
1 
 

 
 

 

Plan voor cultuuronderwijs 2021-2025 

Obs de Wezeboom  uit Oosteinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen verwonderen 

 

 

 
 

School 

Naam:  Openbare basisschool de Wezeboom  

Directeur: Chantal Jurjens  Telefoon: 0522-481330 / 06-18091716 

Adres:        Schoolstraat  28  E-mail:          wezeboom.directie@xs4all.nl 

Postcode:    7961 NJ    Website:  www.dewezeboom.nl  

Plaats:        Ruinerwold   Brin-code: 18IJ 

 
 

mailto:wezeboom.directie@xs4all.nl
http://www.dewezeboom.nl/


2 
 

Inhoudsopgave 

 

1. Inleiding         blz. 3 

 1.1 doel van het cultuurplan     blz. 3 

` 1.2  Onze school, het schoolbeleid    blz. 3 

 1.3  Visie op cultuureducatie      blz. 5 

 1.4 Het creatieve pad      blz. 7 

 1.5 IPC School       blz. 8 

 

2. Cultuur op school: beginsituatie en gewenste situatie  blz. 9 

 2.1  Scenario (EVI)       blz. 10 

 2.2  Leerdoelen IPC ; culturele vorming    blz. 10   

 2.3  Verticale en horizontale leerlijnen    blz. 14 

 2.4  Voorzieningen op het gebied van cultuur    blz. 15 

 2.5  Culturele kaart omgeving Ruinerwold   blz. 16 

 

 3. Organisatie en taakverdeling      blz. 23 

 3.1  De cultuurcoördinator      blz. 23 

 3.2  De taakverdeling       blz. 23 

 

4.  Geldbronnen          blz. 24 

 

5. Actieplan         blz. 25 

  5.1 Ontwikkelpunten      blz. 26 

  5.2 Stappenplan per ontwikkelpunt    blz. 27 

 

6. Bijlagen         blz. 31 

   6.1 Doorgaande leerlijn Erfgoed/ theater   blz. 31 

  6.2 Planning land van Scala     blz. 32 

  6.3 Erfgoed leerlijn SLO      blz. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



3 
 

1. Inleiding 

 

1.1  Doel van het cultuurplan  

In dit cultuurplan staat beschreven hoe de leerkrachten van obs de Wezeboom 

omgaan/ uiting geven aan cultuuronderwijs. Cultuureducatie wordt ingezet: 

 

• om de brede ontwikkeling van kinderen te bevorderen; 

• bij het versterken van de leeromgeving; 

• om de kinderen op te voeden tot actieve cultuurparticipatie. 

 

Dit plan is geschreven door Rianne Tjarks cultuurcoördinator obs de Wezeboom. 

 

1.2  Onze school, het schoolbeleid  

 

Visie van de school 

Onze visie sluit aan bij de motto van Stichting Wolderwijs, namelijk;    Wolderwijs 

ontwikkelt 

 

Wij staan voor: 

 

Professionele leerkrachten die leerlingen coachen en begeleiden in het zelfstandig, 

zelfredzaam en zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontplooien. 

 

Via stimulerende interactie leren wij de leerlingen om hun eigen gedrag te sturen en 

het beste uit zichzelf te halen. 

Je mag zijn wie je bent! 

 

De voorwaarden die wij hiervoor scheppen zijn: 

- Leerkrachten die in ontwikkeling blijven 

- Uitdagende en inspirerende leeromgeving 

- Een veilige (leer)omgeving 

- Respectvol gedrag op school. Hieronder verstaan wij: 

o Zelfrespect hebben 

o In dialoog gaan met elkaar 

o Waardering hebben voor elkaar (empowerment) 

o Aandacht hebben voor elkaar 

o Nieuwsgierig zijn naar elkaar toe 

o In kunnen leven in anderen 

 

Motto van de school 

Ons motto is:     
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Pedagogisch klimaat 

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor de wijze waarop een 

kind de mogelijkheid wordt geboden om op te groeien tot een volwaardig mens.  

Op De Wezeboom hechten we veel waarde aan een vriendelijk en warm klimaat 

met orde en regelmaat. In zo’n klimaat zal het kind zich veilig voelen en zich kunnen 

ontwikkelen. 

 

We bevorderen op school een goed pedagogisch klimaat door o.a.: 

- De houding van de leerkracht: De leerkrachten op de Wezeboom benaderen 

de kinderen op een positieve manier. Ze belonen de kinderen voor hun 

leeractiviteiten en laten hen ervaren dat er verschillen mogen bestaan tussen 

de leerlingen in de groep. Ze stellen haalbare eisen aan het kind ten aanzien 

van werkhouding, omgang met andere kinderen en materialen. 

- Zelfstandigheid: De leerkrachten schenken de leerlingen vertrouwen en 

geven hen de gelegenheid om zelfstandig taken uit te kunnen voeren. 

- Afwisseling in activiteiten: De leerkrachten zorgen voor afwisseling in 

activiteiten door te variëren in werkvormen, schriftelijke en mondelinge 

activiteiten af te wisselen, net als rust en beweging. 

- Ondersteuning bij praktische zaken: Met de kinderen worden duidelijke 

afspraken gemaakt over de plaats, het gebruik en het opruimen van 

materialen. 

- Het voorkomen van pestgedrag: Door structureel aandacht te besteden aan  

Bovenstaande zaken hopen we pestgedrag te voorkomen. 

 

Onderwijs van De Wezeboom in de praktijk 

Elk kind moet zich thuis kunnen voelen op onze school en vertrouwen hebben in de 

leerkrachten. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school 

gaan. Immers, daardoor kunnen de kinderen zich ten volle ontwikkelen.  

Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van de kinderen is het 

bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is in onze 

schoolorganisatie dagelijks tijd ingeruimd voor zelfstandig werken. Het kenmerkende 

hiervan is dat de kinderen werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De 

kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Ze moeten leren 

plannen en keuzes te maken. 

