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We hebben het al een aantal keer 
benoemd, op woensdag 17 mei 2017 
vindt de jaarlijkse Sneak Preview van 
Cultuur & School Utrecht plaats in 
Museum Speelklok. Er zijn korte 
presentaties van diverse musea, je volgt 
een van de vier rondleidingen in Museum 
Speelklok, Domtoren & Domkerk, Het 
Utrechts Archief of het 
Universiteitsmuseum Utrecht. Het 
programma eindigt met een voorproefje 
van een voorstelling en een concert.  
 
De middag begint om 14.30 uur (inloop 
vanaf 14.00 uur) en eindigt om 17.15 uur 
met een borrel. Aanmelden kan via 
info@cultuurenschoolutrecht.nl en indien 
je een voorkeur hebt voor een van de vier 
rondleidingen, geef dit dan aan in je mail. 
De indeling van de rondleidingen gebeurt 
op basis van beschikbaarheid.  
 
Graag tot 17 mei! 
 
 
 
 

Met trots presenteren we het nieuwe grootschalige aanbod voor 
schooljaar 2017 – 2018. De deuren van de musea en de podia staan 
ook komend schooljaar weer wijd open om schoolklassen uit Utrecht 
te ontvangen! Schrijf je in via www.cultuurenschoolutrecht.nl. 

Onze partner-musea: Universiteitsmuseum Utrecht, Domtoren & 
Domkerk, Kasteel de Haar, Museum Catharijneconvent, Museum 
Speelklok, Sonnenborgh – museum & sterrenwacht, Het 
Spoorwegmuseum, Centraal Museum, nijntje museum en Het 
Utrechts Archief, hebben weer mooie programma’s voor alle 
leerjaren van het basisonderwijs. Daarnaast zijn er een aantal 
Utrechtse musea die een Museum+ programma aanbieden.   
 

Veel scholen zijn in de lessen met een bepaald thema bezig en willen 
hier graag een museumbezoek aan koppelen. Je kunt dan de 
brochure erbij pakken en kijken welk programma aansluit, maar soms 
ben je met een heel specifiek thema bezig en past het reguliere 
programma van een museum net niet helemaal. Dan is er de kans om 
een Museum+ programma te boeken.  
 
Het Museum+ programma kan via het plansysteem geboekt worden. 
De medewerker Planning & Organisatie van Cultuur & School Utrecht 
neemt dan contact op met het betreffende museum waar het 
Museum+ programma geboekt is. Het museum neemt op hun beurt 
weer contact op met de cultuurcoördinator om de inhoud van het 
programma te bespreken. De praktische afhandeling en het regelen 
van eventueel busvervoer blijft Cultuur & School Utrecht doen.  
 

De Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg en Het Filiaal 
theatermakers hebben mooie voorstellingen geprogrammeerd en 
gemaakt voor de basisschoolleerlingen in Utrecht. De leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld gaan Swingen als een kangoeroe in 
TivoliVredenburg, op Enkeltje Mars met Het Filiaal theatermakers of 
ze beleven het verhaal van Narnia, uitgevoerd door ISH en de Junior 
Company van Het Nationale Ballet in de Stadsschouwburg Utrecht.  

Er is weer veel moois te zien en te beleven volgend schooljaar. Laat je 
inspireren door het aanbod en bij vragen kun je ons altijd bereiken 
via mail en telefoon. 
info@cultuurenschoolutrecht.nl/ 030 – 711 62 29 

 
 

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 vanaf onze website te 
downloaden, kijk onder de kop 
‘informatie’. 

 

Via deze weg stel ik mezelf graag even voor. 
Mijn naam is Karen Jong. Ik woon in Utrecht, 
de stad waar ik ook mijn studies PABO, 
Theater-, Film- en Televisiewetenschap en 
Cultuureducatie heb afgerond. Daarmee wordt 
meteen duidelijk waar mijn hart naar uit 
gaat: het snijvlak tussen onderwijs en cultuur. 
 
Kinderen in aanraking brengen met cultuur 
loopt als een rode draad door het werk dat ik 
de afgelopen jaren heb gedaan. Ik heb 
educatieve kinderprogramma’s gemaakt voor 
de publieke omroep. Taal-, kunst-, erfgoed-, 
podium- en medialessen gegeven aan kinderen 
met diverse achtergronden. Maar ik heb ook 
leerkrachtenteams gecoacht en getraind bij de 
koppeling van innovatie-vraagstukken naar 
hun praktijkonderwijs en lessen, projecten en 
producten ontwikkeld voor kennis- en 
cultuuraanbieders zoals musea, bibliotheken 
en podia. 
 
Ik heb erg veel zin om bij Cultuur & School 
Utrecht aan de slag te gaan en ik hoop 
iedereen die cultuureducatie in Utrecht een 
warm toedraagt de komende tijd (nog) beter 
te leren kennen! 

     

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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