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‘We hebben iets gemeenschappelijks 
met elkaar en dat verbindt ons.’

 
CULTUURBELEIDSPLAN                                 

GEERT GROTESCHOOL  
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1. Uitgangspunten  

 
 

1.1 Doel van het beleidsplan 

Dit is een praktisch document waarin blijkt hoe de school haar visie op cultuureducatie in de 
school de komende jaren denkt concreet vorm te geven. Aanleiding om deze visie vast te 
leggen: 
de nieuwe kerndoelen, 
aandachtsgebied van overheid (subsidieregeling) 
 

1.2 Visie van de Geert Groteschool 

Katholieke Basisschool Geert Grote is een brede school en weet zich geïnspireerd door 
algemene Katholieke waarden en normen en biedt leerlingen:  
 
Een plek midden in de wereld 
 
Het onderwijs van de Geert Groteschool staat midden in de wereld;  er is in en buiten de klas 
aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dit uit zich vooral door het 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs binnen de schoolbrede thema’s. Binnen die schoolbrede 
thema’s wordt er een rijke en realistische leeromgeving gecreëerd.  
 
Samen leren leven en werken is een onderdeel in de persoonsvorming van kinderen waar 
wij, als team van de Geert Groteschool,  veel belang aan hechten. Op school leef en werk je 
samen in een groep, met de andere groepen, met het team en ouders. Later leef en werk je 
ook met anderen in de samenleving. Vanuit dit idee hopen wij de kinderen zoveel 
gemeenschapszin mee te geven dat zij later als verantwoordelijke mensen in de 
gemeenschap kunnen staan.  
 
Een veilige leef- en werkgemeenschap 
 
De Geert Groteschool is een leef- en werkgemeenschap voor kinderen, leerkrachten en 
ouders. Als brede school is het een pedagogische basisvoorziening in de wijk. Vanuit het 
principe educatief partnerschap richten wij ons op ouders die zelfbewust en kritisch kijken 
naar hun ouderrol en op zoek zijn naar onderwijs dat kinderen voorbereid in hun vorming 
tot verantwoordelijk (wereld) burger. Dit doen we door uit te gaan van de kwaliteiten van 
het kind. Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Wij proberen dit te bereiken door 
uit te gaan van de individuele mogelijkheden van elk kind en die te stimuleren.  
 
Kwalitatief goed onderwijs 
Doel van het onderwijs bij ons, is kinderen te begeleiden bij hun totale persoonsvorming. We 
willen het kind mede-eigenaar maken van zijn of haar ontwikkelingsproces. Verankering van 
die ontwikkeling vindt plaats in de gemeenschapszin, die de school nastreeft waarbij respect 
voor elkaar centraal staat. Wij willen de kinderen een geborgen omgeving bieden waarin de 
voorwaarden aanwezig zijn om zichzelf zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Centraal staat 
daarbij de vorming van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van elk kind en die te 
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stimuleren. Aansluitend bij het Ontwikkelingsgericht Onderwijs streven wij ernaar dat 
kinderen hun eigen mogelijkheden leren ontdekken en tegelijkertijd leren gebruik maken 
van de mogelijkheden die wij als school bieden. Een evenwichtige aandacht voor het geheel 
waarborgt de basis van waaruit de kinderen zich verder kunnen ontplooien.  

 

Visie op cultuureducatie op de Geert Groteschool  

Op basis van de beschreven missie en visie van de Geert Groteschool, wordt de visie op 
cultuureducatie beschreven. Ook door middel van individueel afgenomen enquêtes bij de 
teamleden. En doormiddel van teamvergaderingen is de visie op cultuureducatie op de 
Geert Groteschool geformuleerd.  
 
Visie op cultuur  
 
Door kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur ontwikkelt het kind zijn 
algemene ontwikkeling en een bredere kijk op de wereld. Kunst laat kinderen nadenken over 
wat het ziet en beleeft. Kunst laat kinderen verrassen, stil staan en verwonderen zodat 
kinderen kunst gaan beschouwen, kunst gaan analyseren, maar ook vragen gaan stellen over 
kunst. Het maakt kinderen nieuwsgierig, door nieuwsgierigheid worden kinderen leergierig. 
  

 Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs proberen we zoveel mogelijk zinvolle en 

betekenisvolle sociale culturele activiteiten en inhouden met en voor de kinderen te 

bedenken. Die sociale culturele activiteiten en inhouden koppelen we aan de ‘echte’ 

wereld van het kind, zodat kinderen beleven wat er gebeurt in de wereld om hen 

heen. Daardoor leren ze anders te kijken, te luisteren, te voelen naar de wereld. Dat 

betekent dus dat we de sociaal culturele praktijk binnen halen in de school maar ook 

de praktijk binnen gaan met de kinderen.  

 

 De horizon van kinderen verbreden vanuit de verschillende cultuurdisciplines: 

beeldend, theater, dans, muziek, mediakunst, literatuur en cultureel erfgoed. De 

disciplines vanuit verschillende invalshoeken aanbieden. De kinderen prikkelen om 

‘out of de box’ te denken, zodat kinderen op een andere manier gaan leren maar ook 

op een andere manier gaan kijken, luisteren en voelen naar de wereld om hen heen.  

 

 In de wereld van het kind komen kinderen in aanraking met verschillende 

cultuuruitingen zodat ze inzicht krijgen in andermans en eigen cultuur. De kinderen 

cultureel zelfbewustzijn maken. Met als doel dat kinderen zich kunnen inleven in de 

verschillende culturen en het waarderen van die verschillende culturen. Daarbij 

wordt de denkwereld van het kind vergroot.  