 

 

 

Onze speerpunten voor dit onderwijs zijn (in willekeurige volgorde): 

- Passie 

- Kansen (Talent) 

- Betrokkenheid 

- Eigenaarschap 

- Samenwerken 

- Doelgericht 
 

 

Visie op leren 

Leren is een voortdurend en gepersonaliseerd proces waarbij verbindingen in de 

hersenen worden gelegd en verstevigd. We bouwen in dit proces voort op kennis, 

vaardigheden en inzicht, verdiepen deze inzichten en kunnen deze in verschillende 

contexten toepassen. 
We richten ons hierbij continue op het leren van kinderen en het plezier in leren.  
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1.3  Visie op cultuureducatie  

 

Waarom is cultuuronderwijs belangrijk vindt obs de Wezeboom: 

- verbindt samenleving en onderwijs. 

-Biedt kinderen kansen en draagt bij aan hun brede ontwikkeling.  

- leert wat cultuur in je eigen omgeving betekent. 

- raakt je en verwondert je. 

- draagt bij aan ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden.  

- ontwikkelt emotionele kant van je persoon. 

- wie weet bereidt het je voor op het kunstenaarschap. Het vinden van de 

kunstenaar in jezelf en dan op alle vlakken; het ontdekken van je talenten! 

- Leerlingen opvoeden tot wereldburgers 

- Leren wat cultuur op mondiaal niveau betekent.  

- Talent en vaardigheden ontwikkelen. 

 

Hieronder een diagram wat wij bij de leerlingen willen bereiken d.m.v. 

cultuuronderwijs:  

 

 
 

Cultuur 
onderwijs

Je verwonderen, 
onder de indruk 

zijn

Uitlaatklep, jezelf 
kunnen laten gaan. 
(Soc./emotioneel)

Concentratie/ijver 
in het produceren 

Ontdekken 

Enthousiasme, 
inspiratie en 

motivatie

Uitbreiding 
woordenschat

Verbindende factor 
tussen vakgebieden

Meer 
zelfvertrouwen

Talent en 
vaardigheden 
ontwikkelen
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Een belangrijk punt vinden wij dat alle kinderen in aanraking komen tijdens hun 

schoolperiode met alle disciplines binnen cultuuronderwijs: 

 

- Muziek 

- Literair 

- Beeldend 

- Dans 

- Drama 

- Audiovisueel/ Nieuwe media 

- Erfgoed 

 

In dit plan beschrijven wij hoe hier uiting aan te geven. We vinden het belangrijk dat 

leerlingen hun ‘creatieve pad’ volgen.  
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1.4  Het creatieve pad 
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1.5 IPC School 

 

Bij ons op school werken bij de zaakvakken op de IPC manier. Hieronder informatie 

van IPC in een notendop 

 

 

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat 

vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je 

staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds 

programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal 

staat. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren 

doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht 

voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en 

internationale ontwikkelingen. 

 

 

IPC in de praktijk  

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. 

Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt 

chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het 

heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde 

worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen 

groeien. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde 

periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC 

niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden 

zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken 

vanuit verschillende invalshoeken. 

 

Vaste structuur  

De units hebben een vaste structuur. Leren staat daarbij centraal. Elke unit wordt 

‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen 

betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al 

aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele 

schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Dan 

volgt een uitleg met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen 

voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. 

De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we 

het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. 
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2. Cultuur op school: beginsituatie en gewenste situatie 

 

2.1  Scenario (EVI) 

Obs de Wezeboom bevindt zich in schooljaar 2020-2021 in scenario 3 

 

Vanaf schooljaar 2022-2023 willen wij vasthouden aan Scenario 3 - Leren & 

regisseren 

 

De school werkt vanuit haar eigen cultuurbeleid en in samenwerking met haar 

directe (culturele) omgeving aan cultuuronderwijs. Cultuur wordt vormgegeven 

vanuit de expertise van het eigen team en de culturele omgeving. Zo wordt het 

mogelijk om een verticale (vanaf groep 1 tot en met groep 8) of horizontale leerlijn 

(aansluitend bij andere vakken) te realiseren. De ICC-er of 

cultuuronderwijsdeskundige speelt een centrale rol bij de vormgeving van het 

cultuuronderwijs op de school, met duidelijke en structurele ondersteuning van 

directie, collega’s en eventueel bestuur. 

 

In scenario 3 staat het schoolteam centraal. 

 

Cultuuronderwijs willen wij inzetten als verbindende factor binnen het onderwijs op 

obs de Wezeboom, bijv. tijdens de fase van oriëntatie en reflectie: dialoog, 

waardering en aandacht voor elkaar, nieuwsgierig, inleven.  
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2.2 Leerdoelen IPC, culturele vorming.  

    

Doelen Early Years (groep ½) 
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Leerdoelen 3 t/m 8 

Voor kunstzinnige vorming, muziek en dans en ICT maken we gebruik van de IPC 

leerdoelen. Zie hieronder omschreven.  

 

 

Kunstzinnige vorming (in kinddoelen omschreven) 

Leerjaar 3/4 

1.01 Ik kan diverse materialen en processen gebruiken.  

1.02 Ik kan suggesties ter verbetering van mijn eigen werk aangeven. 

1.03 Ik kan het werk van anderen van commentaar voorzien.  

1.04 Ik ken een aantal kunstvormen.  

1.05 Ik begrijp dat mensen verschillende kunst mooi vinden. 

 

Leerjaar 5/6 

2.01 Ik kan materialen en technieken kiezen die geschikt zijn voor de opdracht.  

2.02 Ik kan mijn werk verklaren door te vertellen wat ik heb gedaan en waarom.  

2.03 Ik kan over kunstwerken praten en redenen voor mijn mening geven.  

2.04 Ik kan mijn kunst gebruiken als middel tot zelfexpressie. Favorieten 

2.05 Ik ken een aantal vormen, materialen en technieken die kunstenaars 

gebruiken.  

2.06 Ik ken het werk van Nederlandse kunstenaars. 

 

Leerjaar 7/8 

3.01 Ik kan een groot aantal materialen, vormen en technieken gebruiken om mijn 

emoties, waarnemingen en ervaringen uit te drukken.  

3.02 Ik kan kunstwerken beschouwen waar het gaat om betekenis, ontwerp, 

materialen, techniek, plaats en tijd.  

3.03 Ik kan mijn oordeel geven over kunstwerken, met het begrip, de waardering, 

het respect en het plezier die daarbij gepast zijn.  

