
 

  
   www.cenoordenveld.nl  | cenoordenveld@gmail.com  |T: @cenoordenveld 

Nieuwsbulletin 4,  juni 2021

 
Onderwerpen 

- Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden en Cultuuronderwijs 

- Pluspakket voor samenwerking met de kinderopvang 

- 6 september: Inspiratiemiddag rondom de Kinderboekenweek  

- 9 September: CEN startvergadering en workshop Spacetime Layers  

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) – aandacht voor álle leergebieden 

In februari van dit jaar hebben de onderwijsministers aangekondigd dat er een Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) komt voor het onderwijs om de (eventuele) opgelopen achterstanden in te lopen in 
de schooljaren 2021-2023. Voor dit programma is in totaal 8,4 miljard euro uitgetrokken, dat 
grotendeels naar de scholen zal gaan. Het is nu aan de scholen om op basis van een analyse van de 
achterstanden interventies te kiezen uit een ‘menukaart’.  

Cultuureducatie is één van de items op deze menukaart en valt onder ‘sociaal-emotionele en fysieke 
ontwikkeling van leerlingen’. Cultuuronderwijs biedt bij uitstek veel mogelijkheden om te werken aan 
de sociale en persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Denk aan drama, muziek, 
beeldende kunst, mediakunst en (lokaal) erfgoed. De link met bewegingsonderwijs (denk aan dans, 
bewegend leren of naar buiten gaan) ligt voor de hand. 
 
Voorbeelden / ideeën: 
Om uitvoering te geven aan een plan van aanpak kun je gebruik maken van kunstvakdocenten die al 
aan je school zijn verbonden. Maar je kunt ook externe professionals inzetten, zoals jeugdtheater, 
musea en kunstvakdocenten. 
Enkele schoten voor de boeg ter inspiratie: 
*Trots zijn op je eigen omgeving en met een kunstenaar of een erfgoeddocent een project 
organiseren waarbij je je eigen omgeving leert kennen of mooier maakt; 
* Mediawijsheid-doelen bereiken door met een filmdocent aan de slag te gaan; 
* Theater koppelen aan sociale thema’s die spelen; 
* Zelfvertrouwen verbeteren d.m.v. dans; 
* Taalachterstanden wegwerken d.m.v. creatief schrijven, toneelteksten schrijven, of met een 
muziekdocent. 
* Vergeet niet dat je een kunstvakdocent (alle disciplines) met lesbevoegdheid in kunt zetten om de 
eigen leerkracht vrij te spelen. Dit kan op structurele basis. Er zijn ook vele cultureel ondernemers die 
dagprogramma’s aanbieden. 

Voortborduren op de doelen die de school al wil bereiken: 
Het NPO kan aan geweldige aanvulling zijn op de CMK-plannen, waardoor de kwaliteit van het 
Cultuuronderwijs op de school structureel kan versterken.   
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Advies op maat: 
Heeft u hulp nodig? Argumenten om Cultuuronderwijs op te nemen in uw plannen? Tips om de juiste 
contacten te vinden? Neem dan contact op met Marieke Satter: mariekesatter@kunstencultuur.nl 

Pluspakket CMK3 voor samenwerking met kinderopvangorganisaties 

Ben je van plan om bij uw CMK aanvraag het pluspakket aan te vragen? 
Compenta is bezig met het opzetten van een ‘Drents Netwerk Jonge Kind’. In het kader daarvan 
worden er een aantal leergangen aangeboden. Hieronder vind je meer informatie over de diverse 
workshops en leergangen. 
 
Tijdspad en (voorlopige) planning: 
Najaar 2021  Inspiratiebijeenkomst ‘Begrijpen met je handen’ 
Winter 2021  Inspiratiebijeenkomst ‘Inspirerende binnen-/buitenruimte’ 
Voorjaar 2022  Inspiratiebijeenkomst ‘Muzikaal kabaal’ 
Begin 2022  Leergang ‘Begrijpen met je handen’* 
Begin 2022  Leergang ‘Inspirerende binnen-/buitenruimte* 
Najaar 2022   Leergang Muzikaal kabaal* 
 
Nog te plannen:  Drama/spel met het jonge kind 
   Dans met het jonge kind 
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Neem contact op met Marieke Satter als je meer informatie wilt: mariekesatter@kunstencultuur.nl. 
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Inspiratiemiddag rondom de Kinderboekenweek 

Op 6 september organiseert K&C samen met IVN en Biblionet Drenthe een inspiratiemiddag rondom 
de Kinderboekenweek. De bijeenkomst is voor ICC-ers, NME-coördinatoren, leescoördinatoren en 
leerkrachten. De bedoeling is dat de aanwezigen met een hoofd en tas vol inspiratie naar huis gaan. 

 
Startvergadering CEN en workshop Spacetime Layers 

9 september van 15.30 – 17.00 uur starten we het nieuwe schooljaar weer samen met een 
bijeenkomst op De Poolster. Het Cultuurmenu wordt uitgedeeld en toegelicht. Vervolgens volgt een 
workshop Spacetime Layers bedacht door Patrick Trentelman. Kijk voor meer informatie alvast op de 
website van K&C:  
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/spacetime-layers 
 
Een tweede workshop volgt op maandag 25 oktober. Tussen workshop 1 en 2 kunnen leerkrachten 
en andere belangstellenden de app uitproberen in de klas of op school. Tijdens de tweede 
bijeenkomst kunnen er praktische vragen gesteld worden en worden ervaringen met de app gedeeld.  
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