheidsbevordering 

voor de leerkrachten door middel van 

het uitproberen van verschillende 

werkvormen in de klas vastgesteld. 

Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt 

hoe de activiteiten verdeeld zijn over het 

schooljaar en voor welke leesleerdoelen 

van welke groepen activiteiten of werk-

vormen moeten worden toegevoegd aan 

het programma. Met een format lees-

leerdoelen per duo-groep en een format 

jaarplanning wordt de eerste stap gezet 

om aan borging van de leerlijn te werken. 

Monitoren en evalueren zijn belangrijke 

onderdelen in het proces om tot een 

geborgde leerlijn te komen.

Cultuurinstelling

Bibliotheek Twenterand 

Samenwerking

Rijnbrink

Contact 

Dirry van de Grampel  

(educatiespecialist)

0546 56 53 03 / 0546 65 93 65 

dvdgrampel@bibov.nl

Groep

1 t/m 8

Regio 

Twenterand

Sluit aan bij

Taal en lezen, als basis van ook alle 

andere schoolvakken.

Informatie leerlijn

“Levenskunstenaars van de 21e eeuw.”

School

CBS De Bron, Vriezenveen

Alice Kreykes, directeur en  

Mirjam Kolkman, leescoördinator

0546 56 77 48

CBS Dalton De Maten, Den Ham 

0546 67 12 31

infodematen@sco-t.nl

OBS De Blokstoeke, Westerhaar

0546 65 94 18 

directie@deblokstoeke.nl

Deskundigheidsbevordering

Minimaal één leerkracht op school 

volgt de cursus Open Boek. Verder 

zoekt de Bibliotheek samen met 

de school op maat voor het team 

naar theoretische én praktische 

ondersteuning.

Informatie leerlijn
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Leerlijn 

Taalrijk Losser 
(nog in ontwikkeling)

Deze leerlijn wordt momenteel 

ontwikkeld met als doel:

•  Professionalisering op bestuursniveau,  

schoolniveau en leerkrachtniveau.

•  Het ontwikkelen van een visie op 

Cultuuronderwijs en het verankeren 

van deze visie in het strategisch 

beleidskader van het bestuur.

•  Het maken van de vertaalslag van  

de visie van strategisch naar 

operationeel niveau en het vastleggen 

daarvan in schoolwerkplannen  

en activiteitenprogramma’s.

•  Inzetten op doorgaande leerlijnen en 

verankering in het curriculum en het 

trainen van vaardigheden.

•  Meten van effecten. 

Schoolbesturen in Losser werken samen 

om op twaalf scholen de doorgaande 

leerlijn letteren, met aandacht voor 

creatief schrijven, te ontwikkelen, uit 

te voeren en te borgen. Ze zetten in op 

de leerlijn letteren omdat de scholen 

overtuigd zijn dat zo’n leerlijn over alle 

leerjaren een aantal aspecten toevoegt aan 

taal. Er is een bestaande basis: het netwerk 

van leescoördinatoren. 

Alle basisscholen hebben één of meerdere 

leescoördinatoren. Met het project TaalRijk 

Losser willen de besturen een volgende 

stap zetten met creatief schrijven. Om 

dit te bereiken krijgen leerkrachten 

deskundigheidsbevordering en ‘coaching 

on the job’. Er worden verschillende 

externe partners ingezet voor begeleiding 

en training, zoals Rijnbrink, Karin Kotte, de 

TalenTuin uit Borne en AHa! uit Deventer. 

De monitor de Bibliotheek op school 

wordt uitgebreid met vragen over creatief 

schrijven om de effecten te meten op  

het niveau van school, leerkracht en 

leerling. Kennisuitwisseling vindt 

plaats in onder meer het netwerk van 

leescoördinatoren en de kenniskring 

georganiseerd door Rijnbrink.