3.04 Ik kan dingen tot uitdrukking brengen door middel van visuele en tactiele 

vormen.  

3.05 Ik kan mijn eigen werk verbeteren.  

3.06 Ik weet dat het onderwijs in kunstzinnige vorming zich bezighoudt met 

communicatie via zicht- en tastbare uitdrukking.  

3.07 Ik weet hoe kunstenaars op verschillende manieren laten zien wat ze voelen en 

beleven.  

3.08 Ik begrijp dat het werk van kunstenaars beïnvloed wordt door hun omgeving 

en dat kunstenaars hun omgeving beïnvloeden. 

Muzikale vorming (in kinddoelen omschreven) 

 

Leerjaar 3/4 

1.01 Ik kan herkennen en onderzoeken hoe geluiden worden gemaakt, veranderd 

en samengesteld.  

1.02 Ik kan een eenvoudig ritme met een vaste maat aanhouden.  

1.03 Ik kan eenvoudige muzikale patronen componeren en in symbolen 

weergeven.  

1.04 Ik kan een aantal bekende liedjes zingen.  

1.05 Ik kan alleen of samen muziek maken.  

1.06 Ik kan naar een liedje luisteren en zeggen wat ik ervan vind.  

1.07 Ik kan deuntjes herinneren.  
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1.08 Ik kan van mijn eigen liedjes zeggen wat ik leuk vind en niet leuk vind.  

1.09 Ik ken een aantal liedjes.  

1.10 Ik ken muziekstukken.  

1.11 Ik weet hoe muzikanten liedjes maken.  

1.12 Ik begrijp dat muziek op veel verschillende manieren gemaakt kan worden. 

1.13 Ik begrijp dat muziek een doel heeft. 

 

Leerjaar 5/6 

2.01 Ik kan herkennen en onderzoeken hoe geluiden worden gestructureerd en 

met expressie worden gebruikt. 

2.02 Ik kan geluiden en instrumenten kiezen die bij de opdracht passen. 

2.03 Ik kan met gebruikmaking van een beperkt aantal noten eenvoudige stukken 

op ritmische wijze uitvoeren.  

2.04 Ik kan zuiver en met gevoel zingen.  

2.05 Ik kan een liedje improviseren.  

2.06 Ik kan muziekstukken samenstellen om een bepaald effect te creëren. 

2.07 Ik kan mijn eigen werk verbeteren.  

2.08 Ik kan over mijn muziekstukken vertellen wat ik gedaan heb en waarom.  

2.09 Ik kan mijn mening geven over een muziekstuk met de juiste woorden.  

2.10 Ik kan bekende muziekstukken herkennen, waaronder muziekstukken uit 

Nederland.  

2.11 Ik weet hoe muzikanten (uit verschillende landen) geluiden maken.  

2.12 Ik weet hoe muzikanten (uit verschillende landen) geluiden en instrumenten 

kiezen om een lied te maken.  

2.13 Ik begrijp hoe verschillende muzikale effecten gecreëerd worden. 

 

 

 

 

Leerjaar 7/8 

3.01 Ik kan geconcentreerd luisteren, met aandacht voor details.  

3.02 Ik kan als onderdeel van een ensemble ritmisch gestemde en niet-gestemde 

instrumenten bespelen.  

3.03 Ik kan stukjes componeren en daarbij muzikale elementen binnen een 

structuur combineren.  

3.04 Ik kan liedjes zowel één- als tweestemmig zingen.  

3.05 Ik kan tijdens een optreden rekening houden met het publiek.  

3.06 Ik kan mijn werk verbeteren.  

3.07 Ik kan op een goede manier muziekstukken beoordelen. 

3.08 Ik kan een muziekstuk beoordelen rekening houdend met de betekenis, 

stemming, structuur, plaats en tijd.  

3.09 Ik weet dat muziek zich bezighoudt met muzikale en emotionele uitdrukking 

3.10 Ik weet hoe muzikanten (uit verschillende landen) muziekelementen 

gebruiken.  

3.11 Ik begrijp dat muzikanten muziek gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te 

drukken.  

3.12 Ik begrijp dat het werk van muzikanten beïnvloed wordt door hun omgeving. 
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Audiovisueel/ Nieuwe media (in kinddoelen omschreven) 

 

Leerjaar 3/4 

1.01 Ik kan patronen herkennen en maken, door gegevens te verzamelen en hier 

een tekening of poster van te maken. 

1.02 Ik kan digitale tools of middelen gebruiken om teksten te typen en op internet 

te spelen en werken. 

1.03 Ik kan teksten en websites gebruiken om informatie in tekst, beeld en geluid 

die ik begrijp te vinden. 

1.04 Ik kan de computer gebruiken om iets te vertellen en te laten zien. 

1.05 Ik kan veilig omgaan met bekende media en uitleggen dat reclame invloed 

op mij heeft. 

1.06 Ik ken toepassingen van technologie in het dagelijkse leven. 

1.07 Ik weet hoe technologie invloed heeft op het leven van mense 

 

Leerjaar 5/6 

2.01 Ik kan taken en problemen opdelen in kleine stukjes en met een algoritme 

een deel van het probleem oplossen om mijn doel te bereiken. 

2.02 Ik kan digitale omgevingen gebruiken voor beeld- en/of audiobewerking en ik 

kan de omgeving zelf bijhouden en onderhouden. 

2.03 Ik kan met diverse informatiebronnen informatie vinden en gebruiken, om 

vragen te beantwoorden en ideeën te verhelderen. 

2.04 Ik kan een idee of verhaal laten zien door een multimediale representatie te 

maken van mijn idee of het verhaal. 

2.05 Ik kan veilig omgaan met sociale media en op een veilige manier media 

gebruiken. 

2.06 Ik ken toepassingen van technologie op de werkplaats. 

2.07 Ik ken toepassingen van technologie in het dagelijks leven. 

2.08 Ik weet hoe technologie invloed heeft op de werkplaats. 

2.09 Ik begrijp dat slim gebruik van technologie mensen verder kan brengen 

 

 

 

 

Leerjaar 7/8 

3.01 Ik kan de computer gebruiken om een complex probleem op te lossen.  

3.02 Ik kan digitale omgevingen op een veilige manier gebruiken om samen te 

werken aan diverse eindproducten.  

