
 

 

 

 

  

 

Nieuw dit jaar bij Cultuur & School Utrecht: 
Pouw busvervoer. Naast U-OV werken wij 
dit jaar samen met Pouw Vervoer. Zij 
bieden een kleine en twee type grote 
bussen aan. De leerlingen worden van 
school opgehaald en afhankelijk van de 
grootte van de bus afgezet bij de culturele 
instelling of de dichtstbijzijnde halte. De 
bussen van Pouw Vervoer bevatten 
gordels.  
Wij werken ook nog steeds samen met U-
OV, zij bieden een U-OV groepskaart voor 
het reguliere openbaar vervoer aan en een 
standaardbus voor vervoer met de eigen 
groep van halte naar halte. Natuurlijk kunt 
u ook met eigen vervoer naar de culturele 
instellingen komen. Voor meer informatie 
over het busvervoer en de prijzen, kijk op: 
www.cultuurenschoolutrecht.nl/informatie  
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Via deze weg wil ik me graag aan 
voorstellen. Ik ben Laura Kester en per 
1 juni 2016 volg ik Robbie van Boeijen 
op als medewerker Planning en 
Organisatie bij Cultuur & School 
Utrecht. Sinds 2008 ben ik woonachtig 
in Utrecht en ik studeer in juli af aan 
de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht aan de opleiding Kunst & 
Economie, met als afstudeerrichting 
Theatermanagement. In januari ben ik 
gestart met mijn afstudeeronderzoek 
bij Cultuur & School Utrecht en nu mag 
ik het stokje van Robbie overnemen. Ik 
heb erg veel zin in deze nieuwe 
uitdaging en ik hoop jullie allen snel te 
ontmoeten! Mijn e-mailadres is 
laura@cultuurenschoolutrecht.nl 
 
 
 
 

Met trots presenteren we het nieuwe grootschalige aanbod 2016 – 
2017. De deuren van de musea en de podia staan ook komend 
schooljaar weer wijd open om schoolgroepen uit Utrecht te 
ontvangen! Schrijf je in via www.cultuurenschoolutrecht.nl. 

VERNIEUWDE WEBSITE 

De website is geheel vernieuwd! Het is makkelijker geworden om 
aanbod te zoeken dat aansluit bij je groep, het thema waarmee je 
bezig bent of bij de discipline.  Neem een kijkje in het aanbod en laat 
je inspireren. We hebben goed geluisterd naar de leerkrachten en 
getracht informatie te geven die leerkrachten helpen een keuze te 
maken. Ook zijn er filmpjes en foto’s te bekijken en heb je 
gemakkelijk toegang tot het educatieve materiaal bij het programma, 
de voorstelling of het concert.   

BROCHURE 

Elke school in Utrecht heeft twee exemplaren van de brochure 
ontvangen. Heb je behoefte aan nog een exemplaar, stuur een 
mailtje naar info@cultuurenschoolutrecht.nl. We hebben er nog een 
paar! Overigens is de brochure ook digitaal vanaf de website te 
downloaden. http://cultuurenschoolutrecht.nl/cultureel-aanbod-
utrecht-2016-2017/ 

 

Stichting Utrechtse Musea heeft een filmpje laten 
maken van de musea in Utrecht. Wat valt er te 
beleven? Op welke manier kun je de aansluiting 
zoeken bij de thema’s op school? Bekijk en geniet 
van de prachtige plekken. Je hebt meteen zin om de 
musea te gaan bezoeken! Kijk voor de korte film 
http://cultuurenschoolutrecht.nl/ontdek-de-musea-
in-utrecht/ 

 

Op 11 mei vond de tweede editie plaats van 
de Sneak Preview. Ditmaal in de 
Stadsschouwburg Utrecht. Leerkrachten uit 
Utrecht kregen een voorproefje te zien van De 
Dansers en Het Filiaal. Daarnaast waren er 
presentaties over het aanbod van 
TivoliVredenburg en de tien musea in Utrecht. 
Leerkrachten raakten in gesprek met de 
educatoren van de culturele instellingen. Het 
was een geanimeerde bijeenkomst. 
Binnenkort een fotoverslag op de website.  
 

 
      
 

Cultuur & School Utrecht is 

het coördinatiepunt voor 

het grootschalig 

cultuuraanbod in de stad 

Utrecht. Cultuur & School 

Utrecht regelt voor 

Utrechtse basisscholen het 

bezoek aan musea en 

podia. Maar de stichting 

doet meer dan dat: zij 

inventariseert de wensen 

en behoeften van scholen, 

zodat het culturele aanbod 

nog beter aansluit op het 

lesprogramma van de 

scholen. Daarmee is de rijke 

ervaring die leerlingen 

opdoen in het museum, de 

concertzaal of het theater 

echt leren buiten de school!   

Plannen gaat weer net als vorig jaar via 
het digitale inschrijfsysteem. Het 
plansysteem is eenvoudig in gebruik en 
voorzien van instructieblokjes. Heb je 
vragen over het plannen, dan kun je altijd 
contact opnemen met de medewerker 
Planning en Organisatie. Mail naar 
laura@cultuurenschoolutrecht.nl 
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