Cultuurinstelling

Stichting Culturele Basisvorming 

Losser 

Samenwerking

•  Besturen: Consent, SKOLO, VCO  

en KONOT

• Basisscholen Losser

• Bibliotheek Losser

• Netwerk van leescoördinatoren

• TalenTuin Borne

• Aha! Deventer

• Sardes

• Rijnbrink

• Karin Kotte en Mark Mieras

Informatie leerlijn

Contact 

Stichting Culturele  

Basisvorming Losser

Cor de Jong

053 5364271 

cordejong1@hetnet.nl

Projectleider: Jeannette Hofman

Groep

1 t/m 8

Regio 

Alle regio’s

Sluit aan bij

De leerlijn sluit aan bij bestaande 

taalmethodes, het Leerplankader 

van SLO en is zoveel mogelijk lesstof 

vervangend. Omdat SLO (nog) geen 

uitgewerkt kader heeft voor letteren, 

wordt het kader van Mocca uit 

Amsterdam gebruikt.
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Vervolg 

Taalrijk Losser 
De beoogde resultaten zijn:

•  Een doorgaande leerlijn Letteren 

(Creatief Schrijven) en verankering  

in het curriculum van de scholen.

•  Creatief schrijven een vaste plek 

in de doorlopende leerlijn Taal van 

de scholen, in aansluiting op de 

Bibliotheek op school.

•  Verankering van de visie op 

cultuuronderwijs in het strategisch 

beleidskader van het bestuur.

•  Een visie die is vastgelegd 

op operationeel niveau 

in schoolwerkplannen en 

activiteitenprogramma’s.

•  Een plan Cultuuronderwijs, creatief 

schrijven per locatie als onderdeel  

van het leesplan.

•  Schoolteams die getraind zijn  

in procesgericht werken en  

creatief schrijven.

•  Schoolteams, cultuurcoördinatoren, 

groepsleerkrachten en vakleerkrachten 

die door scholing en coaching 

bekwaam zijn om Cultuuronderwijs  

te kunnen geven. 

•  Een monitor Cultuuronderwijs gericht 

op creatief schrijven, in aansluiting op 

de monitor de Bibliotheek op school.

•  Module Creatief schrijven als extra 

module bij Open Boek.

Plechelmusschool     

Marian ter Laak

m.terlaak@konot.nl

Anja Middelburg

a.middelburg@konot.nl

Martinusschool  

Laura Nolten

lnolten@skolo.nl  

De Saller   

Marijke Pelle

mawpelle@hotmail.com  

School

Leescoördinatoren op de scholen:

De Verrekijker   

Sandra Kaalverink

skaalverink@skolo.nl

Sharon Gevers

sgevers@skolo.nl

Nicole Bergsma

nbergsma@skolo.nl

Pax Christi    

Linda Krikke

lindaeulink@hotmail.com 

Informatie leerlijn

Het Kompas   

Kitty Masselink

kitty@obshetkompas.nl 

Mandy Behrens

mandy@obshetkompas.nl 

De Imenhof   

Sanne Groener

sanne@imenhof.nl 

  

De Wegwijzer   

Mienke Gosselt

mgosselt@skolo.nl 

De Veldzijde   

Bea Ankone

bankone@skolo.nl

José Blokzijl

jblokzijl@skolo.nl

Meester Snelschool  

Marjolein Bax

m.bax@meestersnelvco.nl 

Brede school   

Eveline Feldman

e.feldman@bsoverdinkelvco.nl 

Rosalie Veldhuis

r.veldhuis@bsoverdinkelvco.nl

Mariaschool   

Walter Vollenbroek 

W.Vollenbroek@konot.nl

Deskundigheidsbevordering

Culturele partners, waaronder 

Rijnbrink en de Bibliotheek Losser, 

helpen de scholen  met visieontwik-

keling en het vastleggen daarvan 

in de schoolwerkplannen en de 

activiteitenprogramma’s. Rijnbrink 

verzorgt een training op maat over 

visie-ontwikkeling voor directie en 

schoolteams. Partners die expertise 

hebben in creatief schrijven en het 

trainen van leerkrachten worden 

ingezet om de vaardigheden van 

leerkrachten te trainen.
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Leerlijn 

Gedichten en verhalen in  
de stellessen

Gedichten en verhalen in de stellessen 

is een doorgaande lijn voor groep 5 t/m 

8 waarin passieve taal (receptief: lezen), 

actieve taal (productief: creatief schrijven) 

en creatieve schrijfvaardigheden integraal 

aan bod komen.