3.03 Ik kan een informatieprobleem oplossen door vragen te stellen, 

zoekstrategieën te bepalen en de gevonden informatie te beoordelen en 

gebruiken in een presentatie.  

3.04 Ik kan de computer gebruiken om informatie, ideeën en verhalen op 

verschillende manieren te representeren.  

3.05 Ik kan kritisch media bekijken en ik ben me bewust van mijn eigen 

mediagebruik en de invloed die media op me heeft.  

3.06 Ik weet dat ICT gaat over toepassingen van techniek.  

3.07 Ik ken toepassingen van techniek voor vrije tijd, communicatie en werk.  

3.08 Ik begrijp dat de kwaliteit van mijn informatie belangrijk is.  

3.09 Ik begrijp dat het belangrijk is rekening te houden met publiek en doel bij 

presentaties. 

 



14 
 

 

Cultureel Erfgoed 

 

We gebruiken de leerdoelen van SLO (zie bijlages) 

 

2.3  Verticale en horizontale leerlijnen 

Verticale leerlijnen 

De leerlijnen van erfgoed, beeldend, muziek, dans/theater, literatuur, en 

mediaeducatie die voor het grootste deel gegeven worden door de leerkracht 

zelf.  Onderdelen van deze leerlijnen kunnen worden verzorgd door externen zoals 

een vakleerkracht, muziekschool, kunstenaar, etc. Ook is het externe 

cultuuraanbod in z’n geheel vaak een verticale lijn waarin gezorgd wordt voor 

een evenwicht tussen alle disciplines en tussen actief, receptief en reflectieve 

activiteiten.  

 

 

Verticale leerlijnen NU Verticale leerlijnen Straks 

Beeldend,  

Methode laat maar zien als databank + 

IPC kunstzinnige vorming. 

- Doorlopende leerlijn in alle groepen 

dat wel aansluit bij de IPC thema’s 

waarmee de klas werkt + gerichter units 

plannen.  

-> tijd vrijmaken/ inroosteren voor 

beeldend naast IPC.  

 

Muziek,  Ipc kunstzinnige vorming.  Aanstellen muziekleerkracht. Hij/ zij 

begeleidt ons bij het ontwerpen van 

een leerlijn muziek i.c.m IPC. 

Dans ->  Aanvragen via Land van Scala. 

Eenmaal per bouw. De danslessen 

worden in een lessencyclus gegeven.  

Drama,  

Methode woordenschat en drama als  

-Doorlopende leerlijnen alle groepen en 

minimaal 1x per 2 weken op het rooster 

i.c.m. IPC thema.  

Vooral ook als doel om de 

woordenschat te vergroten.  

Erfgoed,  Geen aandachtspunt, maar meer 

toespitsen op het vragen naar aanbod. 

Actief het aanbod bekijken.  

Audiovisueel/ nieuwe media.  Geen aandachtspunt. 

Literair, goede samenwerking met de 

bibliotheek omtrent projecten in alle 

groepen (Leesvirus, Schrijver in de klas, 

Drentse boeken top 5, Vakantielezen, 

themacollecties).  

Geen aandachtspunt. Dit loopt goed in 

samenwerking met de bibliotheek en 

de taalcoördinator.  
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Horizontale leerlijnen 

 

 

Horizontale leerlijnen NU Horizontale leerlijnen STRAKS 

Literair -> Drama ->muziek 

Tijdens de feestelijke ouderavond en 

kerstviering worden deze onderdelen 

gecombineerd. Dit is 

leerkrachtafhankelijk en thema 

gebonden.  

Meer thematische verbindingen binnen 

alle onderdelen van cultuur in 

combinatie met wereldoriëntatie. Dit op 

basis van IPC units. Dit gebeurt dan  

-> betrekken extern aanbod bij dit 

project. Bijvoorbeeld een voorstelling, 

museum bezoek of een dansdocent in 

de klas.  

 
2.3  Voorzieningen op het gebied van cultuur  

Huidige situatie 

• Voorzieningen binnen de school 

De school heeft naast al het verbruiksmateriaal een techniekkast. Verder is er 

een algemene ruimte tot de beschikking, naast de lokalen.  

• Expertises 

Juf Saskia heeft een lichte voorkeur voor handwerken. Juf Marchien zingt in 

een koor. De overige teamleden hebben geen specifieke expertises.  

Gewenste situatie 

• Voorzieningen binnen de school 

Een nette kast met al het verbruiksmateriaal in een (gesorteerd en gelabeld) 

Een soort theaterkuil (arena) buiten, waarin de kinderen voorstellingen kunnen 

geven. Maar hierbij kan je ook denken aan gastdocenten, spreekbeurten en 

ander soort lessen.  

• Expertises 

Een leerkracht op school met expertise tot muziek. Zodat hij/zij kinderen kan 

enthousiasmeren en er een doorgaande lijn ingezet kan worden binnen alle 

groepen.  
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2.5 Culturele kaart  
 

Een culturele kaart is een overzicht met organisaties waar je terecht kunt voor 

de activiteiten.  De leerkracht kan samen met de ICC’er een keuze maken uit 

de activiteiten indien ze dit graag willen.  

 

Muziek 

Wat Doelgroep Wie Locatie 
1.Mijn klas… een 

orkest.  

Onder leiding van 

muziekdocenten om 

een instrument te 

leren bespelen.  

Groep 7 en 8 Scala centrum 

voor de kunsten. 

Inge van de Louw 

Klaslokaal 

2.Blazersklas op 

school.  

Kinderen leren een 

orkestblaasinstrument 

bespelen.  

Groep 6 t/m 8 Emiek Kasimier- de 

Ruiter 

Klaslokaal of 

gymlokaal 

3.Marsen, walsen en 

musicals 

Een les over de 

instrumenten en het 

repertoire en 

vervolgens een 

concert. 

Alle groepen Drents senioren 

orkest 

Klaslokaal 

4. Zingen in het 

Drents 

Alle groepen Huus van de taal klaslokaal 

 

Taal 
Wat Doelgroep Wie Locatie 

1.Vertelkastje 

Verteltheater voor 

prentenboeken. 

