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kenniskring CmK III

voor CmK projectleiders
en cultuurcoaches
Cultuureducatie

Cultuureducatie
Graag nodigen we je uit om op maandag
21 september van 10.00 tot 12.00 uur deel te
nemen aan een kenniskring over CmK III.

Gespreksonderwerpen voor de kenniskring:

Als projectleider van een of meerdere Cultuureducatie
Met Kwaliteit (CmK) projecten ben je betrokken
geweest bij het ontwikkelen van leerlijnen
cultuureducatie, deskundigheidsbevordering van
leerkrachten, praten over visie op cultuuronderwijs,
et cetera. De kennis en ervaring die je daarbij hebt
opgedaan, zijn waardevol om mee te nemen in
toekomstig beleid en te ontwikkelen activiteiten.
In onderstaande mail krijg je achtergrondinfo over
CmK III en krijg je input over de gespreksonderwerpen
en de voorbereiding op de kenniskring. De insteek is

• Welke hobbels en drempels zie je bij de overgang
van CmK II naar CmK III?
• Hoe gaan we de nieuwe scholen bereiken?
Wat is daarvoor nodig?
• Hoe onderhouden we de scholen die hebben
deelgenomen aan CmK? Wat is nodig voor het
verduurzamen (borgen en verbeteren) van CmK
op die scholen?
• Hoe sluiten we aan bij curriculumvernieuwing?
Wat heb je nodig?
José Gieskes en Meriam de Kanter zullen de
bijeenkomst leiden.

om met CmK III door te bouwen op het fundament dat
gelegd is in CmK I en II.

Q&A op de website van het FCP over het Curriculum:
Hoe hard is de volgende voorwaarde: ”Aansluiting bij de curriculumvernieuwing is een voorwaarde”?
Het is een voorwaarde, dus hard. Het Fonds adviseert penvoerders daarom ook om in hun plannen en begroting ruimte op
te nemen voor de (nog te ontwikkelen) curriculumvernieuwing.
Het Fonds spreekt in de komende periode niet meer over leerlijnen. Scholen en culturele instellingen werken echter
wel met leerlijnen. Hoe moeten we hiermee omgaan?
Het Fonds begrijpt dat er nu al leerlijnen zijn en dat het nog even kan duren voordat de richtlijnen voor het nieuwe
curriculum bekend zijn. We moeten deze CmK-periode daarom zien als een transitieperiode waarin het materiaal dat al is
ontwikkeld vertaald moet worden naar de opzet van het nieuwe curriculum. Wat nu nog ontwikkeld wordt kan het beste
zo veel mogelijk in de vorm van de grote opdrachten van Curriculum.nu worden ontworpen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de kenniskring door een mail te sturen naar cultuureducatie@rijnbrink.nl voor 15 september. Je
ontvangt dan een link voor de online meeting in teams. Graag tot ziens bij de kenniskring! We kijken uit naar je komst!
Namens team Cultuureducatie, Meriam de Kanter en Jose Gieskes