Binnen deze leerlijn worden in de groepen 

(4) 5 t/m 8 per jaar ongeveer 10 momenten 

per jaar ingeruimd voor opdrachten rond 

lezen en schrijven van gedichten en 

verhalen. Eerst twee lessen lezen, van 

daaruit naar het zelf schrijven. Op de 

proefscholen in Borne zijn even zoveel 

stellessen uit Taal Actief vervangen door 

deze lessen.

In de lessen wordt gewerkt met de 

fasering: oriënteren-onderzoeken-

uitvoeren-evalueren ofwel de vaardig-

heden receptie, productie, reflectie. 

De opdrachten in de lessen creatief 

schrijven zijn divergent, de didactiek 

is procesgericht. Vaardigheden 

zoals: creativiteit, communicatie, 

probleem oplossen en kritisch denken 

komen aan bod. De schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid van kinderen 

neemt onder andere toe, evenals het 

vermogen om te verbeelden en het  

plezier en de durf in taal.  

•  Kerndoel kunstzinnige oriëntatie  

54 komt expliciet aan bod; 56 en  

55  impliciet.

• Kerndoel Nederlands 9 expliciet, 

kerndoelen 1,2,3,5 en 12 impliciet.

Cultuurinstelling

De TalenTuin 

Samenwerking

•  Openbare Bibliotheek Borne en 

Rijnbrink gaven advies over het 

aanbod jeugdliteratuur poëzie en 

verhalen en ander proza. 

•  Stichting B’Art (project Kunst in 

de Klas): deden de afstemming 

poëzie en beeldend op de pilot-

scholen.

Contact 

Miriam Janssen

074 2672777 

info@detalentuin.nl

Groep

Midden- en bovenbouw

Regio 

Overijssel incl. training; daarbuiten 

alleen als map.

Sluit aan bij

Taalmethode Taal Actief. Op de 

proefscholen in Borne zijn stellessen 

uit Taal Actief vervangen door deze 

lessen. Hetzelfde zou kunnen gelden 

voor andere taalmethodes.

Informatie leerlijn

“Kinderen willen beleven en ervaren!”

School

Het Lemenschelf , locatie De Esch, 

Borne.

José Groot Rouwen (icc) en Harrie 

Raanhuis (directeur)

Het Lemenschelf, Borne.

Charlotte Bakker(icc) en Harrie 

Raanhuis (directeur)

Deskundigheidsbevordering

Leerkrachten doen mee aan een of 

twee trainings -bijeenkomsten: de 

eerste gaat over werken met een 

verhaal/gedicht + werkopdrachten. 

De tweede vindt plaats naar 

aanleiding van de werkervaringen.  

Informatie leerlijn
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Leerlijn 

Mediaspoor Huve
Mediaspoor Huve is een doorgaande 

leerlijn media-educatie waarbij de 

leerlingen vanaf groep 1 opgeleid worden 

tot mediawijze burgers die in staat zijn 

digitale media in te zetten binnen eigen 

creatief proces.

Media-educatie bestrijkt een breed terrein: 

van creatie en interpretatie tot veiligheid, 

cyberpesten en ICT-vaardigheden. Media-

educatie beslaat meerdere domeinen in het 

onderwijs. 

De doorlopende leerlijn media-educatie 

voor groep 1 t/m 8 legt de basis voor 

vaardig en kritisch mediagebruik.

Daarnaast leren leerlingen media 

gebruiken als communicatie- of 

expressiemiddel. In de leerlijn worden 

beide domeinen op elkaar afgestemd 

waardoor er een contextrijke leeromgeving 

voor de leerlingen ontstaat.

Cultuurinstelling

Roombeek Cultuurpark 

Samenwerking

Bibliotheek Almelo 

Contactpersoon: Ellen Lamberts 

elamberts@bibliotheekalmelo.nl

0546 822005

Contact 

Marjon Hoedeman

053 2308791

marjon@roombeekcultuurpark.nl

Groep

1 t/m 8

Regio 

Alle regio’s

Sluit aan bij

• Beeldende vakken

• Burgerschapsvorming

• ICT

Voorbeeldlessen: 

www.roombeekcultuurpark.nl

Informatie leerlijn

School

De Huve

0546 53 90 89

info@dehuve.nl

Christien Sickman:  

c.sickman@dehuve.nl

Rutger Sibma:  

r.sibma@dehuve.nl

Deskundigheidsbevordering

Voorafgaand aan de leerlijn:

•  Training digitale media voor 

groepsleerkrachten  

(90-120 minuten)

•  Kick-off groepsleerkrachten 

met introductie op thema en 

leerraamwerk (60-75 minuten)

Film: https://youtu.be/K74oIzgZpJg

Informatie leerlijn

https://youtu.be/K74oIzgZpJg
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Leerlijn 

Oorlog dichtbij huis

Om het onderwerp erfgoed en het thema 

Tweede Wereldoorlog dichter bij de 

belevingswereld van de leerlingen te 

brengen, is er een doorgaande leerlijn 

erfgoed voor de groepen 5 t/m 8 gemaakt. 

Cultuurinstelling

Roombeek Cultuurpark 

Samenwerking

Roombeek Cultuurpark heeft in 

nauwe samenwerking met Biblio-

theek Ommen en het Streekmuseum 

Ommen lesmodulen ontwikkeld.

Contact 

Marjon Hoedeman

053 2308791 

Marjon@roombeekcultuurpark.nl

Groep

5,6,7 en 8

Regio 

Ommen

Bijzonderheden

Binnen de ontwikkelde modulen 

wordt uitgebreid gewerkt aan 

kerndoel 54 en 55.

Informatie leerlijn

De leerlingen ervaren en beleven de 

lesinhoud door thematisch te werken  

met diverse disciplines binnen 

kunstzinnige oriëntatie. Verschillende 

lessen opgebouwd vanuit het 

procesgerichte werken.

School

C.B.S. de Kardoen

Korenbloemstraat 2

7731 VW Ommen

0529 45 16 05

info@de-kardoen.nl

Deskundigheidsbevordering

Wat is procesgericht werken?  

Hoe kun je hiermee het onderwerp 

oorlog dichter bij de leefwereld 

van de kinderen brengen? Welke 

mogelijkheden bieden erfgoedlessen 

tot een creatieve verwerking? Hoe 

daag je kinderen uit te reflecteren 

op verleden, heden en toekomst? 

Het team bekijkt en bespreekt het 

toepassen van procesgericht werken 

binnen erfgoedlessen en voor-

beelden van creatieve verwerkingen.

Het team onderzoekt een aantal 

reflectievormen en technieken en 

maakt kennis met de lesmodulen  

en de lesstructuur. Tijdsduur  

training: 2 uur.

De eerste les wordt verzorgd door 

een Roombeek Cultuurpark-docent  

in het bijzijn van de groepsleerkracht. 

Deze les wordt aansluitend aan de 

les doorgesproken. De tweede les zijn 

de rollen omgedraaid en verzorgt 

de groepsleerkracht de les in het 

bijzijn van de RCE-docent. Ook hier 

worden de ervaringen aansluitend 

besproken.

Informatie leerlijn



18 19

R
ij

n
b

ri
n

k
 C

u
lt

u
u

re
d

u
ca

ti
e

Leerlijn 

Samen media maken
In deze leerlijn legt de basisschool zich  

toe op de creatieve en technische kant  

van mediawijsheid. Mediawijsheid 

wordt in de leerlijn verdeeld in Techniek, 

Creativiteit, Analyse en Reflectie  

(Bron: Mediawijsheidcirkel van Mijn  

Kind Online).

Twee weken lang worden leerkrachten 

en leerlingen van de groepen 1 t/m 8 

ondergedompeld in media, daarna start  

de leerlijn. Deze bestaat uit 70 lessen: 

Groep 1 t/m 4: 5 lessen per jaar (eventueel 

in een projectweek), voor groep 5 en 6: 10 

lessen per jaar en voor de bovenbouw  

15 lessen per jaar.

Cultuurinstelling

Bibliotheek Hardenberg 

Samenwerking

Roombeek Cultuurpark

Contact 

Iena Redeker, consulent educatie  

en cultuur

0523 28 00 14 / 27 02 71 

iena.redeker@bibliotheekhardenberg.nl

Groep

1 t/m 8

Regio 

Alle regio’s

Sluit aan bij

Beeldende vorming, muziek en de 

zaakvakken zoals geschiedenis en 

aardrijkskunde.

