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Inleiding 

 
1.1 Doel van het cultuurplan 

 

Het doel van het cultuurbeleidsplan is het structureel in kaart brengen van het cultuuronderwijs zoals 

dat op onze school wordt aangeboden. Daarnaast heeft het plan tot doel om de ontwikkelplannen 

van de school op dit gebied te omschrijven in concrete en haalbare doelen. 

 

Dit plan is geschreven door Petra van der Zande, cultuurcoördinator van de school in het kader van 

de cursus tot cultuurcoördinator bij Cultuurschakel.  

1.2 De school, het schoolbeleid en de schoolvisie  

 

De Waterlelie is een protestant-christelijke basisschool die tot voor kort een nevenlocatie was van 

basisschool de Gantel. Nu is de school gesplitst in cbs de Waterlelie en pcbs de Gantel. De beide 

scholen vormen nog wel hetzelfde BRINnummer, maar werken in de praktijk als twee zelfstandige 

scholen, met dus ook een eigen visie op cultuur. 

 

De wijk 

De Waterlelie is een nieuwe school (gebouwd in 2011), in de wijk Wateringse Veld, de Binnentuinen.  

Vinex-wijk Wateringse Veld kenmerkt zich door het grote aantal (jonge) gezinnen met een sterk 

verschillend opleidingsniveau. In Wateringse Veld wonen relatief veel autochtonen. De grootste 

groep allochtonen zijn Surinamers (12%), Westerse allochtonen (10%) niet westerse allochtonen (5%) 

en Turken (5%)  Het aantal leerlingen dat in een niet Nederlandstalig land is geboren, is de laatste 

jaren licht gestegen. 

 

De school 
De school telt 436 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Het team bestaat uit 36 personeelsleden.  

De Waterlelie is een open, christelijke school. Iedereen die de Christelijke identiteit respecteert is 

welkom. Wij staan voor een veilige, geborgen, respectvolle leeromgeving en een goede sfeer waarin 

ieder kind zich geaccepteerd voelt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, 

verdraagzaam zijn en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.  

 

Onderwijsbeleid en visie  

Na de verzelfstandiging is het team gezamenlijk tot de volgende visie gekomen: 

 

De school/ de toekomst 

De Waterlelie is een Christelijke school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen met 

duidelijke omgangsregels. Iedereen krijgt elke dag een nieuwe kans. 

In 2022 staat De Waterlelie bekend als een veilige en dynamische school waar elk kind met plezier wil 

leren en het beste uit zichzelf kan halen 

 

Pedagogisch klimaat 

Ons pedagogische klimaat kenmerkt zich door een veilige en prettige sfeer, waarin iedereen zichzelf 

kan zijn. Wij zorgen voor structuur, regels en rust. 

 



Het team/de communicatie 

Als team dragen wij zorg voor het welzijn van kinderen, leerkrachten en ouders. We delen onze 

kwaliteiten en willen van elkaar leren. We hebben een sfeer waarin we elkaar feedback geven en 

waarderen. 

Leren 

Wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarbij we aansluiten op de onderwijsbehoefte van 

de kinderen. In onze manier van lesgeven zijn wij enthousiast en zorgen we voor een veilig 

pedagogisch klimaat. We benutten de talenten van kinderen, leerkrachten en ouders.  

 

Speerpunten 

Op de school is een cultuur en grote bereidheid tot ontwikkeling. 

Onderwijskundige speerpunten uit het nieuwe schoolplan zijn: 

-verder uitbouw van het opbrengstgericht werken 

-EDI (expliciete directe instructie) 

-veel aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming  

 

1.3 Visie op cultuuronderwijs 

 

De Waterlelie is een school waar veel waarde wordt gehecht aan de doorgaande leerlijnen. Dit geldt 

ook voor de kunstvakken. Wij vinden het belangrijk dat een leerling wanneer hij de school verlaat 

een goed opgebouwd lesprogramma op het gebied van kunsteducatie heeft gevolgd.  

 

Deze vakken staan echter niet op zichzelf. Het team is unaniem van mening dat cultuuronderwijs 

bijdraagt aan de ontwikkeling van creativiteit van kinderen in de breedste zin van het woord. Deze 

creativiteit kunnen leerlingen vervolgens inzetten binnen alle andere vakken.  

 

Naast de ontwikkeling van creativiteit, vinden wij dat cultuureducatie kan bijdragen aan de sociale 

competenties van leerlingen. Leerlingen ontdekken nieuwe talenten die ze vervolgens meer 

zelfvertrouwen geeft. Ook kunnen de creatieve vakken zorgen voor een betere sfeer in de groep. 

Cultuuronderwijs neemt dus een belangrijke plek in op onze school.  

 

Want creativiteit wil ook zijn ei kwijt! (bron Loesje) 

 

1.4 Doelen en speerpunten ten aanzien van cultuuronderwijs 
 

Cultuureducatie is een vakgebied dat op onze school een belangrijke plek in het 

onderwijsprogramma inneemt. Een vakgebied waarbij wij net zo goed als bij rekenen en geschiedenis 

willen voldoen aan de kerndoelen. 

 

Kerndoel 54: 

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en 

ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

Deze doelen bereiken wij door ckv aan te bieden. Hoe we dit doen kunt u lezen in hoofdstuk 2.1. 