 

 Cultuureducatie niet alleen op cognitief niveau aanbieden, maar ook op kunstzinnig 

niveau. In het creatieve niveau ontdekken kinderen andere kwaliteiten dan wanneer 

ze alleen op cognitief niveau leerstof aangeboden krijgen. Cultuureducatie kan een 
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kind helpen bij het ontdekken van zijn (verborgen) talenten en de talenten van 

anderen. De talenten kunnen het leerproces van het kind betekenisvol maken. 

Cultuureducatie aanbieden op een thematische wijze, zodat er zoveel mogelijk 

verschillende vakgebieden worden aangeboden. Zo wordt de leeromgeving versterkt. 
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Wat ons drijft om cultuuronderwijs aan te bieden op de Geert Groteschool 

 dat kinderen door het brede aanbod en de verschillende activiteiten andere 

kwaliteiten kunnen laten zien, zowel op cognitief als beeldend niveau. Wij als 

leerkrachten leren andere kanten van de kinderen zien. Ook de kinderen onderling 

leren andere kanten van mede leerlingen zien. Wanneer de creativiteit van kinderen 

volop aangesproken wordt zal dit in verschillende vakgebieden terug te vinden zijn. 

Hierdoor worden ze steeds vindingrijker en zijn ze steeds meer in staat tot het 

scheppen van een nieuw ontwerp.  

 

 Kinderen in aanraking laten komen met de wereld, verschillende culturen, om hen 

heen, zodat ze zich breed ontwikkelen en een rijke algemene kennis opbouwen. 

Daarbij zelf een mening laten vormen. Waar liggen mijn interesses, voorkeuren? Wat 

ken ik al en wat is nieuw?             

          

 De kinderen prikkelen om ‘out of de box’ te denken, zodat kinderen op een andere 

manier gaan leren maar ook op een andere manier gaan kijken, luisteren en voelen 

naar de wereld om hen heen.  

 

          

 Wanneer kinderen leergierig zijn heb je een betekenisvolle situatie gecreëerd voor 

kinderen. Die betekenisvolle situatie sluit weer nauw aan bij Ontwikkelingsgericht 

Onderwijs.  

 

‘We hebben iets gemeenschappelijks met elkaar en dat verbindt ons.’ 
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1.3 Wijze van totstandkoming  

Het beleidsplan cultuureducatie vloeit voort uit de missie en visie van de school en is 
een onderdeel van het totale schoolplan. 
In het beleidsplan worden steeds de beleidsdoelen voor de komende jaren 
opgenomen. De ICC-er is in eerste instantie verantwoordelijk voor het schrijven en 
coördineren van de uitvoering van het beleidsplan cultuureducatie. 
Het beleidsplan is een groeidocument. Dit betekent dat helder omschreven is in 
welke mate de cultuureducatie wil integreren in haar onderwijs en welke stappen 
moeten worden ondernomen om dit doel te bereiken. 
 

1.4 Besluitvorming 

De intern cultuurcoördinator (ICC-er)ontwerpt het programma cultuureducatie voor 
de verschillende leerjaren/bouwen in overleg met de bouwcoördinatoren en het 
team. De ICC-er legt hierover verantwoording af aan de directie. 
Na evaluatie van de culturele activiteiten en het cultuurbeleidsplan door het team zorgt de 
ICC-er voor aanpassing en borging. 
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2. Beginsituatie en ambitie  

 

2.1 Huidige stand van zaken met betrekking tot cultuureducatie  
Mogelijke omschrijvingen: 
hap-snap of structureel? leerkracht-afhankelijk? welke didactiek? welke methode aanwezig, ook in 
gebruik? 
vakleerkracht? ouders? roostertijd? organisatie? inhoud? verbonden met andere leerlijnen of visie?. 

 

Verticale leerlijn nu Verticale leerlijn straks 

Beeldend onderwijs:  
Eén keer per week 45 minuten. Het is 
leerkracht afhankelijk. Het is hap/snap. We 
maken geen gebruik van een bepaalde 
didactiek. Er is geen methode aanwezig. De 
leerkracht organiseert de les zelf en de 
inhoud is zeer verschillend. Als we bezig zijn 
met schoolbrede thema´s, dan is de leerlijn 
beeldend onderwijs verbonden met andere 
leerlijnen zoals geschiedenis, taal, 
aardrijkskunde enzovoort. 
 

Beeldend onderwijs: 
Procesgerichte didactiek toepassen bij 
beeldend onderwijs waardoor we werken 
aan de creativiteitsontwikkeling. In groep 1 
t/m 8. 
 

Muziek: 
Eén keer per week 45 minuten. Groep 3 t/m 
5 hebben begeleiding gehad van Ann 
Kampen. We hebben een methode muziek 
moet je doen, maar de leerkrachten geven 
aan dat ze niet blij zijn met de methode en 
dat ze deze ook niet volgen. In de groepen 6, 
7 en 8 is er een talentenband en een koor. 
Deze treden twee keer per jaar op.  
 

Muziek: 
Een procesgerichte methode, zodat 
iedereen op dezelfde manier les geeft.  
Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 
wordt consequent doorgevoerd. Op papier is 
deze wel uitgewerkt.  
 

Dans en drama: 
Eén keer per jaar geven de groepen 6, 7 en 8 
een musical. Uitbeelden van verhalen 
gebeurt ook ieder jaar, maar dat is heel 
leerkracht afhankelijk. Dans en drama zijn 
niet opgenomen in ons roostertijd. Dans en 
drama is vaak verbonden met andere 
leerlijnen. Tijdens de OGO thema’s loopt het 
bijv. vaak samen met wo vakken.  
 

Dans en drama: 
Samen met Gnaffel een doorgaande lijn 
dans/drama ontwikkelen en uitvoeren.  

