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Inleiding  
 
 

 

Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag 2017/2018, een jaar waar we tevreden op terug kunnen kijken. 
 
Het netwerk Kunst & Kind is samengesteld uit educatief medewerkers van de Sambiq-instellingen 
en ICC-ers van de basisscholen in Kampen.  Het netwerkcoördinaat en de uitvoering van 
algemene zaken als het jaarverslag en de website ligt bij Quintus. Daarnaast is er een adviesgroep 
die zorgdraagt voor de toekenning van bijdragen ter ondersteuning van aanbieders voor 
ontwikkeling en uitvoering van inhoudelijke programma’s en vernieuwing van het aanbod. 
 
Het netwerk wordt gesubsidieerd door provincie Overijssel vanuit het programma Cultuur aan de 
Basis en de gemeente Kampen. Beide geldstromen zorgen ervoor dat er een gevarieerd maar 
vooral ook betaalbaar cultuur-educatief aanbod kan worden verzorgd voor het primair onderwijs. 
Uitgangspunt is daarbij dat alle scholen, ongeacht de groepsgrootte of de ligging in de gemeente 
Kampen, aan het programma mee kunnen doen vanuit eigen achtergrond en keuzes.  
Daarbij kunnen scholen vanuit de impulsregeling van de gemeente Kampen die ook is 
ondergebracht bij Kunst & Kind een extra bijdrage aanvragen van € 3,00 per leerling onder 
voorwaarden waarvan borging van cultuureducatie een belangrijke is. Dit  jaar hebben op 1 na alle 
scholen gebruik gemaakt van deze impulsgelden. 
 
Vanuit de deskundigheidsbevordering  is wederom een ICC (Interne Cultuur Coördinator) training 
verzorgd. Veel scholen hebben twee ICC-ers lopen. Dat is heel prettig want bij wisselingen van 
school of andere redenen waardoor een ICC-er wegvalt is er toch continuïteit gewaarborgd.  Er is 
nu nog slechts 1 school zonder opgeleide ICC-er. Een heel mooi resultaat. Daarnaast heeft Mark 
Mieras tijdens de week van de amateurkunst een goedbezochte  lezing verzorgd over de waarde 
van cultuur. 
 
Door deelname in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de  impuls professionalisering 
cultuuronderwijs zijn in totaal 13 scholen betrokken bij verdieping van cultuureducatie. Binnen 
deze projecten wordt meer maatwerk verzorgd dan bij het structurele aanbod vanuit Kunst & Kind.  
 
Het jaarverslag is als vanouds vooral een cijfermatig overzicht. Niet in dit overzicht opgenomen is 
het bereik van de inzet van vakleerkrachten in de klas of activiteiten voortvloeiend uit andere 
subsidies als cultuureducatie met kwaliteit. Ze worden wel even genoemd.  Scholen van buiten 
Kampen die anders dan via Kunst en Kind enkele aanbieders hebben gevonden zijn ook niet in dit 
jaarverslag opgenomen om de cijfers niet te vertroebelen.  
 
Kunst en kind is goed ingeburgerd als  het communicatiekanaal voor de verbinding cultuureducatie 
en scholen en daarmee wordt het lastiger een duidelijke scheiding aan te brengen in welk  bereik 
specifiek via Kunst en Kind gegenereerd wordt en daarmee meegenomen moet  worden in de 
verantwoordingen.  
 
We gaan als netwerk met goed vertrouwen de toekomst tegemoet.  
 
Mariëlle van Zanten, netwerkcoördinator Kunst & Kind    
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Kunst & Kind Algemeen  
De adviesgroep van Kunst en Kind die over de verdeling van de subsidiegelden gaat is het 
afgelopen jaar 2 x bij elkaar geweest. Eenmaal voor de aanvragen voor nieuwe en bestaande 
projecten en eenmaal voor de verantwoordingen.  
 