 



Kerndoel 55: 

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

In elke ckv les is er ook aandacht voor reflectie. Hiermee geven we de lessen meer inhoud en 

diepgang. 

 

Kerndoel 56:  

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waarderingen voor aspecten van cultureel 

erfgoed.  

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen binnen het onderwijsprogramma voldoende in 

aanraking komen met cultureel erfgoed om zo een beter beeld te vormen van de wereld om zich 

heen. 

 

Naast deze kerndoelen beogen wij ook nog een aantal andere doelen met cultuuronderwijs; 

-Het vergroten van de creativiteit en het probleemoplossend vermogen, die vervolgens kan worden 

ingezet binnen alle andere vakgebieden. (creatief en metacognitief) 

-Het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerlingen . (sociaal) 

-Het aanleren van de verschillende vakvaardigheden. (cognitief) 

-Het ontwikkelen van de motoriek en luistervaardigheden. (sensomotorisch) 

 
 

Cultuuronderwijs kan hierbij ook heel mooi aansluiten op een aantal school specifieke doelen: 

-Veel aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming. Dit doel spreekt voor zich 

-Meer gebruik maken van talenten van leerkrachten en leerlingen. De kunstvakken lenen zich hier 

uitstekend voor. 

-Leerresultaten verbeteren van begrijpend lezen, woordenshat en spelling. Met name in het 

verbeteren van de woordenschat zien wij in het vak drama mogelijkheden. 



-Verder ontwikkelen beleid slimme kind. Hier kunnen ook de mogelijkheden binnen cultuureducatie 

in kunnen worden meegenomen.  

-ICT beleidpslan. Ook binnen cultuureducatie valt een stukje ICT, denk bijvoorbeeld aan gebruik van 

computers bij fotografie. Maar natuurlijk ook mediabeleid valt onder cultuureducatie.  

 

Dit klinkt wellicht als een grote lijst met doelen. Maar het mooie van cultuureducatie is dat je met 

één activiteit direct een groot aantal doelen kunt behalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Cultuur op school: beginsituatie en gewenste situatie 

 
2.1 Ambitieniveau, doel en bereik van cultuur op school 
 

Het huidige scenario van de school  
In de afgelopen 4 jaar is er al heel veel veranderd aan het aanbod van cultuuronderwijs op de 

Waterlelie. Vier jaar geleden was er eigenlijk geen beleid of doorgaande lijn te ontdekken.  

We werkten niet met vaste methodes. Officieel stonden er wel een aantal uren voor de kunstvakken 

op het programma maar in de praktijk was het erg leerkrachtafhankelijk hoeveel daar van terecht 

kwam. Een aantal jaar geleden is er daarom een werkgroep samengesteld om te kijken hoe we het 

cultuuronderwijs in de school weer beter op de kaart konden zetten. Een aantal methodes zijn toen 

bekeken, maar ook is er gekeken naar de praktische mogelijkheden in het gebouw en de tijd op het 

lesprogramma. Dit heeft uiteindelijk in het volgende geresulteerd; 

 

Iedere maandagmiddag wordt er door de hele school ckv (culturele kunstzinnige vorming) gegeven. 

In de groepen 1/2 gebeurd dit gedurende 45 minuten. Iedere week krijgen de leerlingen van een van 

de leerkrachten van groep 1/2 les. Zij bereiden allemaal 1 les voor, die zij vervolgens 5 keer geven. Na 

5 weken begint er weer een nieuwe cyclus. De vakken die worden aangeboden zijn: 

-drama (vanuit www.dramamethode.nl) 

-2 muzieklessen (vanuit moet je doen)  

-poppenspel 

-schrijfdans (methode schrijfdans) 

In de groepen 3 t/m 8 wordt er met de paralelcollega samen gewerkt. In week 1 en 2 worden de 

beeldende lessen gegeven, deze duren 2 uur en hierbij wordt de leerlijn beeldend van laat maar zien 

gevolgd. Zo leren de leerlingen ieder jaar met de verschillende materialen te werken.  

In week 3 en 4 worden de vakken muziek en drama gegeven, deze duren 1 uur. Voor muziek kiezen 

de leerkrachten een les uit de methode moet je doen die ze via eigenwijs digitaal kunnen openen. 

Ook wordt er iedere jaar minimaal 1 les met boomwhackers gegeven.  

Voor drama kiezen de leerkrachten een les van dramamethode.nl, de leerkrachten zorgen dat alle 

spelvormen uit dat leerjaar een keer aan bod komen.  

Aan de leerkrachten is aan het begin van het jaar gevraagd een jaarplanning te maken voor deze 

vakken. Helaas is dit in de praktijk nog maar bij twee leerjaren gelukt. 

 

Daarnaast gaan alle leerlingen ieder jaar 1 x naar een dans of theatervoorstelling. De leerkrachten 

kiezen deze voorstelling per leerjaar vanuit het aanbod van cultuurschakel. 

Ook wordt sinds dit jaar het cultuurmenu gevolgd en gaan de leerlingen dus 1 x in het schooljaar naar 

het museum. 

 

Naast dit vaste aanbod voor ieder leerjaar gebeurt er nog meer aan cultuuronderwijs in de groepen. 

Zo zijn er leerkrachten die naast de maandagmiddag vaak op vrijdag nog een beeldende les geven, 

wordt er toneel gespeeld naar aanleiding van de taallessen en krijgen de kinderen een stukje 

erfgoededucatie door een aantal onderwerpen die in de zaakvakken aan bod komen. Een overzicht 

van alle activiteiten kunt u lezen in bijlage 2.  