Media educatie: 
De groepen 6, 7 en 8 gaan ieder jaar naar de 
film. De groepen 7 en 8 hebben zelf een film 

Media educatie:  
inzetten als  instrumenten om de creativiteit 
te stimuleren. Bijvoorbeeld een 
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gemaakt voor UNICEF. Ze hebben het script 
zelf geschreven en de rollen zelf vertolkt. Er 
is geen methode. Mediaeducatie is niet in 
het rooster opgenomen en de inhoud is 
wisselend.  

schooljournaal maken.  
 
Media-educatie is er op gericht leerlingen inzicht te 
verschaffen in de symbooltaal, de vorm en inhoud van 
media. Leerlingen worden zich bewust van de rol en 
de plaats van media in de maatschappij, zoals digitale 
en sociale media. Leerlingen kunnen er betekenissen 
aan toekennen en leren dat media en de betekenis 
ervan beïnvloedbaar zijn. Media-educatie beoogt dat 
leerlingen zichzelf niet alleen zien als gebruiker van 
media en populaire cultuur, maar ook als maker. 
Leerlingen krijgen inzicht in de manier waarop media 
wordt geproduceerd door analyse en reflectie. Door 
het zelf produceren van beelden, tekst en geluid  
krijgen leerlingen grip op deze symbooltaal. Media-
educatie heeft daardoor een nauwe relatie met 
kunstzinnige oriëntatie. 

Literatuur:  
Vanaf groep 4 hebben we 1 x per week 
nieuwskring  en 1 keer per week 
boekpromotie. De boekpromotie doen we 
op verschillende manieren. Dit is 
opgenomen in het rooster.  
Daarnaast komen we maandelijks in 
aanraking met verschillende vormen van 
literatuur bijvoorbeeld poëzie ed. door onze 
taalmethode. Dit is in iedere groep gelijk.  
 

Literatuur: 
Uitbreiden van de schoolbibliotheek en 
meer gebruik maken van de mogelijkheden 
die de Bibliotheek Zwolle biedt. We hebben 
Caren Rikkert als leescoördinator in de 
school. Zij gaat dit aankomend schooljaar 
oppakken.  

Erfgoed: 
Identiteitsdag (personeel) 
Uitwisselingsproject Brugge. 
Viering in de kerk. 
Binnen een thema bezoek brengen aan 
culturele projecten. 
Herdenkingsdienst 14 april bevrijding Zwolle  
Verticale leerlijn straks: 
Culturele projecten meer laten aan laten 
sluiten bij de schoolbrede thema’s. 
 

Erfgoed: 
Samenwerking met het Historisch Centrum 
Overijssel. 

 

 Huidige situatie van cultuureducatie op de Geert Groteschool 

Discipline  Wat  Leerjaar Roostertijd Beleidsvoornemen 

Beeldend Handvaardigheid 1 t/m 8   Wekelijks. Meer structuur 

 Museum bezoek 1 t/m 8 2 keer per jaar, 
wisselend per 
leerjaar. 

Geen 

 Tentoonstellingen van 
de Fundatie 

5 t/m 8  2 keer per jaar, 
wisselende per 
leerjaar. 

Geen  

 Samenwerking Artez  Student 
afhankelijk 

Geen  
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 Fotografie dag 5 t/m 8  1 keer per jaar. Geen  

 kunstbeschouwing 7 en 8  Hap snap Meer structuur in 
kunstbeschouwing.  

Theater Theater bezoek 1 t/m 8  2 keer per jaar, 
wisselend per 
leerjaar. 

Geen  

 Musical Award van 
Zwolle 

8 1 keer per jaar. Geen 

 Drama-dag van de 
Pabo 

5 t/m 8  1 keer per jaar. Geen 

 Themavieringen 1 t/m 8 3 keer per jaar,    
per leerjaar.  

Geen 

 Vieringen rond 
feestdagen (Sint, Kerst, 
Pasen en Carnaval) 

1 t/m 8  Elke viering per 
jaar, per leerjaar.  

Geen  

 Handpop in de groep 1 t/m 3  Leerkracht 
afhankelijk 

Geen 

Dans Musical (zelf bedenken 
/ schrijven) 

6, 7 en 8 1 keer per jaar. Geen 

Muziek Muziek lessen van 
leerkrachten  

1 t/m 8 Wekelijks. Meer structuur in 
de muzieklessen. 
Meer kundigheid 
om muzieklessen te 
verdiepen.  

Mediakunst Film bezoek 
 
 

5 t/m 8  1 a 3 keer per jaar, 
wisselend per 
leerjaar.  

Geen  

 Film maken voor 
UNICEF 

7 en 8 1 x per jaar Geen  

Literatuur Nieuwskring 5 t/m 8  Wekelijks. Geen  

 Verhalen luisteren in 
de ‘Sassenpoort’.  

7 en 8  1 keer per jaar. Geen 

 Boekpromotie 
(verschillende soorten). 

5 t/m 8  Wekelijks. Geen 

 Poëzie  5 t/m 8  Maandelijks. Geen 

 Poëzie wedstrijd 8 Voldoende 
1 keer per jaar.  

Geen 

 Uitbeelden van 
verhalen  

1 t/m 8 Hap snap Drama als vak meer 
structuur in 
aanbrengen.  

 Trefwoord 1 t/m 8  Dagelijks. Geen 

Cultuur 
erfgoed 

Identiteitsdag 
(personeel) 

-  1 keer per jaar Geen 

 Uitwisselingsproject 
Brugge 

7 2 keer per jaar Geen  
 

 Viering in de kerk 1 t/m 8  1 keer per jaar. Geen 
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 Binnen een thema 
bezoek brengen aan 
culturele projecten. 

3 t/m 8  3 keer per jaar,    
per leerjaar. 

Culturele projecten 
aan laten sluiten bij 
de schoolbrede 
thema’s.  

 Herdenkingsdienst 14 
april bevrijding Zwolle  

7 en 8 1 keer per jaar.  