Groep 1 en 2 Bibliotheek de 

Wolden, Annet Krol 

Klaslokaal 

2. Drents 

sprekende pop. 

Groep 1 t/m 4 Huus v/d Toal Klaslokaal 

3. Tijdzappen 

Lezen over de 

geschiedenis. 

Boeken lezen rond 

een bepaald 

geschiedenis 

thema incl. doe-

boekje 

Groep 5 en 6 Bibliotheek de 

Wolden, Annet Krol 

Bibliotheek/ 

klaslokaal 

4. Leesvirus 

10 boeken lezen 

en je 

mening/vragen 

Groep 5/6/7 Bibliotheek de 

Wolden, Annet Krol 

Klaslokaal 
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uitwisselen omtrent 

de boeken. 

5. Spin in de bieb. 

Een spin laat de 

groep 

kennismaken met 

verschillende 

soorten boeken.  

Groep 4 Bibliotheek de 

Wolden, Annet Krol 

Klaslokaal 

 

 

 

 

 

6. Taalschat. 

Informatieve les 

over de streektaal 

Drents. 

Groep 5 t/m 8 Huus van de Toal Klaslokaal 

7. Peter en de Wolf 

Kennismaken met 

muziek en 

taalkundig 

erfgoed middels 

een sprookje. 

Groep 5 en 6 Huus van de Toal Klaslokaal 

8.Nationaal 

voorleeswedstrijd 

 

Groep 7 en 8 Bibliotheek de 

Wolden 

Klaslokaal  

9. Hoorspel van 

streekverhaal. 

Voorstelling 

bestaat uit de 

bewerking van 

een streekverhaal 

met live-muziek.  

Groep 7 en 8 Stichting Vertellus Klaslokaal 

10. Een Dreents 

voorleesuurtje 

Voorgelezen 

worden uit een 

Dreents 

kinderboek of 

volksverhaal 

Alle groepen Huus van de toal klaslokaal 

 

 

 

 

 

 

Theater 
Wat Doelgroep Wie Locatie 

1.Herrie in de stal. 

Voorstelling over 

vrienden maken 

en angsten 

overwinnen. 

 

Groep 1/m 4 Het Huis van Barm Speellokaal, 

gymzaal of aula. 

2. Miezenmuis, een Groep 3 t/m 6 Het huis van Barm  Buiten, gymzaal. 
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reuzenverhaal. 

Voorstelling met 

poppen is 

gebaseerd op het 

verhaal van Ellert 

en Brammert. Over 

groot zijn en klein 

voelen en 

andersom. 

Speellokaal 

3. Blijf 

Een muzikale 

voorstelling over 

herinner-dingen.  

 

Groep 3 t/m 8 Theatergezelschap 

Heisa 

Klas of gymlokaal 

4. Voor elk hoofd 

een hoed 

Workshop waarbij 

je aan de slag 

gaat met een 

bestaande 

hoofddeksel en de 

persoon eronder. 

Alle groepen Scala centrum 

voor de kunsten. 

Inge van de Louw 

Gym- of 

speellokaal 

 

Beeldend 
Wat Doelgroep Wie Locatie 

1.Mozaiken  

Creativiteit 

ontwikkelen, leren 

kijken naar kleur en 

vlakverdeling. 

Groep 5 t/m 8 Leonoor 

Colenbrander 

Klaslokaal of 

buiten 

2.Schilderen met 

kunstenares Delia 

Bremer. 

Schilderen a.d.h.v. 

werken van 

kunstschilders 

Groep 3 t/m 8 Delia Bremer Klaslokaal 

3.Etsen 

Het hele proces van 

Etsen meemaken.  

Groep 7 en 8 Harm Echten Klaslokaal 

4. Kunstzinnige 

vorming 

Iets moois maken door 

goed te luisteren naar 

een verhaal. 

Alle groepen Charlotte Luijerink 

en Astrid Heskamp 

Klaslokaal 

5. Werken met klei is 

leuk 

Diverse 

verwerkingstechnieken 

worden behandeld. 

Alle groepen Lia van Hagen- 

van Rhijn 

Klaslokaal 

6. Als kunstenaar aan 

de slag 

Alle groepen Cor Koppenol Klaslokaal 
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Leer spelenderwijs hoe 

je een idee op papier 

krijgt.  

7. De emotieboom 

Creativiteit en sociale 

oefening tot vast 

onderdeel van de 

dag wil maken.  

Alle groepen Moon Art 

Ruinerwold 

klaslokaal 

 

Erfgoed 
Wat Doelgroep Wie Locatie 

1.Jet en Jan 

Hoe leefden 

mensen 100 jaar 

geleden? 

Lespakket en 

museum bezoek.  

Groep 5 Museumboerderij 

de Karstenhoeve 

Museumboerderij 

2. Willempje 

Wemmenhove, 

Kennismaken met 

cultureel erfgoed 

en waarom moet 

je dat bewaren?  

Groep 5 en 6 Cultureel-

historische 

streekmuseum De 

Wemme 

Museumboerderij 

3. Jonkvrouwen en 

landheren  

Een paleis bekijken 

en beelden 

bekijken uit de 

tuin. Hoe leefden 

de mensen en 

waarom wordt 

behandeld. 

Groep 6 t/m 8 Beeldenpark de 

Havixhorst 

Klaslokaal en 

Havixhorst 

4.Ben jij 

waterproof? 

Leskist over het 

werk van het 

waterschap en het 

thema water.  

Groep 6 t/m 8 Waterschap Reest 

en Wieden 

Klaslokaal 

 

 

 

 

 

 

5. Goed debat 

over erfgoed, 

Ruinerwold. 

Leerlingen leren 

informatie zoeken 

over erfgoed en 

informatie toe te 

passen in een 

debat. 

Groep 8 Bibliotheek de 

Wolden 

Jeanet Drent 

Klaslokaal en 

bibliotheek 

6. Heden en 

verleden 

Leerlingen bewust 

Groep 7 Historische 

vereniging de Wijk-

Koekange 

In het dorp en het 

klaslokaal 
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maken van de 

geschiedenis en 

erfgoed uit de 

eigen omgeving. 