 

Vanuit de Taakgroep Cultuureducatie in Primair Onderwijs is een stuk Hart(d) voor cultuur 

geschreven. Hierin worden een aantal scenario’s omschreven waarin scholen zich kunnen bevinden.  

Wanneer je kijkt naar de Waterlelie zou je kunnen zeggen dat wij een scenario 1 school zijn.  



“Komen en gaan” Hart(d) voor Cultuur geeft aan dit type school de volgende omschrijving: 

Het is een komen en gaan in de basisschool. Groepen leerlingen gaan op stap, kunstenaars komen 

naar school, projecten gaan van start, nieuwe ideeën zijn welkom, de schooldeur staat open. Buiten 

de school zijn diverse factoren om de school te stimuleren tot participatie, maar de school beslist: het 

moet wel passen, zowel financieel als organisatorisch. 

Kunstzinnige oriëntatie is een van de leergebieden van het basisonderwijs. De school maakt een 

selectie uit het aanbod aan cultuureducatieve activiteiten van diverse instellingen in het culturele 

veld. De school heeft alleen indirect een invloed op het aanbod. De keuze is gebaseerd op: “ het moet 

passen, zowel financieel als qua planning. De keuze betreft een afzonderlijke activiteit of een pakket 

voor een heel jaar. 

Dit scenario komt wel redelijk overeen met de huidige situatie van de school.  

 

Cultuuronderwijs als doel of middel  
Cultuuronderwijs wordt op de Waterlelie zowel als doel en middel gezien.  

Door cultuuronderwijs willen we immers de creativiteit en het oplossend vermogen vergroten. Hier is 

cultuur een middel om dit doel te bereiken. 

Cultuuronderwijs is echter niet volledig verweven in de schoolstructuur en wordt wel degelijk ook als 

een apart vakgebied benaderd. 

 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met de verschillende aspecten van cultuuronderwijs 

kennis maken en zich hierin breed oriënteren. Wij maken hierin onderscheid in de volgende 

disciplenes: 

-drama 

-dans 

-beeldend 

-muziek 

-erfgoed 

-literatuur 

-media 

 

Binnen deze aspecten hebben wij extra aandacht voor drama, muziek en beeldend. Deze 

vakgebieden komen ieder jaar aan bod en hierbij wordt een leerlijn gevolgd.  

Met name het muziekonderwijs  willen wij in de komende jaren nog verder verankeren in zowel het 

lesprogramma als in buitenschoolse activiteiten.  

Ons streven is om iedere leerling ook minimaal 1 keer in de schoolperiode in aanraking te laten 

komen met alle andere aspecten, dit willen wij doen door ieder schooljaar een andere discipline 

centraal te stellen en hier tijdens een projectweek extra aandacht aan te besteden.  

 

Wensen en dromen vanuit het team 

In bijgaand schema (bijlage 3) staan de wensen en dromen van het team schematisch weergegeven.  

Wat vaak terug komt is de wens om meer vakspecifieke kennis in huis te halen. Dit door middel van 

vakdocenten en gastdocenten. Ook zijn er veel leerkrachten die erg enthousiast zijn over het 

opzetten van een schoolkoor en mogelijk zelfs schoolorkest en een buitenschools programma voor 

muziekonderwijs en wellicht voor nog meerdere disciplines. 

Ook het werken met jaarlijkse projectweken waarin cultuur centraal staat wordt meerdere keren 

genoemd.  



2.2 Verankering van cultuureducatie activiteiten in het lesprogramma 

 

Methodes en leerlijnen 

Zoals eerder al aangegeven worden de vakken drama, muziek en beeldend iedere maandagmiddag 

aangeboden. Voor deze vakken werken wij met methodes om zodoende een doorgaande leerlijn te 

waarborgen. Wij vinden het belangrijk dat wanneer een leerling onze school verlaat hij of zij: 

-kennis heeft gemaakt met de verschillende spelvormen van drama en deze ook kan toepassen 

-het vak beeldende vorming heeft leren omgaan met verschillende materialen en kennis heeft van de 

verschillende beeldaspecten 

-kan luisteren naar muziek, kennis heeft gemaakt met muziek uit verschillende culturen en zelf heeft 

leren musiceren en zingen 

 

Cultuuronderwijs in projecten 

Op onze school is om het leerjaar een week ingeroosterd voor het uitwerken van een project. Vorig 

schooljaar heeft deze projectweek volledig in het teken gestaan van cultuur. Het onderwerp was: ‘Ik 

houd van Holland’ en alle leerlingen hebben een sub onderwerp uitgewerkt. Zo konden kinderen 

bijvoorbeeld een Rembrandt schilderen bij ‘ Ik houd van schilderen’. De projectweek was een succes 

en de kinderen hebben hier met veel enthousiasme aan gewerkt. In dit project had cultuureducatie 

dus een hele duidelijke plek. 2 jaar eerder was het thema ‘Ga voor gezond’, daarbij ging het meer om 

het stimuleren van een gezonde leefstijl. Naast deze projectweek is er in het onderwijsprogramma 

op dit moment weinig ruimte en mogelijkheid om meer tijd aan cultuuronderwijs te besteden. Deze 

tijd zal dus gevonden moeten worden door koppelingen te maken met andere vakgebieden. Een 

andere mogelijkheid is om in de laatste schoolweken meer tijd te besteden aan cultuuronderwijs. 