   
Horizontale leerlijnen  
 

Nu Straks 

Twee keer per jaar hebben we schoolbrede 
thema’s. We werken Ontwikkelings Gericht. 
Alle vakken worden betrokken bij het 
thema. Er is dus sprake van een thematische 
verbinding en het levert een win win situatie 
op. Het is gekoppeld aan een afsluiting. Het 
is structureel en doordacht. We werken met 
HOREB in de onderbouw en met het 
activiteitenboek in de midden- en 
bovenbouw.   

Vier keer per jaar schoolbrede thema’s.  
De thema’s vastleggen voor de komende 
vier jaar.  
 

Tijdens feestelijke activiteiten werken wij 
ook horizontaal. Beeldend onderwijs, 
muziek, taal en begrijpend lezen gaan dan 
over de feestelijke activiteit.  

 

Musicals in de groepen 6, 7 en 8 worden ook 
op de OGO manier benaderd. Ons beeldend 
onderwijs, taal, muziek, 
wereldoriëntatievakken en rekenonderwijs 
staan dan in het teken van de musical. De 
kinderen gaan in onderzoeksgroepen uiteen 
en onderzoeken wat ze nodig hebben voor 
het neerzetten van een musical.  

 

  

2.2 Infrastructuur 

Instelling  Onderwerp  

Samenwerking met andere scholen  

Meander College  Samenwerking in ontwikkeling over 
muziek: schoolorkest, popkoor.  

Thomas a Kempis College  Samenwerking in ontwikkeling over 
sport.  

Het Atelier Brede School Partner 

Jenaplein Brede School Partner  

Het Veldboeket Brede School Partner 

  

Samenwerking met culturele aanbieders  
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Muzerie Muzieklessen verzorgd door 
vakdocenten.  

Museum ‘de Fundatie’  Museumbezoek, tentoonstellingen 

Historisch museum Zwolle Museumbezoek, tentoonstellingen 

Provinciaals museum   Museumbezoek, tentoonstellingen 

Overijssels museum  Museumbezoek, tentoonstellingen 

Theater ‘de Spiegel’ Theaterbezoek  

Theater ‘Odeon’  Theaterbezoek  

Bioscoop ‘de Kroon’  Bioscoopbezoek  

  

Samenwerking met ondersteunende instanties  

Muzerie Verdieping in de muzieklessen 
Instructie voor de groepsleerkracht 
t.a.v. verdieping in muzieklessen.  

Artez Studenten geven muzieklessen.  

Sport Service Zwolle Brede School partner 

 
Voornemens 

 Samenwerking met het Meander College heractiveren. Door middel van een gesprek 

met de nieuwe directeur van school, de samenwerking heractiveren. Het doel van 

het gesprek zal het bespreken van de mogelijkheden voor de samenwerking zijn. 

 

 Samenwerking met het Thomas a Kempis College heractiveren. Door middel van een 

gesprek met de directeur van de school, de samenwerking heractiveren. Het doel van 

het gesprek zal het bespreken van de mogelijkheden voor de samenwerking zijn. 

 

2.3 Programma 

 
Drie scenario's 
Het schoolbeleid rond cultuureducatie kan op drie niveaus plaatsvinden; drie scenario's, te 
weten: 
Scenario 1: 
Aanbodgericht, school maakt gebruik van aanbod en instellingen en 
kunstenaars. De school schrijft jaarlijks in op het aanbod van kunst- en culturele instellingen 
en CE producenten. Het zijn losse projecten. 
Scenario 2: 
Vraaggericht, school vraagt CE-leveranciers diensten en producten te leveren op 
maat. De school heeft beleid op het gebied van CE. De school vraagt instellingen/ 
kunstenaars of deze diensten kunnen ontwikkelen en leveren, passend in dit 
beleid. De school heeft een cultuurcoördinator of andere expertise in huis. 
Scenario 3: 
Kunst en cultuur zijn geïntegreerd in het onderwijsaanbod. In een rijke leeromgeving kan 
kunst en cultuur geleerd en ervaren worden. De school profileert zich als cultuur- en/ of 
kunstschool. 
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Beleidsvoornemens: 
Onze school bevindt zich in scenario 2; kenmerk daarvan is dat het vraaggericht is. Het 
doel is om scenario 3 te realiseren. Noodzakelijk hiervoor is dat de school 
duidelijk beleid omtrent cultuureducatie heeft geformuleerd en op basis daarvan externen 
betrekt bij het realiseren ervan. 
 

2.4 Ingezette middelen 

2.4.1 Rol schoolleiding 

 Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); 

 Laat zich adviseren op basis van uitgevoerde evaluaties door de coördinator; 

 Is eindverantwoordelijk voor de Culturele acitiviteiten; 

 Keurt jaarlijkse activiteitenplannen; 

 Kiest strategie in de fase van visie-, beleids- en planontwikkeling 

 Verdeelt taken in de fase van visie-, beleids- en planontwikkeling 

 Organiseert visie-, beleids- en planontwikkeling 
 
 
2.4.2 Coördinatie 

 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid door het signaleren en 
analyseren van sterke en zwakke punten; 

 Kiest strategie in de fase van visie-, beleids- en planontwikkeling 

 Verdeelt taken in de fase van visie-, beleids- en planontwikkeling 

 Organiseert visie-, beleids- en planontwikkeling 

 Doet voorstellen voor beleidsplannen voor de verdere verbetering van de kwaliteit 
van de Cultuur Educatie; 

 Ziet toe op de uitvoering van het beleid (bewaken van de kwaliteit, integratie in het 
onderwijsprogramma, e.d.); 

 Evaluatie en borging van een continu beleid  

 Advies uitbrengen aan de directeur op basis van uitgevoerde evaluaties;  

 Draagt mede zorg voor de uitvoering van de Brede School door met leraren overleg 
te voeren over de pedagogische koers van de school en de voortzetting daarvan in 
de naschoolse activiteiten;  