7. Het leven op de 

boerderij 

Een kijkje in een 

boerderij rond 

1900 

Alle groepen Pasman Huus Museumboerderij 

8. Naar de Molen 

Een stellingmolen 

in Hoogeveen 

Alle groepen Korenmolen de 

Zwaluw in 

Hoogeveen 

De molen 

9. Naar de molen.  

Een bezoek aan 

de molen in 

Ruinen. 

Alle groepen De Zaandplatte in 

Ruinen 

De molen 

10. Drukkerij 

museum  

Uitleg en zelf 

ervaren van de 

geschiedenis van 

de geschreven en 

gedrukte taal.  

Groep 5 t/m 8 Drukkerij museum  

Meppel 

Drukkerij museum 

Meppel 

11. Overleven in 

de jungle. 

Alles te weten 

komen over de 

Maya cultuur. 

Groep 6 t/m 8 Drents museum 

(ook te boeken via 

Culturele 

mobiliteit) 

Drents museum 

12. Het grootste 

poppenhuis van 

Nederland. 

Geschiedenis van 

de tijd in 

Nederland van 250 

jaar geleden. Kan 

in combinatie met 

creatieve 

workshops 

Groep 6 t/m 8 Drents museum Drents museum 

13. Prehistorische 

hightech 

Prehistorische 

technieken 

ondervinden 

Groep 6 t/m 8 Drent museum Drents museum 

 

 

 

 

14. Een koffer vol 

spullen 

Welke 

voorwerpen zijn 

geschikt om te 

bewaren? Wat is 

een museum?  

Groep 1 t/m 4 Drents museum Drents museum 
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15. Mysteries in 

het veen 

Tijdens dit 

programma 

stappen de 

leerlingen via 

een educatief 

rollenspel 2.000 

jaar terug in de 

tijd. 

Groep 6 t/m 8 Drents museum Drents museum 

16. Boordevol 

Energie 

kom van alles te 

weten over 

energiebronnen 

en 

energievormen 

Groep 6t/m 8 Drents museum Drents museum 

 

Audiovisueel 
Wat Doelgroep Wie Locatie 

1.De langer 

sluitertijd 

Kennismaken met 

techniek van 

fotografie door te 

ondervinden. 

Groep 4 t/m 8 Scala centrum 

voor de kunsten 

Inge de Louw 

Verduisterend 

klaslokaal 

2. Tableau Vivant 

Een collage 

maken voor de 

achtergrond en 

een dans om de 

bewegingen vorm 

te geven. Ten 

slotte een foto van 

het geheel. 

Groep 1 en 2 Scala centrum 

voor de kunsten. 

Inge van de Louw 

Klas-, gym- of 

speellokaal 

3. Dromerige 

droomfoto 

Een droom 

tekenen en er 

vervolgens in gaan 

staan.  

Groep 4 t/m 8 Scala centrum 

voor de kunsten. 

Inge van de Louw 

klaslokaal 

 

Dans 
Wat Doelgroep Wie Locatie 

1.Helden 

Wie zijn jouw 

helden en hoe zien 

ze eruit? Helden 

tot uiting brengen 

Groep 1t/m 4 Scala centrum 

voor de kunsten. 

Inge van de Louw 

Klaslokaal 
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met bewegingen.  

2. De Zee 

Kennismaken met 

elementen van 

dans: tijd, kracht 

en ruimte.  

Groep 4 t/m 6 Scala centrum 

voor de kunsten. 

Inge van de Louw 

Speel of gymlokaal 

3. Musical 

Een 

danscombinatie 

leren en hoe kan 

je je het beste 

presenteren.  

Groep 7t/m8 Scala centrum 

voor de kunsten. 

Inge van de Louw 

Gym of 

speellokaal 
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Meer informatie is te vinden in de map cultuureducatie gemeente de Wolden en op 

www.dewip.jouwweb.nl 

 

3. Organisatie en taakverdeling 

 

3.1  De cultuurcoördinator  

De cultuurcoördinator kan 15 uur op jaarbasis besteden aan zijn/haar taken. 

Tenminste 3x keer per jaar overlegt de icc’er met de directeur over de praktische 

invulling van het cultuurbeleid op school. De icc’er brengt in het teamoverleg 

regelmatig verslag uit aan alle collega’s.  

 

 

 

3.2  De taakverdeling  

 

TAAK ICC’ER DIRECTIE TEAMLEDEN 

Beleidsontwikkeling x x  

Coördinatie op schoolniveau x   

Uitvoering op bouw- of 

groepsniveau 

  x 

Deelname aan netwerken x   

Contacten met culturele omgeving x   

Contacten met externe adviseurs x   

Deskundigheidsbevordering team x x x 

Financiële planning x x  

Fondsenwerving x x  

Financiële verantwoording  x  

Interne communicatie x   

Externe communicatie x   

Evaluatie x  x 
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4.  Geldbronnen   

 

Inkomsten 

BRON € AANDACHTSPUNTEN 

Lumpsum (Compenta 

gelden) 

€900,- Minimaal aantal euro per school.  

Prestatiebox  (bedrag x 

aantal leerlingen) 

€ 996,48 Schooljaar 2020-2021 

€  20,76 euro per leerling (4,39 

euro plus 16,37)  

 Gemeentebudget voor 

cultuureducatie 

  

Impuls Brede scholen, Sport 

en Cultuur (cultuurcoach) 

  

Culturele fondsen   

Sponsoring   

Incidentele acties   

Ouderbijdrage   

Overig   

NPO gelden €6009,- Muziek leerkracht per jaar 

TOTAAL €7905,48  

 

Uitgaven 

(VASTE) UITGAVEN € AANDACHTSPUNTEN 

Materialen €500 Material voor alle groepen 

Deskundigheidsbevordering  €200 Deskundigheidsbevordering 

leerkrachten 

Vaste excursies/museau + 

land van Scala 

(deskundigheidsbevordering) 

€1042,65 €347,55 voor groep 7/8,  

€347,55 voor groep 4/5/6 

€347,55 voor groep 1/2/3 

 

 

 

 

 

Bibliotheekabonnement x  

Methodes x Methode Laat maar Zien, 

abonnement voor 3 jaar.  
Overig € 153,83  

Muziekleerkracht  €6009,-  

TOTAAL €7905,48  
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BEGROTING € 

Totaal inkomsten €7905,48 

Totaal vaste uitgaven €7905,48 

 

5. Actieplan 

 

 Wat?  

