
Alle groepen 4 naar het theater
Afgelopen dinsdag 2 april zijn alle groepen 4 van alle Heusdense scholen naar de 
voorstelling Vadertje & moedertje geweest van theatergezelschap Bontehond in ons 
eigen theater De Voorste Venne. De voorstelling werd door de kinderen en (veel van) 
de leerkrachten goed ontvangen! Het gezelschap vertelde na afloop dat ze nog niet 
eerder zo’n goed, aandachtig en betrokken publiek hadden gehad. Dikke complimen-
ten aan de kinderen en leerkrachten!

Nieuws van de bieb 
De bibliotheek laat weten dat er nieuwe basisarrangementen en aanvullende activi-
teiten gaan komen. De prijzen worden aangepast. Zodra de nieuwe plannen rond zijn 
hoor je hier van! 

Plannen voor cultuureducatie 2019-2020
Doel van deze KUNSTMEST bijeenkomst is het geven van het startsein voor de scho-
len om zich te gaan beraden op de activiteiten op het gebied van cultuureducatie 
voor komend schooljaar. Iedereen heeft daarvoor het format ontvangen om in te 
vullen. In clusterbijeenkomsten met ICCers is dit format doorgesproken. 
Vanaf nu kan iedereen de activiteiten gaan verzamelen en gesprekken gaan voeren 
met aanbieders, offertes aanvragen etc. Denk vooral niet dat je als leerkrachten 
alles zelf moet doen! We hebben een enorme schat aan goede kunstvakdocenten en 
ergoed- experts! Kijk daarvoor op de website van Trefpunt Heusden.
Lever je plan in vóór 14 juni.

Drie euro per leerling voor museumbezoek
De rijksoverheid onderschrijft het belang van dat kinderen in aanraking komen met 
de Grote Kunsten. Daarom is er voor alle kinderen  €3,- beschikbaar voor museumbe-
zoek. Daarom is het totaalbedrag in de begroting nu ook  15,15. Dat is dus inclusief de 
€ 3,-.
Voor Heusdense kinderen hebben we bedacht dat de groepen 5 en 8 naar het muse-
um kunnen. Uit welke musea je kunt kiezen staat op de website van Trefpunt Heus-
den. De keuze is gebaseerd op de kwaliteit van de musea en hun educatief program-
ma. Ook het vvervoer mag uit deze drie euro betaald worden. Voor de groepen 8: het 
programma van het rijksuseum is inclusief busvervoer. Voor de musea van groep 5 
staat er een link op de website voor groepsvervoer via het openbaar vervoer.
Als je via museumschatjes al één van de musea geboekt hebt voor de groepen 5 of 8, 
houd je natuurlijk budget over voor andere culturele activiteiten!

gratis naar het museum
Vanaf 10 april kan er worden ingeschreven voor een gratis rondleiding bij de tentoon-
stelling Van Goghs intimi: vrienden, familie, modellen, met je groep in het NoordBra-
bants museum.

Denk er aan dat vanaf 6 mei kan worden ingeschreven voor Museumschatjes! Met 
museumschatjes kun je een gratis bezoek plannen voor de groepen 5 t/m 8 in een 
museum in de buurt.
Ook gratis activiteiten meld je in het format Plannen voor cultuureducatie.

https://www.trefpuntheusden.nl/met-je-groep-naar-het-museum/
https://www.trefpuntheusden.nl/met-je-groep-naar-het-museum/


wie is wie in de culturele omgeving
Zo’n 50 verschillende gezichten kwamen op tafel. Allemaal mensen die graag in de 
klassen kunst-of erfgoedlessen komen verzorgen. Allemaal leveren ze maatwerk. Ga 
in gesprek, bereid je vraag goed voor. Wat weten de kinderen al? Waarbij haakt het 
aan? Wat wil je precies ontwikkelen bij de leerlingen?
Per organisatie of vereniging zijn ze terug te vinden op de website van Trefpunt 
Heusden. Homepage, onderaan. 

cultoer of kinderkunstfestival
Een kennismaking met een deel van je culturele omgeving, op een bruisende en 
snelle manier! Dat is de Cultoer. En ook nog altijd aansluitend bij het thema van de 
Kinderboekenweek. 
Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om voor één keer de Cultoer te 
vervangen door een KinderKunstFestival, waarbij de groepen 3 t/m 8 een program-
ma krijgen in de prachtig verbouwde Voorste Venne, en de kleuters een programma 
op school. Als het een KinderKunstFestival wordt, gaat dat per leerling  2,50 kosten. 
We hopen hier medio mei uitsluitsel over te kunnen geven. 

begroting
Het spannendste deel van het nieuwe plan voor cultuureducatie is meestal de be-
groting. Er zijn inkomsten van diverse bronnen en uitgaven, waarvan sommigen vast 
staan, ander een keuze zijn. 
Let op: er zijn een paar wijzigingen sinds jullie het format gekregen hebben! Zoals bv 
de kosten van de bibliotheek. Op de website van Trefpunt Heusden staat de meest 
actuele versie. 

vragen
Kom je er niet uit, uit de plannen voor cultuureducatie voor komend schooljaar? Heb 

je vragen over aanbieders, over de begroting, over iets anders? 
Weet me te vinden!

marjolein@trefpuntheusden.nl

audio visuele media
Frans van Lokven van Het Pieck heeft alle aanwezigen van de KUNSTMSET bijeen-
komst meegenomen in de wereld van de audiovisuele media. Met wat er geleerd 
was van de analyse van een filmpje van een minuut ging iedereen zelf aan de slag 
met een mini scenario en een camera. Veel lol, leuke resultaten en mooie creatieve 
vondsten! 

https://www.trefpuntheusden.nl/kunst-op-school/