 Stimuleert en coacht collega’s m.b.t. de doorgaande leerlijn; 

 Wil collega’s motiveren en enthousiasmeren;  

 Stuurt aan op een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Brede School; 

 Zorgt er voor dat jaarlijks in juni in de bouwvergaderingen de culturele activiteiten 
worden geëvalueerd; 

 Richt een Kinderwijkplatform op; 

 Neemt deel aan netwerken; 

 Geeft projecten en activiteiten zodanig vorm dat deze kunnen worden uitgevoerd 
door de samenwerkingspartners en ook aansluiten op de wensen en de behoeften, 
problemen en ambities van de doelgroepen van de school; 

 Bewaakt de samenwerking en afstemming tussen de verschillende uitvoerende 
organisaties en de school.  
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Leerkrachten 

 Zorgen voor draagvlak voor de activiteiten bij kinderen en hun ouders en stimuleren 
kinderen tot deelname aan de activiteiten. Specifiek doet de leerkracht dit als volgt: 

o stelt zijn/haar lessen open voor promotie en introductielessen van het 
naschoolse aanbod;  

o is proactief in het doorverwijzen van kinderen naar activiteiten daar waar het 
gaat om kinderen voor wie het juist goed is deel te nemen;  

o maakt het naschoolse aanbod onderdeel van het kringgesprek op school.  

 Bieden ondersteuning aan de culturele instellingen bij misdragen van kinderen 
tijdens binnen- en naschoolse activiteiten; 

 Komen regelmatig een kijkje nemen bij het naschoolse aanbod voor zijn/haar 
leerlingen; 

 Evalueren van de activiteiten d.m.v. een evaluatie instrument; 

 Nemen enquêtes af in juni; 

 Nemen deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale 
consultatie; 

 Doen voorstellen voor onderwijsverbetering op terreinen cultuur en sport en 
beweging; 

 Zetten een leerlingenraad op en wonen 5 vergaderingen per schooljaar bij; 

 Zijn contactpersoon voor de ouderwerkgroep Sport en Cultuur;  

 Coördineren het gebruik van de lokalen voor naschoolse activiteiten. 
 
 

2.4.3 Interne expertise 
Specifieke kennis    Personen 
Bespelen van muziekinstrument  Lotte, Joanne 
Zingen      Rianne 
ICC certificaat     Melanie  
 

2.4.4 Externe ondersteuning  
 

Naam persoon/instelling   Met betrekking 
tot  

Bijzonderheden/ 
contactpersoon /tele-
foonnummers e.d.) 

Vormen en 
frequentie van 
overleg  

Theater Gnaffel  Samenwerken 
in de toekomst 

Jolan van de Waeter: 
jolan@gnaffel.nl  

1 keer in het 
schooljaar 2013-
2014. In het 
schooljaar 2014-
2015 meerdere 
malen. En start 
samenwerking 
schooljaar 2015-
2016 

Muzin  Muziek  Ann Kampen 
info@muzin.nl  

Wekelijks  

Muzerie  Cultuur Elly Cufus 
e.cuhfus@muzerie.nl  

4 keer per jaar. 

mailto:jolan@gnaffel.nl
mailto:info@muzin.nl
mailto:e.cuhfus@muzerie.nl
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Historisch Centrum 
Overijssel 

 Erfgoed Wisseling van functie, 
in afwachting van 
nieuw email adres. 

1 keer per jaar. 

 
2.4.5 Financiën 

Vanuit het Rijk krijgt de Geert Groteschool € 10,90 per leerling per jaar, de ceporegeling. We 
hebben 278 kinderen per oktober 2014. In totaal is dat een bedrag van € 3030,20- per jaar 
aan culturele activiteiten voor de gehele school. Per januari zal dit bedrag verdubbelen, 
omdat wij ons hebben aangesloten bij de voorhoedescholen van het CMK (Cultuur Met 
Kwaliteit). Dus 6060,40. Januari 2015 weten wij of het bedrag verviervoudigd gaat worden.  
We kunnen onderzoeken of we ook nog wat geld van de ouderbijdrage kunnen gebruiken.  
 
 

2.5 Faciliteiten 

Aantal beschikbare uren voor de ICC’er:  
Voor het uitvoeren van bovenstaande taken heeft de ICC’er minimaal 2 uren per week nodig. 
De ICC’er van de Geert Groteschool, Suzanne Roemeling, is een dagdeel vrij geroosterd om 
haar ICC taken en de taken voor de brede school te vervullen.  
 

2.6 Knelpunten  
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3 Taakverdeling en faciliteren Straks 

 

3.1  Korte termijndoelen 

Scenario 2: 
Vraaggericht, school vraagt CE-leveranciers diensten en producten te leveren op 
maat. De school heeft beleid op het gebied van CE. De school vraagt instellingen/ 
kunstenaars of deze diensten kunnen ontwikkelen en leveren, passend in dit 
beleid. De school heeft een cultuurcoördinator of andere expertise in huis. 
Scenario 3: 
Kunst en cultuur zijn geïntegreerd in het onderwijsaanbod. In een rijke leeromgeving kan 
kunst en cultuur geleerd en ervaren worden. De school profileert zich als cultuur- en/ of 
kunstschool. 
 
Beleidsvoornemens: 
Onze school bevindt zich in scenario 2; kenmerk daarvan is dat het vraaggericht is. Het 
doel is om scenario 3 te realiseren. Noodzakelijk hiervoor is dat de school 
duidelijk beleid omtrent cultuureducatie heeft geformuleerd en op basis daarvan externen 
betrekt bij het realiseren ervan. 
 