Informatie leerlijn

“Dromen met je ogen open.”

School

CBS De Wiekslag, Bruchterveld

Tineke Schepers

tinekes@cbsdewiekslag.nl

0523 23 12 10

Deskundigheidsbevordering

Leerkrachten krijgen voorafgaand 

aan de implementatie van deze 

leerlijn een training omgaan met 

verschillende creatieve vormen van 

media.

Informatie leerlijn
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Leerlijn 

Lezen in ontwikkeling
(nog in ontwikkeling)

De leerlijn is gericht op:

1.  Het opzetten van een onderwijs-

programma met een lesstof 

vervangende en vakoverstijgende 

doorgaande leerlijn Literatuur.

2.  Het vergroten van de literaire 

competenties van de leerlingen.

3.  Het stimuleren van de creativiteit  

van de leerlingen.

4.  Het versterken van vak- 

overstijgend onderwijs.

Momenteel werkt de bibliotheek samen 

met de school om een doorgaande leerlijn 

literatuur op te zetten. Binnen deze leerlijn 

staat procesgericht werken centraal en 

wordt onderzocht of de nieuwe methode 

Laat maar lezen kan worden ingezet  

om het creatief schrijven van kinderen  

te stimuleren via de jeugdliteratuur.  

Er worden werkvormen gebruikt die in 

te vullen zijn naar elk willekeurig thema, 

zodat de activiteiten in het onderwijs op 

een makkelijke manier te implementeren 

zijn en het lezen van literatuur een 

logische aanvulling is op de onderwerpen 

die per groep centraal staan. De leerlijn is 

nog in ontwikkeling.

Cultuurinstelling

Bibliotheek Dalfsen 

Samenwerking

Annelies Karelse (specialist in 

literatuureducatie en creatief 

schrijven) Ontwikkelaar van ‘Laat 

maar lezen’.

06 20 74 21 15 

annelieskarelse@gmail.com    

Annelies kan ingezet worden 

bij deskundigheidsbevordering, 

ontwikkeling en motiveren van 

betrokkenen.

Rijnbrink 

Jeannette Hofman (Senior adviseur 

Bibliotheek Inhoudelijk Advies)

jeannette.hofman@rijnbrink.nl

06 22 38 18 02

Contact 

Marjan Supèr

0529 43 24 13 

m.super@bibliotheekdalfsen.nl

Groep

3 t/m 8

Regio 

Het onderwijsprogramma is 

toepasbaar voor alle scholen 

in Nederland. Resultaten en 

Informatie leerlijn

ontwikkelde materialen uit 

de implementatie zijn straks 

beschikbaar.

Sluit aan bij

1.  Een doorgaande leerlijn 

literatuur (groep 3 t/m 8) 

waarbinnen  procesgericht  

wordt gewerkt. 

2.  Een lesprogramma met 

een verdieping van het 

taal- en wereld oriënterend 

onderwijsaanbod, waarbinnen 

actief, passief en receptief 

gewerkt wordt. 

3.  Deskundigheidsbevordering  

van de leerkrachten met 

betrekking tot de doorgaande 

leerlijn literatuur.

4.  Een meer creatieve benadering 

van het onderwijs in het 

algemeen binnen de school. 

5.  Een doorgaande leerlijn 

literatuur die ook implemen-

teerbaar is voor andere scholen 

in Nederland.

School

Heilig Hart school, Lemelerveld

0572 372010

Contactpersoon:  

Irene van der Vegte (ICC-er)

i.vandervegte@h-hartschool.nl 

Directeur: Mariëtte Eilert

Taalcoördinatoren: Rita Schotman  

en Sabine Hospers

Deskundigheidsbevordering

Binnen de leerlijn vindt 

deskundigheidsbevordering van de 

leerkrachten met betrekking tot de 

doorgaande leerlijn literatuur plaats.

Informatie leerlijn
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Leerlijn 

Expeditie Muziek

Expeditie Muziek neemt leerkrachten 

enthousiast mee op expeditie naar 

vakoverstijgend betekenisvol muziek-

onderwijs. Muziek is een belangrijk 

onderdeel van onze cultuur. Kinderen 

op een actieve manier in aanraking 

brengen met muziek is meer dan 

waardevol. Zingen, muziek maken, 

muziek beluisteren én bewegen zijn 

namelijk uitgelezen tools  voor de ont-

wikkeling van jonge hersenen. Muziek in 

combinatie met een ander zaakvak en / of 

kunstdiscipline is zelfs nog waardevoller 

- en leuker!

