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dragen bij aan hun 
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De activiteiten voor mijn leerlingen…
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over samenwerking met externe 
partners

over visie op cultuureducatie

...eerder opgenomen 
voorstelling, rond-
leiding of presentatie 
op het digibord
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1.  materiaal instelling
2.  eigen les/opdracht
3.  anders
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evenveel jongens als meisjes 
vinden de activiteiten van de 
musea leuk
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WIST JE DAT?

ICC’ERS LEERKRACHTEN CULTUUR- 
AANBIEDERS

ONS RAPPOR
T

“Goed alternatief bedacht 
voor de inspiratiemiddag.”

"Fijn contact. Prettige opzet 
van mailtjes en lesmateriaal.”

"Dat de informatie en vervoersbewijzen 
vroegtijdig verstuurd worden.”

“Dat we in de attractie 
konden. De opdrachten maken 
vond ik ook leuk.”

“De hele voorstelling was leuk”

“De communicatie en het meedenken 
van de medewerkers is echt heel fijn!”

“Superleuke workshops ter 
verdieping van een voorstelling!”

“Super gaaf dat 
kinderen die nog 
nooit in een museum geweest zijn 
de kans te geven om een keer 
naar een museum te gaan.”

“Zeer goede organisatie. 
Vriendelijke medewerkers.”

Wat vinden de leerlingen  
van de activiteiten?
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