Schooljaar 2014-2015: Muziekonderwijs kwaliteit geven 

 

wat hoe wie deadline 

Schoolband en koor 
meer inzetten bij 
vieringen 

Door optredens te geven tijdens 
de viering. In de lessen wordt hier 
op voorbereid.  

Fokko voor de 
band, Simon 
voor het koor.  

19 dec. Kerst, 
14 feb. 
Valentijn, 
Juni  
Eindfeest 

Procesgerichte 
methode muziek kiezen 

Zichtzendingen opvragen van 
verschillende methodes.  

ICC’er, directie Oktober 2014 

Flyers van de culturele 
activiteiten op school 

Doormiddel van onze eigen 
ontworpen flyers willen we het 
culturele programma begin van 
het jaar aan alle ouders bekend 
maken. Deze flyer geeft de 
uitstraling weer die de Geert 
Groteschool beoogd. Een grafisch 
ontwerper heeft de flyer van de 
band al klaar. De flyer van de 
culturele activiteiten zal eind dit 
schooljaar klaar zijn.  

 Juni 2015 
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wat hoe wie deadline 

Naschoolse activiteiten 
verbinden met de 
doorgaande leerlijn 
muziek die we hebben. 

In samenwerking met allerlei 
partijen. Een gevarieerd muziek 
aanbod realiseren na schooltijd.  

ICC’er, ouder-
werkgroep  

Juni 2015 

Implementeren nieuwe 
muziekmethode door 
de volgende 
activiteiten: 

Het muziekonderwijs 
professionaliseren doormiddel van 
professionele begeleiding in de 
groepen 1 t/m 5. 

Ann Kampen, 
ICC’er 

Juni 2015 

Begeleiding in de 
groepen. 

Ann Kampen komt lessen geven in 
de groepen 3 t/m 5 en lessen 
bekijken in de groepen 3 t/m 5. 
Ann zal tips en tops geven.  

Ann Kampen Van okt. 2014 
tot juni 2015 

Begeleiding na 
schooltijd voor de 
leerkrachten. 

Ann is aanwezig tijdens 
vergaderingen om de gang van 
zaken te evalueren.  
Ann is aanwezig tijdens 
vergaderingen om haar kennis 
over te brengen op de 
groepsleerkrachten.  

Ann Kampen 5 keer in het 
schooljaar. 

Studenten Artez + 
Frans Haverkort 
schrijver van onze 
nieuwe methode 
komen uitleg geven. 

Na schooltijd zullen de 
leerkrachten een uitgebreide 
uitleg krijgen  

Studenten 
Artez  en Frans 
Haverkort 

Januari 2015 

Nascholing voor de  
leerkrachten van groep 
1/2 . 
 

Ann Kampen komt na schools de 
groepen 1/2 begeleiden op het 
gebied van muziekonderwijs. Ze 
zullen de nieuwe methode 
bespreken. Totaal 6 uur.  

Ann Kampen januari 2015 
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wat hoe wie deadline 

Les geven vanuit de 
nieuwe methode. 

Wekelijks geven de leerkrachten 
van de groepen 3 t/m 6 in 
afwisseling met Ann Kampen 
muziekles uit 
www.eigenwijsdigitaal.nl / Muziek 
moet je doen. 
De leerkrachten van groep 1/2 en 
groepen 6, 7 en 8 doen dit naar 
eigen inzicht. (groepen 6,7,8 
hebben iedere week band en 
koor)  

Leerkrachten 
groep 1 t/m 8.  

Juni 2015 

 

http://www.eigenwijsdigitaal.nl/
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3.2  Lange termijndoelen 

 
Schooljaar 2015-2016: Doorgaande leerlijn handvaardigheid en Literatuur  
 

wat hoe  wie  deadline 

Reflecteren op 
behaalde doelen uit het 
beleidsplan korte 
termijn doelen 
schooljaar 2014-2015  

Door te evalueren in één van de 
laatste schoolvergaderingen. 

Directie, ICC’er -Juli 2015 
evalueren  
-September 
2015 borgen. 

Een nieuwe 
termijnplanning 
maken. 

Door de evaluatiepunten te 
gebruiken n.a.v. de vergadering.  

ICC’er Oktober 2015 

Doorgaande leerlijn 
handvaardigheid 
realiseren:  

   

Begeleiding in de 
groepen. 

Leerkracht geeft afwisselend les 
met een deskundige.  

 December 2015 

Begeleiding na 
schooltijd voor de 
leerkrachten. 

Een aanspreekpunt is aanwezig 
tijdens vergaderingen om de gang 
van zaken te evalueren.  
Een aanspreekpunt is aanwezig 
tijdens vergaderingen om haar 
kennis over te brengen op de 
groepsleerkrachten.  

 5 keer in het 
schooljaar. 

Les geven vanuit de 
nieuwe methode. 

Wekelijks geven de leerkrachten 
van de groepen 3 t/m 6 in 
afwisseling met Ann Kampen 
muziekles uit 
www.eigenwijsdigitaal.nl / Muziek 
moet je doen. 
De leerkrachten van groep 1/2 en 
groepen 6, 7 en 8 doen dit naar 
eigen inzicht. (groepen 6,7,8 
hebben iedere week band en 
koor)  

Leerkrachten 
groep 1 t/m 8.  

Juni 2015 

http://www.eigenwijsdigitaal.nl/
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wat hoe  wie  deadline 

Meer gebruik maken 
van de mogelijkheden 
die de Bibliotheek 
Zwolle biedt.  

We hebben Caren Rikkert als 
leescoördinator in de school. Zij 
gaat dit oppakken en verder 
uitwerken. De afspraak die januari 
2015 is gemaakt:  We gaan in het 
schooljaar 2015-2016 om de 10 
weken naar de bibliotheek. Elke 
groep vanaf groep 4. Dan hebben 
we 4 x per jaar een wisselende 
collectie van boeken in de 
groepen.  

