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Onderwerpen 

- Lezing Muzikale identiteit met Evert Bisschop Boele 
- CMK3 
- Kindertentoonstelling in het Kunstencentrum K38  

 
 

Lezing Muzikale identiteit met Evert Bisschop Boele  

 
Op 22 juni van 15.30-17.00 uur organiseert de leergemeenschap PO >VO een lezing met Evert 
Bisschop Boele voor ICC’ers en hun schoolteam van alle scholen in Noordenveld. Ook docenten van 
de Ronerborg en de AMV-docenten zijn uitgenodigd. Geïnteresseerde ouder(s) en/of verzorger(s) zijn 
natuurlijk ook welkom!  
 

 
Lezing Muzikale identiteit 
 
De hoeveelheid muziek waarmee kinderen tegenwoordig in aanraking komen, is onvoorstelbaar groot. 
Hoe zorgen we ervoor dat muziekonderwijs hierbij aansluit en betekenisvol is voor iedere leerling? Want 
muziek is overal. Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Het is betekenisvol voor ieder 
individu! 
 
Evert Bisschop Boele ziet de oplossing in idiocultureel muziekonderwijs: muziekonderwijs dat voortbouwt 
op de muzikale identiteit van iedere leerling. In deze lezing verkennen we hoe muziekonderwijs kan 
aansluiten bij de muzikale identiteit van de leerling, maar ook bij die van de leerkracht of docent.  
…………………………………………………………………………………………… 
Evert is lector Kunsteducatie aan de Hanzehogeschool. Hij benadrukt dat muziekeducatie meer is dan het 
leren bespelen van een instrument; het helpt het kind ontwikkelen tot de muzikale persoonlijkheid die het 
wil en kan zijn.   
 

 
➢ Het is mogelijk om Corona-proof bij elkaar te komen in Kerkelijk centrum Op de Helte, 

Touwslager 125, 9301 BJ Roden.  
 

➢ Om de ruimte goed in te kunnen richten en iedereen van een kopje koffie of thee te voorzien 
graag een bevestiging dat je erbij bent! Ook horen we het graag als je iemand meeneemt. 
Dat kan door een mail te sturen naar mariekesatter@kunstencultuur.nl 
 

➢ We hopen jullie allemaal te zien! 
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Cultuureducatie met Kwaliteit, CmK3 

 
De Interne Cultuurcoördinatoren, ICC-ers en de directeuren kunnen vanaf nu weer een financiële 
bijdrage aanvragen om het Cultuuronderwijs op jouw school een stap vooruit te brengen. Maak een 
plan voor de komende twee jaar, dien een samenwerkingsovereenkomst in en vraag zo een CmK-
bijdrage aan om de ambities van jouw school te verwezenlijken.  
Belangrijk: het nieuwe CmK-plan mag geen herhaling zijn van het vorige, ook als je vanwege Corona 
niet al je ambities als school hebt kunnen verwezenlijken. Heb je nog gelden over, dan kun je die wel 
gebruiken om de plannen uit je vorige aanvraag te realiseren 
 
Werk samen met een Cultureel ondernemer 
Je kunt ook een Cultureel ondernemer uitnodigen om een product op maat voor jouw school te 
ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een lessenserie, leskist of een leerlijn. Op de website 
van Compenta vind je alle informatie en voorbeelden van gerealiseerde projecten. 
 
Gezamenlijke deskundigheidsbevordering 
In Noordenveld doen alle scholen een CMK-aanvraag en wordt er een deel gereserveerd voor 
gezamenlijke deskundigheidsbevordering. Denk bijvoorbeeld aan de workshop Vakoverstijgend 
werken met de leerlijn erfgoed of Spacetime layers die gepland is voor volgend schooljaar. De 
bedragen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen van je school.  
 
CMK3 werkt niet meer met een bedrag per leerling maar met vaste bedragen en we gaan ook 

werken met vaste bedragen voor de deskundigheidsbevordering, nl.: 

Basisregeling + bedrag gezamenlijke deskundigheidsbevordering: 

Aantal leerlingen Max. bedrag  
Gezamenlijke deskundigheidsbevordering  
Noordenveld 

23 - 90 €900,00 €200 

91 - 200 €1500,00 €375 

201 - 300 €2100,00 €525 

301+ €2600,00 €650 

De school ontvangt tweemaal dit bedrag, voor twee schooljaren. Daarnaast kan elke school een 

aanvraag indienen voor een pluspakket voor samenwerking met kinderopvang of met het voortgezet 

onderwijs (zie animatie). Als een school een pluspakket wil aanvragen gaat er niets af voor de 

gezamenlijke deskundigheidsbevordering. 

De aanvragen moeten ingediend zijn voor 1 december. 
Marieke Satter helpt je graag: mariekesatter@kunstencultuur.nl 
 
Compenta heeft een animatie gemaakt, waarin uitgelegd wordt hoe de regeling werkt: 
https://youtu.be/WAXRXxPfz7o 
 

https://www.compenta.nl/
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Kindertentoonstelling in het Kunstencentrum K38  

 
Na overleg met K38 hebben we een nieuwe periode gevonden voor de tentoonstelling met als titel 
“KIND EN KUNST IN NOORDENVELD! 
Het duurt nog even maar zet vast in je agenda: op 16 november 2022 is de feestelijke opening. De 
tentoonstelling loopt tot 4 december.  
 
Van de werkstukken die gedurende de beeldende workshops worden gemaakt wordt een selectie 
gemaakt voor de Kindertentoonstelling in K38. Vanaf de tweede helft van het schooljaar 2021-2022 
gaan we werk van de kinderen bewaren. Daar horen jullie t.z.t. meer over via Jolanda Vas.  
 

➢ Binnen heel Noordenveld hebben we nu een mooie Culturele activiteit om reikhalzend naar 
uit te kijken! 

 
 

 