Ontwikkelpunt 

Wat? 

(Visie) 

Hoe ziet het eruit als het 

klaar is? 

Korte 

termijn 

(komend 

schooljaar) 

of lange 

termijn (2 á 

jaar) 

1. Doorgaande 

leerlijn muziek 

onderwijs.  

Leerlingen 

moeten zich 

kunnen 

ontwikkelen/ 

ontplooien in alle 

aspecten van 

muziek onderwijs 

in een 

doorgaande 

leerlijn.  

IPC i.c.m. met een 

doorlopende leerlijn muziek 

op basis van de IPC doelen. 

In samenspraak met een 

muziek docent 

(begeleiding)Implementatie 

en borging binnen het 

curriculum 2021-2025 

Korte 

termijn. 

2. Alle disciplines 

van cultureel 

onderwijs 

worden 

mimimaal 2x 

per jaar 

aangeboden.  

We bieden de 

leerlingen kansen 

om kennis te 

maken met alle 

disciplines binnen 

cultuuronderwijs, 

zodat ze zich hier 

ook in kunnen 

onplooiien en/of 

verwonderen. 

Hierin wordt een 

doorgaande 

leerlijn voor 

activiteiten 

gemaakt.  

ICC maakt een 

activiteitenrooster/ 

doorgaande leerlijn met 

leerkrachten waarbij alle 

disciplines 1x per 2 jaar 

voorkomen (Erfgoed/ 

theater).  

De overige aspecten staan 

standaard op het rooster 

per groep en worden 

aangevraagd bij Land van 

Scala als lessencyclus (zie 

bijlage) 

Korte 

termijn.  

3. Doorgaande 

leerlijn drama 

Leerlingen 

moeten zich 

kunnen 

ontwikkelen/ 

ontplooien in alle 

aspecten van 

drama onderwijs 

in een 

doorgaande 

leerlijn. 

Methode drama en 

woordenschat wordt 

structureel toegepast in alle 

groepen (minimaal 10 

lessen per jaar) i.c.m. IPC. 

Implementatie en borging 

in het curriculum 2021-2025 

korte 

termijn.  
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4. Meer 

thematische 

verbindingen 

binnen alle 

onderdelen van 

cultuur in 

combinatie met 

wereldoriëntatie. 

Dit op basis van 

literatuur. Dit 

gebeurt dan 

projectmatig 1x 

of 2x per jaar op 

de hele school. 

 

Horizontale 

verbindingen 

gebruiken. 

Stimuleren om 

verbindingen te 

leggen tussen 

verschillende 

aspecten.  

In samenwerking met de 

IPC coordinator wordt er 

overkoepelend IPC unit 

gekozen.   

Lange 

termijn 

5. Aanschaffen 

theaterkuil 
We bieden de 

leerlingen de 

ruimte om 

voorstellingen/ 

spreekbeurten/ 

gastsprekers te te 

bekijken 

(beluisteren) in 

een daarvoor 

geschikte ruimte.  

Leerlingen en school 

hebben een buitenruimte 

voor voorstelling e.d. 

Lange 

termijn.  

6. Doorgaande 

leerlijn 

Beeldend 

methode 

Leerlingen 

moeten zich 

kunnen 

ontwikkelen/ 

ontplooien in alle 

aspecten van 

Beeldend 

onderwijs in een 

doorgaande 

leerlijn. 

Doorlopende leerlijn 

beeldend ontwikkelen die 

aansluit bij de kunstzinnige 

vorming doelen en IPC units 

daarbij minimaal 1x per 2 

weken op het rooster.  

Implementatie en borging 

curriculum 2021-2025 

Lange 

termijn 

 

5.1 Ontwikkelpunten 

Toekomstplan voor 2021-2025 

Wat zijn ontwikkelpunten voor de school? 

De ontwikkelpunten voor obs de Wezeboom is dat er een doorgaande leerlijn 

gecreëerd  dient te worden op verschillende gebieden voor cultuuronderwijs 

(beeldend, drama en muziek). Veel gebeurt Hap- Snap. Hierin zoeken we de 

samenwerking met externen (Land van Scala/ vakdocenten) en ook de aanschaf 

van methodes/leerlijnen die structureel op het rooster komen. Voor muziek kunnen 

komt er schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 een vakdocent muziek. Het tweede 

jaar zal deze docent het team gaan trainen om muziek te geven i.c.m. IPC. 
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5.2 Stappenplan per ontwikkelpunt 

 

Korte termijn doelen: 

 

1. Doorgaande leerlijn muziek onderwijs  

 

Benodigdheden  

Materiaal: vakdocent muziek 

Cursus/training: Mogelijk 1 maal de cursus via Scala, deskundigheidsbevordering 

Verantwoordelijkheid: team 

 

Wanneer  

September 2021 t/m september 2022 vakdocent muziek aanstellen voor minimaal 1 

uur per 2 weken. Doorlopende leerlijn i.c.m. IPC verder ontwikkelen lopende het 

schooljaar + leerkrachten handvaten geven om eigen muzieklessen te geven -> 

vanaf september 2022. Schooljaar 2022-2023 deskundigheidstraining/ 

coaching/begeleiding voor het geven van eigen muzieklessen (team trainen) 

Kosten  

€ 6009,- per jaar (2 jaar) + €200,- deskundigheidsbevordering jaar 2. 

 

Budget 

Uit budget NPO.  

 

Evaluatie 

2x per jaar.januari 2022 tijdens teamvergadering en juni 2022 tijdens 

teamvergadering.  

 

Borging 

Gekozen methode wordt opgenomen in curriculum van de school /schoolgids. 

 

2. Alle disciplines van cultuuronderwijs worden minimaal 1x per 2 jaar 

aangeboden. 

 

Benodigdheden 

Materiaal: Overzicht van de te plannen excursies per onderdeel en jaargroep. 