Hier kan cultuuronderwijs op zijn Haags wellicht een goede invulling voor zijn.   

 

Cultuuronderwijs in combinatie met andere leergebieden 

Cultuuronderwijs is een heel breed en veelomvattend begrip. Natuurlijk besteden wij binnen de 

andere leergebieden dus ook tijd aan cultuur. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: 

-schrijfopdrachten in de taalmethode, lezen van boeken een schrijversbezoek, allemaal zaken die bij 

literatuur horen 

-onderwerpen uit de zaakvakken, watersnoodramp, tweede wereldoorlog, hebben alles te maken 

met cultureel erfgoed 

-liedjes zingen rondom feestdagen, Kinderboekenweek, dagopening hebben alles te maken met 

muziek 

-spelopdrachten in de taalmethode, hebben alles te maken met drama 

-tekenopdrachten vanuit nieuwsbegrip, hebben alles te maken met beeldend 

-we maken gebruik van digiborden en laten daar van alles op zien, dat heeft alles te maken met 

nieuwe media 

-bij estafette laten we de kinderen regelmatig een strip tekenen, dat hoort bij audiovisueel.  

We doen dus iedere dag dus veel meer met cultuuronderwijs dan waar we ons soms bewust van zijn. 

In de komende jaren willen we meer bewuste verbindingen maken met cultuuronderwijs in 

combinatie met andere leergebieden.  

Nog meer cultuur in de school 
Iedere leerling uit groep 8 sluit zijn schoolcarrière traditiegetrouw af met de eindmusical. De 

leerlingen oefenen hier maandenlang voor, maken zelf de decors en rekwisieten en verzamelen de 

kostuums.  

 



Ieder jaar organiseert cultuurschakel de extra impuls cultuuronderwijs. De afgelopen 2 jaar heeft de 

Waterlelie hier ook aan meegedaan. Voor dit geld zijn veel instrumenten aangeschaft waardoor er nu 

een veel beter muziekonderwijs kan worden gegeven. Ook is er van dit geld een workshop dans 

georganiseerd voor alle leerlingen van de school omdat er binnen de school momenteel niet de 

ruimte is om te dansen. Ook dit jaar wil de school de subsidie weer aanvragen, deze keer om een 

muziekdag te kunnen organiseren ter afsluiting van het schooljaar en ter inluiding van van ‘ meer 

muziek in de school’.  

Zoals eerder genoemd gaan de leerlingen ieder jaar naar een voorstelling gekozen vanuit het aanbod 

van cultuurschakel en bezoeken zij een museum met het cultuurmenu. Voorlopig blijven wij gebruik 

maken van dit aanbod. De wens ligt er echter wel om in de toekomst de voorstellingen en 

museumbezoeken meer te laten aansluiten bij het schoolprogramma. Zo kan een groep 6 

bijvoorbeeld naar een museum gerelateerd aan de tweede wereldoorlog in het kader van 

erfgoededucatie. Ook willen wij bewaken dat de leerlingen in de voorstellingen met de verschillende 

disciplines kennis maken en dus bijvoorbeeld niet alleen maar muziekvoorstellingen zien.  

 

Cultuuronderwijs op zijn Haags  

Op deze wens springt het nieuwe beleid van de gemeente eigenlijk mooi in.   

Onbewust komt erfgoededucatie regelmatig aan bod. Denk aan een museumbezoek, een dramales 

over bekende historische figuren en een geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog. In het 

volgende schooljaar willen we meer bewuste verbindingen leggen tussen de zaakvakken en 

erfgoededucatie. Dit gaan we doen door de onderwerpen die in de verschillende schooljaren aan bod 

komen in kaart te brengen en vervolgens te zoeken naar projecten of museumbezoeken die hier bij 

passen. Cultuuronderwijs op zijn Haags kan hier heel mooi bij aansluiten.  

 

Zoals eerder genoemd willen we ook andere projecten van cultuuronderwijs op zijn Haags gaan 

inzetten op andere momenten in het schooljaar, waarbij ieder schooljaar een andere discipline 

centraal staat.  

 2.3 Voorzieningen op het gebied van cultuur 

 

Inrichting en faciliteiten in de school 
Momenteel kampt de school nog met een ruimtegebrek waardoor er geen speellokaal en teamkamer 

beschikbaar is. Dit probleem wordt echter in het komende schooljaar opgelost doordat de groepen 8 

zullen uitwijken naar een leegstaand pand aan de overkant van de school. Vanaf dat moment 

beschikt de school dus weer over een speellokaal en een teamkamer als extra ruimtes. Dan is er dus 

ook letterlijk weer meer ruimte om met cultuuronderwijs aan de slag te gaan. Zowel voor het 

uitnodigen van gastdocenten en voorstellingen als het organiseren van buitenschoolse activiteiten.  

Het gebouw is nog vrij nieuw en de lokalen niet erg groot. Een wens vanuit het team is om het werk 

van de kinderen beter te kunnen exposeren.  

Voorzieningen in de omgeving van de school 
Wateringse Veld is een vinexwijk met een nog niet heel bloeiend cultureel aanbod. Voor 
samenwerkingen moeten wij dus iets verder kijken dan de directe omgeving van de school. Door 
middel van de netwerkbijeenkomsten georganiseerd door Cultuurschakel wil de cultuur coördinator 
in de komende jaren de culturele omgeving nog beter in kaart brengen.   
 

