
 

 

 

  

 

 

 

Redactie: Cultuur & School Utrecht 

 

● ● ●

  
 
Op woensdag 11 mei is het weer zo ver! Cultuur & School Utrecht nodigt je van 
harte uit op de tweede editie van de Sneak Preview in de gloednieuwe 
Stadsschouwburg Utrecht. Kom samen met je collega’s en laat je onderdompelen in 
het aanbod van Cultuur & School Utrecht voor schooljaar 2016-2017. Laat je – net 
als vorig jaar – weer verrassen. Zet deze middag vast in je agenda! 
 

  Woensdag 11 mei 2016 15.00 - 17.00 uur met aansluitend een borrel 

(inloop vanaf 14.30 uur) 

  Stadsschouwburg Utrecht, Lucasbolwerk 24,  3512 EJ te Utrecht 
 

 Leerkrachten, Interne cultuurcoördinatoren en geïnteresseerden.   

 Gratis 

 Meld je aan door een mailtje te sturen naar: 

info@cultuurenschoolutrecht.nl. Geef je naam en de namen           

van je collega’s door en van welke school je komt. Je krijgt van 

tevoren  het programma per e-mail toegestuurd.  

 

 
Wij willen hierbij alle leerkrachten bedanken die na afloop van het bezoek aan museum, voorstelling of 
concert onze enquête hebben ingevuld. De uitkomsten van de enquête gebruiken wij om het aanbod nog 
beter op jullie wensen en behoefte aan te laten sluiten. Hierbij enkele bevindingen:  
 
Het culturele bezoek wordt goed ontvangen. De podia worden beoordeeld met een 9 en de musea met 
een 8. Als sterke punten worden genoemd bij de podia: aansluiting op de belevingswereld, moeilijk 
thema’s bespreekbaar maken, creativiteit en afwisseling. Sterke punten bij de musea: begeleiding, 
interactie, het bezoek ‘an sich’, de afwisseling, zelf ontdekken en op zoek gaan naar de antwoorden op de 
vragen die leerlingen zelf hebben gesteld. Tegelijkertijd wordt de ruimte om zelf te ontdekken ook soms 
gemist in het museum.  
 
Waar leerkrachten op dit moment veel behoefte aan hebben is dat leerlingen nieuwe vaardigheden 
aanleren, bijvoorbeeld kritisch denken, reflecteren, onderzoekend leren, etc. kortom de 21e eeuwse 
vaardigheden. Als deze vaardigheden meer in het aanbod worden geïntegreerd, sluit het bezoek beter 
aan op de visie van de school en zorgt een cultureel bezoek voor verdieping en intellectuele uitdaging op 
het lesprogramma. Leerkrachten willen hun leerlingen graag voorbereiden op het culturele bezoek. Er is 
veel behoefte aan een voorbereidende les.  
 
Dit zijn mooie suggesties waarmee culturele instellingen verder kunnen. 

 
Dit meedoe-schoolconcert gaat over Saidah. Zij is negen jaar en woont met haar 
ouders in een land hier heel ver vandaan. Dan raast opeens de oorlog over het land 
en Saidah moet vluchten, alleen, zonder haar ouders. Zal zij haar ouders 
terugvinden?  
 
De kinderen worden meegenomen in de wereld van Saidah en komen erachter dat 
wat voor hen normaal en vertrouwd is, voor een ander vreemd en eng is.  
De leerlingen bereiden dit participatieconcert in de klas voor met 5 lessen op      
DVD, zodat zij hun eigen actieve rol in de voorstelling optimaal kunnen         
vervullen. Het orkest speelt prachtige muziek van Mahler. 
 

  Concert voor Rafiq | Het Gelders Orkest & Eric Robillard  

 TivoliVredenburg | Grote Zaal 

 Dinsdag 8 maart 2016 | 11:30 – 12:30 uur  

 Groep 5, 6 en 7  

 
Welk verhaal vertelt een museum? Wat maakt de collectie zo bijzonder voor het onderwijs? Hoe 
geef je een interactieve rondleiding? Een museumbezoek is een unieke ervaring voor leerlingen 
waarin spelenderwijs kennis wordt overgedragen en leerlingen vaardigheden krijgen aangeleerd 
zoals onderzoeken, samenwerken, nieuwe media gebruiken en creativiteit ontwikkelen.   
Een ontwikkelgroep van 5 musea (Catharijne Convent, Centraal Museum, Utrechts Archief, 
Universiteitsmuseum en het AAMU) werkt op dit moment - in samenwerking met leerkrachten - 
aan het aanpassen van hun educatieve programma’s voor het basisonderwijs. Daarmee sluit een 
bezoek aan een museum aan bij het schoolcurriculum en is het leren buiten de muren van de 
school! De ervaring van de ontwikkelgroep wordt overgedragen op de andere musea.    

Cultuur & School Utrecht is 

het coördinatiepunt voor 

het grootschalig 

cultuuraanbod van de stad 

Utrecht. Cultuur & School 

Utrecht regelt voor 

Utrechtse basisscholen het 

gehele bezoek aan musea 

en podia in de stad Utrecht. 

Maar we doen meer dan 

dat: we inventariseren 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!   
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