Vervolgens maakt de ICC hier een schema van en bespreekt dit met de 

desbetreffende leerkrachten. Hij/zij maakt er een doorgaande leerlijn van. In de 8 

jarige periode bekijken de kinderen 4x een theatervoorstelling (opbouw per bouw), 

gaan elk jaar minimaal 2x naar een musea/ excursie (keuze van de leerkracht 

passend bij IPC) 

Verantwoordelijk: Leerkrachten boeken zelf de activiteit (wanneer dit uitkomt in de 

jaarplanning) in samenwerking met de ICC’er.  Zie bijlage voor overzicht.  

 

Wanneer  

Juni- sept 2021-2022.  

 

Kosten 

Jaarbudget wat vrijkomt voor excursies.  

€347,55 voor groep 7/8,  

€347,55 voor groep 4/5/6 

€347,55 voor groep 1/2/3 
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Budget  

Uit budget excursies.  

 

Evaluatie 

2x per jaar.januari 2022 tijdens teamvergadering en juni 2022 tijdens 

teamvergadering.  

 

Borging 

Gekozen methodiek wordt opgenomen in curriculum van de school /schoolgids. 

 

 

3.Doorgaande leerlijn drama onderwijs 

 

benodigdheden 

Materiaal: Methode drama en woordenschat (Speel je wijs) 

Cursus/training: Scala, deskundighheidsbevordering 

Verantwoordelijkheid: allen 

 

Wanneer  

Voorjaar deskundigheidsbevordering Drama. Met de leervraag; hoe kan ik 

dramalessen aanpassen/ schrijven/ toevoegen aan mijn IPC thema met in 

achtneming van de leerdoelen? 

Van april tot met de juli 2022 oefenen met proeflessen Speel je wijs. Map 

onderbouw/middenbouw/bovenbouw aanwezig op school. 

Juli 2022 keuze maken of dit de definitieve methode gaat worden of dat we de 

drama lessen op een andere manier gaan voortzetten. -> definitieve implementatie 

en borging. 

 

Kosten 

€65,-. + € 200,- deskundigheidsbevordering per cursus.  

Budget 

Compenta (methode reeds aangeschaft) 

 

Evaluatie 

2x per jaar.januari 2023 tijdens teamvergadering en juni 2023 tijdens 

teamvergadering.  

 

Borging 

Gekozen methode wordt opgenomen in curriculum van de school /schoolgids. 
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Lange Termijndoelen 

 

4. Thematisch werken (horizontale leerlijnen) 1x a 2x per 2 jaar structureel op de 

jaarkalender voor de hele school.  

 

Benodigdheden  

Materiaal: geen. Overleg met de IPC coördinator voor de keuze van een thema. 

Alle leerkrachten passen hier hun lessen op aan (alle vakgebieden)  

Hieraan moeten we denken dat het reguliere lesdoel blijft, maar dat de les 

omgebogen wordt binnen het IPC thema. Bijvoorbeeld Vakantie: Rekenen- 

berekenen van entree gelden, Taal- maken van een woordweb over 

strandvakanties. De lesdoelen kunnen de leerkrachten blijven gebruiken uit de 

methode. Dit motiveert de leerkracht en leerling. Het is geen apart lesje, maar past 

binnen het IPC thema. Dit zorgt voor beide voor een effectieve succeservaring. 

Uiteindelijk kunnen ouders dit komen bekijken op school.   

Cursus/training: IPC training 

Verantwoordelijkheid: allen 

 

Wanneer  

Juli 2022 overleg over het thema en plaatsing op de jaarkalender van schooljaar 

2022-2023 

 

Kosten  

Geen.   

 

Budget 

Mogelijk kosten uit budget overige.   

 

Evaluatie 

2x per jaar.januari 2022 tijdens teamvergadering en juni 2022 tijdens 

teamvergadering.  

 

Borging 

Gekozen methodiek wordt opgenomen in curriculum van de school /schoolgids. 
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5. Aanschaffen theaterkuil 

 

Benodigdheden: 

Materiaal: nog niet bekend 

Cursus/training: fondsen werven voor een buitenplek. Mogelijk in combinatie met 

productontwikkeling en Scala. 

Verantwoordelijkheid: ICC/ team 

 

Wanneer:  

- Inventariseren mogelijkheden begin 2022 

- Overleg OR/ Scala/ kunstenaar september 2022 

- Aanleg begin 2023 

 

 

Kosten: 

Nog niet bekend. 

 

Budget: 

overig 

 

 
 

6. Doorgaande leerlijn Beeldend onderwijs 

benodigdheden  

Materiaal: nog niet bekend -> Laat maar zien als databank 

Cursus/training: deskundigheidsbevordering Scala 

Verantwoordelijkheid: allen 

 

Wanneer  

September 2023 oriëntatie verschillende methodes.  

Oktober/november 2023 collegiale consultatie koppelschool om de methode te 

bekijken die ze daar gebruiken.-> bespreken ICC vergaderingen 

Maart 2024 voorstel voor aan te schaffen methode. 

April- juni 2024 proeflessen in alle klassen van de methode.  

Juli 2024 definitieve keuze methode.  

 

Kosten  

Nog niet bekend.  

 

Budget  

Uit budget methoden.  

 

Evaluatie 

2x per jaar.januari 2024 tijdens teamvergadering en juni 2024 tijdens 

teamvergadering.  

 

Borging 

Gekozen methode wordt opgenomen in curriculum van de school /schoolgids. 
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7. Bijlagen 

 

a. Doorgaande leerlijn Erfgoed/ theater 

 

 
Planning Erfgoed/ theater                               schooljaar                    Groep: 

Wat? Discipline: 

Erfgoed/theater 

Passend bij Unit Datum: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

 

• Minimaal 2 onderdelen per jaar invullen.  
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6.2 planning Land van Scala 

 

Groep 1t/m 8 

Schooljaar 2020-2021  Nieuwe Media 

Schooljaar 2021-2022  Dans 

Schooljaar 2022-2023  Theater 

Schooljaar 2023-2024  Muziek 

Schooljaar 2024-2025  Beeldend 

  



33 
 

6.3 Leerlijn erfgoed 

 

 
 

 
Bron: leerlijn-cultureel-erfgoed.pdf 

file:///C:/Users/RianneTjarks/Downloads/leerlijn-cultureel-erfgoed.pdf