Lees- 
coördinator 

Juni 2016 

Leesplan schrijven   September 
2015 

 

 
Schooljaar 2016-2017:  
 

wat hoe  wie  deadline 

Reflecteren op 
behaalde doelen uit het 
beleidsplan korte 
termijn doelen 
schooljaar 2014-2015  

Door te evalueren in één van de 
laatste schoolvergaderingen. 

Directie, ICC’er -Juli 2016 
evalueren  
-September 
2016 borgen. 

Een nieuwe 
termijnplanning 
maken. 

Door de evaluatiepunten te 
gebruiken n.a.v. de vergadering.  

ICC’er Oktober 2016 

Mogelijke 
samenwerking met 
Gnaffel onderzoeken 

De ICC’er vraagt een gesprek aan 
met Jolan Van de Waeter 
Educatie 
Werkdagen: dinsdag t./m 
donderdag 
Theater Gnaffel 
Mimosastraat 1 
8013 SB Zwolle 
T 038 45 48 727 
M 06 30706606 
E jolan@gnaffel.nl 
 

 Juni 2017 

 

mailto:jolan@gnaffel.nl
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Schooljaar 2017-2018: Visie en ambitie aanpassen, doorlopende leerlijn dans en drama 
 

wat hoe  wie  deadline 

Reflecteren op 
behaalde doelen uit het 
beleidsplan korte 
termijn doelen 
schooljaar 2014-2015  

Door te evalueren in één van de 
laatste schoolvergaderingen. 

Directie,  
ICC’er 

-Juli 2017 
evalueren  
-September 
2018 borgen. 

Een nieuwe 
termijnplanning 
maken. 

Door de evaluatiepunten te 
gebruiken n.a.v. de vergadering.  

ICC’er Oktober 2017 

Toneel een grotere rol 
geven in de school. Dit 
doormiddel van de 
samenwerking die we 
aan zijn gegaan met 
theater Gnaffel.  

De mogelijkheden zijn al 
besproken met Gnaffel. Deze 
moeten uiteraard aangepast 
worden.  
Zie bijlage.  

ICC’er Juli 2018 
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4 Bijlagen 

 
Voorstel samenwerking Geert Grote school en Theater Gnaffel 
 
Publiciteit uiting over de voorstelling 
Aan de hand van de voorstelling Biggels & Tuiten een praktische en inhoudelijke samenwerking 
tussen onderwijs en theater Gnaffel. 

 Theater Gnaffel / Tryater 

 Regie: Tamara Schoppert.  
 Leeftijd vanaf 4 jaar (BO 1 t/m 4) 
 Speelperiode maart t/m juni 2015 
 Discipline beeldend theater met poppen 
 Duur60 minuten 

 

Een vrolijke ontmoeting met tranen. 

“Bewaar je beste tranen voor het juiste moment, kind”, zei de oude man. Ik ken hem niet maar ik zie 
hem vaak zitten op het bankje aan de vijver. Maar ik huil nooit. Ik ga toch zeker niet huilen. Niet als ik 
pijn heb, niet wanneer ik verdrietig ben. Huilen helpt niet, je krijgt er maar dikke ogen van. Dat heb ik 
van mijn moeder geleerd. Dus. 
 
Biggels en Tuiten is een vrolijke en troostende voorstelling over tranen. Over hoe mooi huilen soms 
is. Hoe onhandig om op het verkeerde moment te huilen. En of tranen op kunnen raken. Over dat 
tuiten op een treurige regenbui lijkt en biggelen altijd een beetje kietelt. Er zou een 
tranenbibliotheek moeten bestaan, dan kun je ze allemaal een keertje uitproberen! 
 
Tamara Schoppert is verbonden aan Tryater als speler en regisseur. Zij regisseerde o.a. de 
voorstellingen: Discopigs, Fabelkracht en het feest van Karel Ketelaar. Tryater speelt klassiek en 
eigentijds repertoire voor kinderen, jongeren en volwassenen, van spektakelstukken tot theatersolo 
‘s. 

 

Educatie 

 Kerndoel nr. 54: Huilen, verdrietig zijn, oud en jong ontmoeten elkaar en leren van elkaar. 
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 Kerndoel nr. 55: Reflecteren op de voorstelling door middel van spelelementen waarin de 
fantasiewoorden biggels, tuiten en tranenbibliotheek centraal staan. 

 Kerndoel nr. 56: Kinderen maken kennis met theater met poppen. 

 

 

Concept voorstel 

Inleiding 

Het concept is ontwikkeld in het kader van cultuur onderwijs wat formeel in 2016 voor de 
basisscholen gaat gelden. Hierbij is  duidelijk aangegeven dat de regie in de handen van het 
onderwijs moet komen. De culturele instellingen mogen niet meer uitsluitend aanbod gericht werken 
maar ook vraag gericht. Het onderwijs moet een eigen Beleidsplan en met daarin een visie 
ontwikkelen ten aan zien cultuur met kwaliteit, waarin men in staat vraaggericht te werken en samen 
te werken  culturele instellingen.  

Hieronder volgt eerst de uitwerking van het concept voorstel, vervolgens kunt u lezen vanuit welke 
missie er wordt gewerkt aan kunsteducatie . Aanvullinde informatie uit het onderzoek Cultuur in de 
spiegel wat in opdracht van het Ministerie van onderwijs is uitgevoerd. 

Samenwerkingpartner  van Theater Gnaffel is de GH Pabo in Zwolle, Ludie Gootjes.  

Vanuit haar functie kijkt zij over de schouder mee hoe het concept in de praktijk gaat uitwerken. 
Tijdens de evaluatie momenten zal zij indien nodig er bij gevraagd worden. Ludie Gootjes heeft  
samen met Martijn van Nieuwenhuizen het boek geschreven  getiteld Basisboek cultuuronderwijs, 
uitgegeven in 2011. 