 
 



Samenwerking met buitenschoolse partners 
Meer muziek in de school  
Momenteel is de school in gesprek met Trias. Dit in het kader van de impuls muziekonderwijs. Er ligt 
momenteel een subsidieaanvraag bij het fonds voor cultuurparticipatie. Met de impuls wil de school 
het volgende bereiken: 
-het aanbieden van een goed en structureel aanbod van muziekonderwijs 
-deskundigheidsbevordering door scholing voor het team en het uitnodigen van gastdocenten en 
vakdocenten 
-verbinden van binnen en buitenschools aanbod, door gastdocenten ook buiten schooltijd 
kennismakingslessen te laten geven 
-het opzetten van een schoolkoor en mogelijk later ook een schoolorkest. 
 

Expertise bij leerkrachten en ouders  
Binnen het team beschikken wij over de nodige expertise.  
-gekwalificeerd icc’er 
-leerkracht die 1 jaar de opleiding tot dramadocent heeft gevolgd 
-2 leerkrachten die eindonderzoek op pabo gericht hebben op cultuuronderwijs 
-2 leerkrachten die gitaar spelen 
Maar het belangrijkste is waarschijnlijk wel het enthousiasme binnen het team. Leerkrachten staan 
open voor meer cultuuronderwijs in de school, maar hebben hier wel nog ondersteuning bij nodig in 
de vorm van scholing en inspiratie.  
De scholing op het gebied van muziekonderwijs is door middel van de impuls voor muziekonderwijs 
al in gang gezet. Maar in de komende schooljaren zal ook budget vrij gemaakt worden om de andere 
vakgebieden te versterken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Organisatie en taakverdeling 

 
3.1 De icc’er 

De icc’er op school krijgt ieder jaar 4 dagen waarin zij vrij geroosterd is om aan de plannen voor 
cultuuronderwijs te werken. Tenminste 2 keer per jaar overlegt de icc’er met de directeur over de 
praktische invulling van cultuurbeleid op school. De icc’er brengt in het teamoverleg regelmatig 
verslag uit aan alle collega’s. Ook is er een kleine werkgroep binnen het team waarmee de icc’er kan 
sparren over de plannen voor cultuur en die haar kunnen ondersteunen in de praktische invulling van 
de plannen. 
 

3.2 Taakverdeling 
 

Taken ICC’er Directie Team 
Beleidsontwikkeling x  x x 

Coördinatie op schoolniveau x  x  

Uitvoering op bouw- of 
groepsniveau 

x  x 

Deelname aan netwerken x   

Contacten met de culturele 
omgeving 

x  x  

Contacten met externe 
adviseurs 

x   

Deskundigheidsbevordering 
team 

x  x  

Financiele planning x x  

Fondsenwerving x   

Financiele verantwoording  x  

Interne communicatie x   

Evaluatie  x x x 

 
 
Beleidsontwikkeling 
De icc’er schrijft het beleidsplan cultuureducatie en past deze eens in de twee jaar waar nodig in. Dit 
alles met input van het team en directie.  
 
Coördinatie op schoolniveau 
De icc’er controleert de gemaakte afspraken en stuurt het team aan. Wanneer het beleid niet 
dusdanig wordt uitgevoerd is hier overleg met directie.  
 
Uitvoering op bouw of groepsniveau 
De icc’er stuurt de werkgroep aan die zaken verder kan communiceren binnen bijvoorbeeld de 
bouwvergaderingen. Werkgroep cultuuronderwijs communiceert in bouwvergaderingen.  
Team voert lessen uit. 
 
Deelname aan netwerken 
De icc’er neemt deel aan de netwerkbijeenkomsten georganiseerd vanuit cultuurschakel.  
 
Contacten met de culturele omgeving 
De icc’er maakt de afspraken voor museumbezoeken, voorstellingen en workshops. Ook heeft zij 
contact met de culturele aanbieders binnen de school. Het team speelt informatie over 
cultuuronderwijs door aan de icc’er.  
 
Deskundigheidsbevordering team 
De icc’er inventariseert de wensen binnen het team en draagt ideeën aan. De directie faciliteert 



vervolgens de scholing.  
 
Financiële planning  
De icc’er overlegt ieder jaar met directie de financiële planning. Directie is hiervoor 
eindverantwoordelijk.  
 
Interne communicatie 
De icc’er houdt het team op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs en 
houdt de leerkrachten op de hoogte van voorstellingen en museumbezoeken.  
 
