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Op woensdag 4 april 2018 vindt de tweede editie van CultON plaats. 

Op deze cultuureducatiemarkt kunnen leerkrachten en ICC’ers kennis 

maken met het Utrechtse culturele veld, inspiratie opdoen voor 

culturele activiteiten voor de leerlingen en vragen stellen over het 

culturele aanbod voor schooljaar 2018 – 2019.  

 

De aanmeldtermijn voor culturele instellingen is inmiddels gesloten, 

maar leerkrachten kunnen zich natuurlijk nog wel aanmelden.  

Het aanmeldformulier vind je hier 

(http://www.kijkoponderwijs.nl/professionals/cultuureducatie/culto

nbijeenkomsten/aanmelden-cultuureducatiemarkt/) Via deze 

website kun je je ook opgeven voor de nieuwsbrief van de gemeente 

Utrecht. Hiermee wordt je geïnformeerd over CultON en ander 

onderwijs gerelateerde zaken.  

 

Cultuur & School Utrecht en haar partners zijn ook aanwezig op 

CultON. Wij presenteren daar onze nieuwe brochure voor schooljaar 

2018 – 2019. We zien er naar uit om met de aanwezigen in gesprek 

te gaan! 

 

De afgelopen tijd hebben we weer kennis gemaakt 

met een aantal nieuwe leerkrachten.  

 

Woensdag 7 maart waren we door het UCK 

uitgenodigd voor een bijeenkomst van de ICC 

cursus. Tijdens deze bijeenkomst hebben de 

aankomende ICC’ers een presentatie gegeven over 

hun visie op cultuureducatie. Na deze presentaties 

hebben we met alle leerkrachten gespeeddatet en 

konden we praten over de visie van de leerkracht 

en hoe wij als Cultuur & School Utrecht hierop 

zouden kunnen aansluiten. Het was een erg leuke 

en inspirerende middag.  

 

Eerder dit jaar zijn we ook langs geweest bij een ICC 

bijeenkomst van de SPO Utrecht. Ook hier hebben 

we weer met leerkrachten kennis gemaakt. Voor 

ons zijn deze gesprekken heel waardevol, want zo 

kunnen wij nog beter de wensen en behoeften van 

de leerkrachten in kaart brengen.  

 

Wil jij ook kennis met ons maken, dan kan dat 

natuurlijk! Wij komen graag bij je langs. Voor het 

maken van een afspraak, mail naar 

info@cultuurenschoolutrecht.nl  

Middels deze nieuwsbrief stel ik mij graag even voor: 

Ik ben Annette Reissenweber en per 1 april werk ik  

officieel voor Cultuur & School Utrecht als 

Medewerker Planning & Organisatie. Ik neem het 

stokje over van Laura Kester die ons vanaf half maart 

gaat verlaten.  Ik zeg officieel, want sinds begin maart 

ben ik al een aantal dagen aan de slag bij Cultuur & 

School  Utrecht en leer ik alle ins en outs!  

Ik kom uit het basisonderwijs, ben ook jarenlang 

werkzaam geweest op verschillende basisscholen in 

Utrecht dus wellicht heb je mij al eerder ontmoet – 

anders hopelijk tot binnenkort! Via 030-711 62 29 of 

annette@cultuurenschoolutrecht.nl kun je contact 

met mij opnemen.  

 

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!   
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