
 

Cultuur & School Utrecht vindt het 

belangrijk dat het aanbod van de musea 

en podia aansluit bij de wensen en 

behoeften van het onderwijs. Afgelopen 

schooljaar hebben we scholen bezocht 

en hebben we gesprekken gevoerd met 

leerkrachten om deze wensen en 

behoeften te inventariseren. Dit is 

waardevolle informatie voor ons. Deze 

gesprekken zetten we voort, ook 

komend schooljaar.  

Maar we willen meer dan dat. Wil het 

aanbod aansluiten op de lesstof dan is 

het van belang om leerkrachten in een 

vroeg stadium te betrekken in het 

ontwikkelen van aanbod. Een bezoek 

aan een museum, theater of 

muziekgebouw wordt dan écht leren 

buiten de school. Cultuur & School 

Utrecht gaat kleine netwerken vormen 

tussen een aantal leerkrachten en 

educatoren van culturele instellingen. 

Leerkrachten hebben de culturele sector 

zo veel te bieden! Leerkrachten die 

meedenken worden beloond.  Het gaat 

in totaal om vier bijeenkomsten.  

 Op woensdag 16 

september van 15.30 – 17.00 uur vindt 

de eerste bijeenkomst plaats in het 

Centraal Museum. Wil je erbij zijn, mail 

of bel met Florielle Ruepert, 

florielle@cultuurenschoolutrecht.nl of 

030 711 62 29. Kun je niet op deze 

datum, maar wil je graag meedenken of 

je betrokkenheid tonen, neem dan 

eveneens contact op. 

 

 

De inschrijving voor schooljaar 2015-2016 is van start gegaan! Dit 
jaar voor het eerst via een digitale inschrijving. Op de website 
www.cultuurenschoolutrecht.nl vind je een blauwe knop met 
‘inschrijven aanbod’. Je  komt  op een inlog scherm. Kom je hier 
voor het eerst? Klik dan op de knop ‘Inschrijven als nieuwe 
school?’. Je voert de schoolgegevens in (eenmalig, volgend jaar 
hoeft dat niet meer!) en maakt een wachtwoord aan. Vervolgens 
voeg je klassen en activiteiten toe. Je kunt nu zelf een datum 
kiezen  wanneer je met een klas een museum wilt bezoeken. Het 
museumbezoek kun je daarmee laten aansluiten op de lesstof. 
Begin van het nieuwe schooljaar ontvang je via de mail een 
bevestiging met een definitief overzicht van alle ingeschreven 
klassen. 
 
Heb je vragen of hulp nodig bij het digitaal inschrijven van de 
school, schroom niet om contact met ons op te nemen.  Vind je 
het prettiger om het digitale inschrijfformulier samen op school in 
te vullen, dan komen wij langs. Neem contact op om een afspraak 
te maken.  
 

   030-7116229 

 Robbie@cultuurenschoolutrecht.nl 
 

 

  

 

 

 

Redactie: Cultuur & School Utrecht 

● ● ●

Maak van de voorbereiding van de Kinderboekenweek op je school een feest voor alle leerkrachten! Samen 
met het Universiteitsmuseum in Utrecht organiseert Kunst Centraal een speciaal kinderboekenfeest voor 
leerkrachten.  
‘Raar, maar waar!’ is het motto van de Kinderboekenweek 2015. Speciaal voor alle kinderen die graag willen 
weten hoe de wereld in elkaar zit. Een Kinderboekenweek vol boeken over natuur, wetenschap en techniek. 
 

-  Dinsdag 8 september 2015 (Universiteitsmuseum Utrecht) 
-  Woensdag 9 september 2015 (Camminghaschool, Bunnik) 
 
Meld u hier aan http://www.kunstcentraal.nl/over-het-primair-onderwijs/kinderboekenfeest/ 
 
 
 

Het is alweer twee maanden geleden dat de Sneak Preview in TivoliVredenburg plaatsvond. Wij kijken 
terug op een geslaagde dag met goede gesprekken tussen leerkrachten en educatoren en mooi aanbod. 
Wij danken iedereen  hartelijk  voor de bijdrage aan deze inspirerende middag. We hopen jullie allemaal 
aankomend jaar weer te mogen verwelkomen op de Sneak Preview 2016 in de Stadsschouwburg Utrecht! 

Heb je vragen of opmerkingen over het aanbod, de website, 
het digitale inschrijfformulier of anderzijds, dan kun je altijd 
telefonisch of via de mail contact met ons opnemen. 
 

   030-7116229 

   info@cultuurenschoolutrecht.nl 
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