Expeditie Muziek is een doorgaande 

leerlijn muziek gekoppeld aan taal 

van peuterleeftijd tot en met groep 

8. De werkwijze kenmerkt zich door 

een praktische benadering vanuit 

thematisch , vraag-gestuurd materiaal dat 

leeftijdsadequaat en mooi vormgegeven is.           

Expeditie muziek biedt:

 •  Een doorgaande lijn vanaf de 

peuterleeftijd tot aan groep 8, zoveel 

mogelijk vraag-gestuurd, aansluitend 

bij de verschillende thema’s die 

belangrijk zijn voor de school.

•  Docentenhandleidingen met 

instructies voor het geven van de 

lessen (hand-out).

•  Powerpoints, afbeeldingen, 

audiofragmenten en andere bijlagen 

•  Instructie bij het gebruik van de 

digitale methode Muziekwijs (voorheen 

Muziek moet je doen) of instructie/

verankering bij het gebruik van de al 

aanwezige muziekmethode op school.

Cultuurinstelling

Scala centrum voor de kunsten

Locatie Meppel

Vledderstraat 3C

Meppel

0522 25 88 55

Contact 

Alieke Ramos Marta-Pijl  

(projectleider Scala)

06 81 53 97 37 

a.pijl@ontdekscala.nl

Groep

Peuterspeelzaal t/m groep 8

Regio 

In overleg beschikbaar.

Sluit aan bij

De leerlijn biedt de mogelijkheid 

om op het gebied van 

talentontwikkeling aan te sluiten bij 

de culturele infrastructuur rondom 

school of instelling.

Informatie leerlijn

“Je wordt rijk van kunst en cultuur.”- Hester Maij, gedeputeerde Provincie Overijssel

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering 

bestaat uit een structuur van 

visietraining/deskundigheids-

trainingen met hand-out van direct 

te geven muzieklessen. Ook zijn 

er actieve workshops, waarbij de 

deelnemers zelf leren en ervaren 

door te doen. Zo creëren zij voor 

zichzelf een veilige beginsituatie, 

van waaruit ze het vertrouwen 

krijgen dat ze zelf de muziekles 

(weer) kunnen geven. Daarnaast 

zijn er voorbeeld/ coachings-les(sen) 

door ervaren trainers en is er een  

afsluitende muzikale presentatie 

begeleid door de trainers. Een 

vervolgtraject, bijvoorbeeld een 

eindpresentatie met medewerking 

van de plaatselijke harmonie of 

fanfare is mogelijk.

Informatie leerlijn



Cultuuronderwijs gaat over het geven van betekenis aan de wereld. 

Betekenis geven aan iets uit de wereld betekent dat het een blijvend 

plekje krijgt in het beeld dat de leerling heeft van de wereld. Dus dat een 

‘nieuw’ stukje wereld een plekje krijgt in het geheugen, in de hersenen, 

zodanig dat het invloed heeft op de manier waarop de leerling omgaat 

met de wereld. Leerlingen geven meestal géén betekenis aan de wereld 

als ze het antwoord op een vraag op moeten zoeken in een tekst; een 

voor-geknutselde eekhoorn na moeten maken; of zomaar een liedje 

uit hun hoofd moeten leren. De wereld krijgt wel betekenis als zij zelf 

onderzoeken en creatief werken. Kunst en cultuur kunnen het onderwijs 

betekenisvol maken doordat het kinderen in staat stelt de wereld te 

beleven en te ervaren! 

Gebruik de leerlijnen uit deze brochure om kinderen betekenis te laten 

geven aan de wereld.

Colofon
Ontwerp:   

Morskieft Ontwerpers  

Strategische Identiteiten 

Redactie:  

Rijnbrink 

Beeld:  

Loveland Film & Photography

Nijverdal, 2017

Rijnbrink.nl

Met dank aan alle cultuuraanbieders en 

scholen die input hebben geleverd voor  

de totstandkoming van deze brochure.

Met dank aan:


