
   
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 leerling 

opdoen in het museum, de 

concertzaal of het theater echt 

leren buiten de school!   

 

 

 

   
 

Vanaf nu vind je op onze website 

www.cultuurenschoolutrecht.nl/schooljaar/18-19/ uitgebreidere 

informatie over het cultuureducatief aanbod en de 

vervoersmogelijkheden die wij aanbieden. Via de website kun je het 

aanbod van jouw keuze gaan plannen voor het nieuwe schooljaar. 

Mocht je er niet uitkomen of nog vragen hebben, dan helpen we je 

graag!  Mail of bel: annette@cultuurenschoolutrecht.nl of 030-711 62 29 
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● ● ●

Sinds dit schooljaar hebben we een nieuwe enquête voor de leerkrachten 
en leerlingen die naar een culturele activiteit geweest zijn.  
De resultaten van de enquête leveren waardevolle informatie op voor zowel 
de culturele instellingen als voor de school.  
De culturele instellingen krijgen inzicht in de waardering van hun 
activiteiten. Voor de cultuurcoördinator van de school zijn de enquêtes van 
collega’s en leerlingen een interessant middel om de bezoeken te 
evalueren.  
Ook voor Cultuur & School Utrecht zijn de resultaten van belang, zodat wij 
onze dienstverlening kunnen optimaliseren.  
 
Wij kondigden eerder aan een bijeenkomst over de evaluatiesystematiek te 
organiseren op 30 mei. Deze wordt verplaatst naar (een nog nader te 
bepalen datum in) het volgend schooljaar. Zodra er meer over bekend is, 
zullen wij dit communiceren via onze nieuwsbrief.  
 

 

 
Ondanks onze zorgvuldige samenstelling is er een foutje in de brochure 
geslopen: BINNENBEEST van De Dansers speelt uiteraard 4 maart 2019 in 
Podium Hoge Woerd - niet - met terugwerkende kracht - in 2018! 
 

Alle Utrechtse basisscholen hebben 2 exemplaren van 

onze gloednieuwe brochure toegestuurd gekregen. 

Als dat niet genoeg is om al je teamleden het aanbod 

voor komend schooljaar te presenteren, vraag er een 

aantal extra op! Bel of mail ons gerust: 

annette@cultuurenschoolutrecht.nl  

of via 030-711 62 29 

 

Eind mei worden onze algemene 

voorwaarden op de website aangepast 

conform de nieuwe privacywet.  

 

Bezoek op Maat is de nieuwe naam voor Museum+. Met Bezoek op Maat 
kunnen musea en podia – naast hun reguliere aanbod maatwerk leveren 
aan scholen in hun museum of podium. 
Scholen willen soms een vraaggerichte activiteit afnemen die aansluit bij 
bijvoorbeeld een thema in de klas, dat past bij een specifiek vak of juist bij 
een specifieke 21e eeuwse vaardigheid. 
Culturele instellingen kunnen inspelen op deze vraag door bijvoorbeeld de 
verdieping te zoeken in een specifiek collectiestuk of -stukken, of een 
onverwachte combinatie van reguliere routes door de culturele instelling 
te maken. 

Ben je geïnteresseerd in of wil je een bezoek op maat? Neem dan contact 
op met de culturele instelling of Cultuur & School Utrecht.  

 

http://www.cultuurenschoolutrecht.nl/schooljaar/18-19/
mailto:annette@cultuurenschoolutrecht.nl
http://cultuurenschoolutrecht.nl/
mailto:annette@cultuurenschoolutrecht.nl