Evaluatie 
Aan het einde van het schooljaar wordt ieder jaar bekeken of de afspraken volgens het beleidsplan 
nog worden gevolgd. Na voorstellingen en museumbezoeken evalueren de leerkrachten met de 
icc’er de kwaliteit van de activiteit. Zo kan ieder jaar een goed, kwalitatief aanbod worden gekozen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Geldbronnen 

 
Inkomsten 

Bron € Aandachtspunten 
Lumpsum 450x 11,27 =                                     5071,50  

Gemeentebudget voor cultuureducatie 450x 11,50 =                                     5175,00 (pas vanaf schooljaar 2016-2017) 

Impuls Brede scholen, Sport en Cultuur                                                              9000,00  

Culturele fondsen 20.000 over 3 jaar                           6666,00 Impuls muziekonderwijs 2016-2019 

Sponsoring  Mogelijk wel in toekomst 

Incidentele acties  Mogelijk wel in toekomst 

Ouderbijdrage 450x 11,00 =                                     4950,00  

Overig                                                              1000,00 Impuls cultuurschakel 

   

TOTAAL                                                            31 862,50  

   

   

 
 
Uitgaven 

Uitgaven € Aandachtspunten 
Museumbezoek cultuurschakel  7,00 x 450 =                                         3150,00 Is een schatting, prijzen nog niet bekend 

Voorstelling cultuurschakel  7,00 x 450 =                                         3150,00 Is een schatting, prijzen nog niet bekend 

Methode laat maar zien                                                                  201,60  

Methode dramamethode.nl                                                                  297,00  

Methode eigenwijs digitaal                                                                  120,00  

   

TOTAAL                                                               6918,00  

 
Begroting 
 

Begroting € 
Totaal inkomsten        31 862,00 
Totaal vaste uitgaven          6 918,00 
Totaal beschikbaar voor schooljaar         24 944,00 

  



5.Succesindicatoren en evaluatie 
Ieder schooljaar komt cultuuronderwijs minimaal 2 x op de agenda te staan in een teamvergadering 

en 2 x in een bouwvergadering. De icc’er bereidt per vergadering voor welke onderdelen van 

cultuuronderwijs dan worden besproken en mogelijk geëvalueerd.  

Uitgangspunt voor de evaluatie is steeds; doen we goede dingen en doen we de dingen goed? 

Ieder jaar aan het einde van het schooljaar neemt de icc’er het cultuurplan onder de loep en past deze 

zo nodig aan. Aan het begin van het volgende schooljaar worden deze veranderingen tijdens de eerste 

teamvergadering vervolgens besproken.  

Na ieder museumbezoek, theaterbezoek of wanneer er een kunstenaar in de klas is geweest stuurt de 

icc’er een evaluatieformulier naar de desbetreffende leerkracht. Zo kunnen leerkrachten in 

samenspraak met de icc’er beslissen of de activiteit succesvol is geweest en mogelijk herhaald kan 

worden in een volgend schooljaar.  

Ook na ieder jaarlijks project gericht op een van de disciplines zal de icc’er een evaluatieformulier 

opstellen. De feedback kan dan gebruikt worden om het project het jaar daarop nog beter te maken.  

Belangrijk tijdens de evaluatie is steeds de succesindicator. Waarom vinden wij iets als school een 

succes? Dit is niet alleen als het ‘leuk’ is geweest. Voor de leerkrachten moet dus voorafgaand aan de 

activiteit het doel van het bezoek of project duidelijk zijn. Het project is een succes als het doel is 

behaald.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Actieplan 

 
Activiteitenplan voor team/werkgroep/icc’er  

Ieder schooljaar terug kerend 

 

Wat  Wie Wanneer Hoe Dekking 
Aanvraag impuls 
cultuuronderwijs vanuit 
Cultuurschakel  

ICC’er Januari-februari Aanvraag schrijven en 
filmpje maken 

 

Aanvraag 
museumbezoek 

ICC’er Mei-juni Kiezen vanuit folder 
cultuurschakel  

 

Aanvraag 
schoolvoorstellingen 

ICCér in overleg met 
team 

Mei-juni Kiezen vanuit folder 
cultuurschakel  

 

Jaarplanning maken ckv 
En daarbij zien welke 
materialen je het 
schooljaar nodig hebt.  

Team inlevern bij ICC’er Augustus In schema dat door 
icc’er wordt 
aangeleverd, lessen 
kiezen vanuit laat maar 
zien en de 
muziekmethode 

 

2 x gesprek met directie 
over voortgang cultuur 
en minimaal 2 x met 
werkgroep 

Directie en ICC’er 
(1 x met werkgroep en 
directie) 

September-Januari 
 

  

Uitbreiden culturele 
kaart van de school 

ICC’er Hele schooljaar Door 
netwerkbijeenkomsten 
en dergelijke  

 

Boomwhackerlessen 
inplannen 

Lid cultuurwerkgroep Eind schooljaar, voor 
volgend schooljaar 

  

Draagvlak behouden ICC’er  Hele schooljaar Gesprek levend houden, 
inspiratiemomenen, op 
de agenda! 

 

 
Toelichting: 
In dit schema staan vooral heel veel praktische zaken benoemd. Voorstellingen en bezoeken inkopen 
zal ieder jaar weer nodig zijn. Maar het uitbreiden van de culturele kaart is ook erg belangrijk. We 
willen als school weten wat we waar in onze schoolomgeving kunnen halen, dit om ons onderwijs 
nog betekenisvoller te maken. Wanneer er korte lijnen zijn met kunstenaars en kunstinstellingen in 
de buurt zullen zij ook sneller de klas in worden gehaald.  
Het draagvlak behouden staat ook specifiek in het actieplan benoemd. Belangrijk is dat het 
cultuurplan een levend plan blijft en niet een stuk dat in de kast blijft liggen. De icc’er wil dit bereiken 
door voldoende tijd binnen bouw- en teamvergaderingen in te ruimen voor cultuuronderwijs. Deze 
momenten zijn om nieuwe plannen te maken, te evalueren maar ook om leerkrachten te inspireren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schooljaar 2015-2016 

 

Wat  Wie Wanneer Hoe Dekking 
Aanvraag impuls 
muziekonderwijs 

ICC’er in overleg met 
directie en teamlid 

Januari-maart Dmv werkswessie en 
overleg met 
cultuurcoach 

 

Regelen projectdag 
muziek 

Werkgroep 
koningsspelen  

Maart-juni In samenwerking met 
organisatie muziekdag 

Vanuit impuls 
cultuuronderwijs vanuit 
cultuurschakel en 
lumpsum 

Uitwerking plan, meer 
muziek in school  

ICC’er in overleg met 
directie en team en 
ouderraad  

Maart-juni Overleg met trias welke 
lessen wanneer plaats 
gaan vinden voor zowel 
leerkachten als 
leerlingen.  