Pilot 

 In het seizoen 2012 -2013 heeft er een vijf tal bijeenkomsten plaats gevonden met I.C.C leerkrachten 
van vier verschillende basisscholen rondom Zwolle. De bijeenkomsten zijn in samenwerking met de 
GH Pabo Zwolle en Theater Gnaffel voorbereidt, aangestuurd en uitgevoerd. Hieruit is een concept 
gekomen waarin het onderwijs aan heeft gegeven waar en hoe men een theater voorstelling in wil 
zetten en er meer uit wil halen dan alleen een uitje, zoals dat vaak door hun collega’s wordt ervaren. 
Wat een veelvoorkomend punt is het creëren van draagvlak voor culturele uitingen buiten school.  

Hieronder volgt een voorstel om deze in samenwerking met de geert Grote school uit te werken en 
uit te voeren. De repetitieperiode kan niet aangepast worden. Het uitvoeren van het concept plan 
kan uitgevoerd worden van Januari tot en met 1 Juni. 

 

Repetitie periode  januari - februari 

1. Deelnemers, de betrokken leerkrachten bij de pilot. 
 Doel; het maakproces van een voorstelling praktisch inzichtelijk te maken. 

- Wat houdt het maakproces van  een  professioneel jeugdtheater gezelschap in 
- Waar hecht men belang aan. 
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- Wie zijn bij een maakproces betrokken naast acteurs en regisseur. 
- Wat wil het theatergezelschap meegeven aan het publiek. 
 
1.1 Activiteit  

Een toon moment bijwonen. In de theater zaal van Gnaffel 
In gesprek gaan met de regisseur, acteur 
 
Uitwisseling tussen leerkrachten en de makers van theater Gnaffel 

 
2. kunsteducatie 

Het ontwikkelen van de kunsteducatie gaat in samenspraak met de regisseur en de artistiek leider. 
De expertise van het onderwijsleerkrachten is zeer welkom. 
Doel: In het kader van cultuur met kwaliteit en het uitwerken van een doorgaande leerlijn kan 
onderwijs en Gnaffel elkaar hier in versterken. 

  
2.1 Activiteit 

Uitwisseling wat men heeft waargenomen tijdens het toon moment.  
Welke thema kan men uit de voorstelling halen, vanuit het onderwijs 
In welke vorm zou het gegoten worden om de voorstelling verder te verdiepen in de lessen. 
De kunsteducatie van Gnaffel behorende bij de voorstelling. Waar ligt het accent van de 
kunstinstelling. 

 
2.2 Organisatie, ten aanzien van planning, uitvoering en samenwerken 

In de uitwerking op school is de leerkracht en de educatie afdeling van Gnaffel uitvoerend.   
Afstemmen en het samenstellen van een lesprogramma 
 

3. De leerlingen 
De leerlingen zowel meenemen in het maakproces, in het kijken naar een voorstelling en het 
reflecteren op een voorstelling. Daarnaast wordt er gewerkt aan het produceren aan een eigen 
voorstelling. 
Tevens gaat men kennismaken met het maken van een pop, een pop zoals deze bij de allereerste 
voorstelling van theater Gnaffel is ontwikkeld. 
Doel: kinderen hebben kennis gemaakt met een professioneel jeugdtheater gezelschap. 
Tijdens de uitwerking heeft de leerling leren, waarnemen, verbeelden en conceptualiseren. Dit heeft 
men ondergaan door middel van de kunst educatie, uitgevoerd door de educatie medewerker van 
Gnaffel als mede door hun eigen leerkracht. 

 
3.1 Activiteit 
- Bijwonen van een try-out voorstelling 
- Reflecteren, door middel van taal en beeld 
- Workshop poppen maken 
- Workshop drama 
- Performance ontwikkelen 
- Presentatie 
- reflecteren 

 
4 Team  

Het team kan gebruik maken om hun expertise ten aanzien van drama te vergroten door een 
workshop op school bij te wonen. 
Doel 

 kennis en inzicht  vergroten  ten aanzien van de kunstdiscipline theater. 
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 leerkrachten zijn in staat om het onderscheidt te maken tussen theater en theater met 
poppen. 

 Leerkrachten zijn in staat de kunsteducatie aan te laten sluiten bij het lesmateriaal zoals deze 
is ontwikkeld door het SLO aangaande theater. 

 
 
 
ACTIVITEIT 

Het team leerkrachten en directie krijgen het volgende aangeboden. De duur van de 
deskundigheidsbevordering is een dagdeel.  

 Een overzicht van theater in Nederland hoe deze zich heeft ontwikkeld de afgelopen 100 jaar. 
In het  historisch overzicht wordt er inzicht gegeven hoe in samenhang met de, 
maatschappelijke ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen, religie en het onderwijs theater 
ingezet is. 

 De  kenmerken van theater met poppen en hoe poppen ingezet worden in het 
basisonderwijs door de leerkrachten zelf. 

 Missie & Visie van theater Gnaffel 

 Praktische kennis spel opdrachten, gekoppeld aan Gnaffel 

 Uitwisseling hoe theater Gnaffel aan kan vullen in de doorgaande leerlijn. 

Conclusie  

Het conceptvoorstel is zeer  breed opgezet. Voor elke betrokkenen van het onderwijs is er een 
activiteit en een doel waarom die activiteit ingezet wordt. De ouders zijn echter niet in het concept 
voorstel opgenomen. Dit zou als optie meegenomen kunnen worden door een bijdrage te leveren 
vanuit Gnaffel bij een al ingeplande ouderavond. Het financiële plaatje heb ik hier nog niet bij 
aangeplakt. Het moet  echter gezien worden als een pilot waarbij ieder helder voor ogen heeft wat 
het moet opleveren.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