 

Opzet portfolio ICC’er met aantal leden 
van het team 

April Brainstom met 
cultuurwerkgroep, hoe 
deze vorm te geven. 

- 

Aanvraag impuls 
cultuurondewijs en 
maken filmpje 

ICCér  Maart    

 
Toelichting: 
Impuls muziekonderwijs: De icc’er schrijft momenteel de subsidieaanvraag hiervoor. Wanneer deze 

subidie wordt toegekend kunnen de plannen gedetailleerder worden uitgewerkt. 

Projectdag muziek: Ter inluiding van ‘meer muziek in de school’ zal onze koningsfeest in het thema 

staan van muziek. Maxmuziek zal deze dag een muziekdag verzorgen waarbij alle leerlingen 3 

muziekworkshops krijgen aangeboden.  

Portfolio: Het team worstelt momenteel nog erg met de ‘beoordeling’ van het cultuuronderwijs. Het 

portfolio kan hier een oplossing voor zijn. In het komende schooljaar willen we hier nog verder over 

met elkaar in gesprek gaan en mogelijkheden uitproberen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Schooljaar 2016-2017 

Wat  Wie Wanneer Hoe Dekking 
Deskundigheidsbevordering 
team op gebied van cultuur 

ICCér in overleg 
directie 

Schooljaar 2016-2017 Studiedag gericht op 
cultuuronderwijs 

 

Muziek en literatuur  ICC’er met 
projectgroep muziek 

Start organiseren 
november, uitvoering 
einde schooljaar  

Organiseren 
projectweek muziek, 
literatuur 

 

Portfolio ICC’er met aantal leden 
van het team 

Oktober  Afspraken maken en 
voorleggen aan team 

 

Opzetten en coordineren 
naschools aanbod 

ICC’er in samenwerking 
met OR 

Start schooljaar Inschrijvingen regelen 
via OR, aanbod bepalen 
in overleg met Trias 

 

Studie en scholing meer 
muziek in de school 

ICC’er in samenwerking 
met Trias en directie 

Schooljaar 2016-2017 In teamvergadering of 
op studiedag workshop 
vanuit Trias en 
lessenserie 

 

Koppeling erfgoededucatie 
en zaakvakken 

ICC’er met werkgroep  Januari  Overleg met werkgroep 
hoe dit het beste aan te 
pakken 

 

Goede 
tentoonstellingsruimte 
voor beeldend werk 

Werkgroep cultuur September Bepalen met 
werkgroep hoe we dit 
het beste kunnen doen 
en vervolgens bestellen 

 

Oppakken mogelijkheden 
speel je wijs voor groep 1/2  

ICC’er in overleg met 
leerkrachten 1/2  

Januari  Binnen 
bouwvergadering eerst 
informeren naar 
mogelijke behoefte 

 

Erfgoededucatie en 
zaakvakken 

Team Februari Werksessie met team  

Erfgoededucatie en 
zaakvakken 

Team Maart-einde schooljaar Testfase   

Erfgoededucatie en 
zaakvakken 

Team Juni Evalueren testfase   

Toelichting: 

Deskundigheidsbevordering: door de samenwerking met Trias wordt er voor 

deskundigheidsbevordering op het gebied van muziekonderwijs gezorgd. In het schooljaar 2016-2017 

zal een van de studiedagen geheel in het teken van cultuuronderwijs staan. Leerkrachten maken dan  

kennis met en krijgen meer kennis van de andere kunstdisciplines. 

Muziek en literatuur: in dit schooljaar staan deze 2 disciplines centraal. Er moet nog gezocht worden 

naar een passsende vorm om deze disciplines extra aandacht te geven in dit schooljaar.  

Koppeling erfgoededucatie en zaakvakken: dit schooljaar willen we onderzoeken welke 

mogelijkheden er binnen de zaakvakken ligt om erfgoededucatie te integreren. Hier kan mogelijk het 

museumbezoek aan gekoppeld worden. 

Tentoonstellingsruimte voor beelden werk: een van de wensen van het team is om het beeldende 

werk beter tentoon te kunnen stellen. In dit schooljaar bekijken we met elkaar wat hiervoor de beste 

oplossing is en schaffen hier zonodig de spullen voor aan.  

Speel je wijs ½: In het vorige schooljaar hebben de leerkrachten van groep 1 en 2 hier een workshop 

over gehad. Zij waren hierover erg enthousiast. Maar doordat er eerst andere dingen zijn aangepakt 

is speel je wijs in de kast blijven liggen. In dit schooljaar gaan we met elkaar in gespek over mogelijke 

integrering van speel je wijs om zo ook de woordenschat te verbeteren door middel van drama.  

 

 

 

 

 

 



Schooljaar 2017-2018 

Wat  Wie Wanneer Hoe Dekking 
Portfolio Team Start schooljaar Volledig werken met 

portfolio 
 

Studie en scholing meer 
muziek in deschool 

ICC’er in samenwerking 
met Trias en directie 

2017-2018 In teamvergadering of 
studiedag workshop 
vanuit Trias en 
lessenserie 

 

Koppeling erfgoededucatie 
en zaakvakken  

Team 2017-2018 Uitvoeren plan 
erfgoededucatie  

 

Woordenschat kleuters Bouw 1-2 2017-2018 Uitvoeren speel je wijs  

Coordineren naschools 
aanbod 

OR, Icc’er, Trias 2017-2018 Inschrijvingen regelen 
via OR, aanbod bepalen 
in overleg met Trias 

 

Erfgoededucatie en drama ICC’er met werkgroep November Plan/project bedenken 
en uitvoeringdata 
bepalen 

 

Ergoededucate en drama Team 2017-2018 Aanbieden   

Toelichting: 
Alle zaken die in het vorige schooljaar in gang zijn gezet worden in dit schooljaar verder uitgewerkt. 
Daarnaast staan de disciplines drama en erfgoededucatie in de schijnwerpers. Hiervoor wordt nog 
naar een passend project gezocht.  

Disciplines in verschillende schooljaren 
 
Ieder schooljaar staan er 2 disciplines centraal te staan dat door middel van een project extra 
aandacht krijgt. De planning hiervoor is als volgt: 
2016-2017: muziek en literatuur 
2017-2018: erfgoededucatie en drama 
2018-2019: media en beeldend 
2019-2020: dans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteitenplan voor de leerlingen 

Wat Doelstelling Welke 
groepen 

Wanneer Middelen Uitgevoerd 
door: 

Overige 
aandachts-
punten 

Museum-bezoek Bezoek 
aansluitend bij 
een van de 
zaakvakken 

1-8 Ieder 
schooljaar 

Vanuit 
cultuurschakel 

  

Muziekdag Ervaren, maken 
van muziek 

1-8 April 2016 Verzorgd vanuit 
organisator 
muziekdag 

Organisator en 
werkgroep 
konings-spelen 

 

Danser in de klas Kennismaken 
met dans 

3-4 April 2016 Speelzaal 
Montessori 

NDT   

Theaterbezoek * 1-8 Ieder 
schooljaar 

 Cultuur-schakel  

Project/bezoek 
Muziek en 
literatuur 

* 1-8 2015-2016  Bedacht door 
werkgroep 
uitgevoerd 
tijdens team 

 

Project/bezoek 
Drama en 
erfgoededucatie 

* 1-8 2016-2017    

Project/bezoek 
Media en 
beeldend 

* 1-8 2017-2018    

Project/bezoek 
Dans 

* 1-8 2018-2019    

Muzieklessen door 
vakleerkracht 
/eigen leerkracht 

Betere muziek-
lessen  

1-8 2016-2019  Vakdocenten 
vanuit Trias 
i.s.m. team 

 

*De doelstellingen staan nog niet allemaal ingevuld. Deels omdat deze nog niet bekend zijn en ook 
omdat een theaterbezoek heel veel verschillende doelstellingen kan hebben.  
 
Toelichting: 
De leerlingen bezoeken ieder jaar een museum, in de toekomst mogelijk gekoppeld aan de 
zaakvakken. Daarnaast bezoeken de leerlingen ieder jaar een dans, muziek of theatervoorstelling. 
Wanneer mogelijk worden ook hier verbindingen gelegd met het onderwijsprogramma.  
Ieder jaar staan er 1 of 2 disciplines centraal. Ieder schooljaar wordt gekeken in welke vorm deze 
disciplines aan bod komen. Dit kan door middel van een projectweek, een kunstenaar in de klas of 
bijvoorbeeld een extra bezoek aan een museum. 
Daarnaast is er nog ruimte om in te gaan op aanbod van aanbieders in de stad, wanneer dit past bij 
de visie op cultuuronderwijs en past binnen het onderwijsprogramma. Zo krijgen de groepen ½ dit 
jaar bijvoorbeeld extra een danser in de klas.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Lijst mogelijke partners in de wijk 
 
Muziekschool Wateringse Veld, of studio Watermusic 
Kleinschalige muziekschool met gitaar en pianoles 
Lesadres:  
Laan van Wateringseveld 978  
2548 CR Den Haag 
Correspondentieadres: 
E. H. Hartmanstraat 21  
2285 XA Rijswijk 
070 3913850 
info@muziekschoolwateringseveld.nl 
 
Trias 
Hoofdlocatie:  
Cor Ruysstraat 2 (tevens leslocatie voor Rijswijk) 
2284 XL Rijswijk 
T 070 396 92 66 
@ trias@stichting-trias.nl 

Theater Dakota 
Educatie 
Sara Vesseur 
kantoor: 070 36 00 252  
sara@theaterdakota.nl 
Zuidlarenstraat 57 
2545 VP Den Haag 

 

Haagse federatie voor muziekgezelschappen  

 

Musicon 

Daan van Bruggen 

Soestdijksekade 345 

2574 AL Den Haag 

www.musicon.nl 

+31 (0)70 3686800 

daan@musicon.nl  
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