Het netwerk is afgelopen jaar bij elkaar geweest in een speeddate met aanbieders in het 
Ikonenmuseum. Tevens werden daar de plannen van de nieuwe ICC-cursisten gepresenteerd en 
onderling becommentarieerd.  Een waardevolle middag zowel voor oude alsook voor nieuwe ICC-
ers en een prima gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.  
De lezing van Mark Mieras is ook goed bezocht door de ICC-ers. 
 
De educatief medewerkers van Stadsarchief, Bibliotheek, Quintus, Stedelijk Museum en 
Stadsgehoorzaal zijn 4 x bij elkaar geweest voornamelijk vanuit de wens om nog beter aan te 
sluiten bij elkaar en projecten die voor scholen belangrijk kunnen zijn.  Hierbij fungeert steeds een 
andere organisatie als locatie en voorzitter.  De combifunctionaris VO is toegevoegd aan dit 
overleg. 
Een mooi voorbeeld dat voortkomt uit het overleg is de intensivering van taalbevorderende 
creatieve workshops waarbij zelfs ouders worden betrokken. Een mooi initiatief van Bibliotheek en 
Quintus. 
 
Voor de leerlingen is specifiek educatief materiaal verzorgd bij de viering van 500 jaar Reformatie 
(rondwandeling) en Sail (vakoverstijgend lesmateriaal voor alle groepen (met een actieve inbreng 
van Meerrijk en Wonderwijs)  en educatief bezoek aan het schip de Halve Maen). Ook is er een 
voorstelling aangeboden aan de groepen 7-8  “Wie was Hermen” waarin erfgoed en muziek via 
verteltheater aan elkaar werden verbonden. De stadsarcheoloog sloot hier met een meet & greet 
mooi op aan.  Een pareltje om met trots op terug te kijken. Omdat de 6 voorstellingen razendsnel 
waren volgeboekt is voor de resterende scholen een educatief bezoek aan het schip de Halve 
Maen aangeboden. Een initiatief dat zeer werd gewaardeerd. 
  
Wat betreft het reguliere aanbod:  scholen kijken vaak even de kat uit de boom waardoor nieuwe 
aanbieders niet altijd gelijk gevonden worden. Die waren er wel degelijk het afgelopen jaar. Vaak 
komt dat het jaar erna wel op gang. 
 
De website is goed in beeld bij scholen. Zo werd al op het nieuwe aanbod ingeschreven terwijl de 
site alleen voor controle bij de aanbieders vast online was gezet. Een mooie ontwikkeling! 
De mogelijkheid voor scholen om reviews achter te laten bij een gevolgde workshop kan nog beter 
benut worden. De reviews die al wel geplaatst zijn, zijn allemaal erg positief!  
 

 
Mariëlle van Zanten  
Netwerkcoördinator Kunst & Kind,  
Coördinator Cultuur Contact Quintus. 
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Stedelijk Museum Kampen 
 

Het aantal leerlingen primair onderwijs die in schooljaar 2017-2018 het Stedelijk Museum Kampen heeft bezocht is stabiel, met een lichte stijging. Ook scholen 
van buiten de gemeente Kampen weten het museum te vinden, waarvan een aantal bestaat uit herhaalbezoek.  
Het vaakst werd het programma Het rijke middeleeuwse Kampen afgenomen 11x en 8 x werd er een programma op maat aangeboden. Uit het aanbod werd 1 
programma dit jaar niet gereserveerd: De kunstschilder. Opvallend is dat het aanbod divers genoeg blijkt en het een evenredig aantal groepen uit de onder- 
midden- en bovenbouw bereikt. Veruit de meeste schoolgroepen kwamen naar het Stedelijk Museum Kampen om te leren over het erfgoed van Kampen. De 
tijdelijke exposities moderne en hedendaagse beeldende kunst vormden minder vaak een aanleiding om het museum te bezoeken. 
Het Stedelijk Museum Kampen kijkt terug op een geslaagd schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Totaal aantal leerlingen:   973 
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Stadsarchief Kampen 
         

In het schooljaar 2017 – 2018 hebben 234 leerlingen een programma gevolgd van het Stadsarchief Kampen of in samenwerking met het Stadsarchief Kampen. 
Naar schatting hebben 588 leerlingen van groep 3/4 en 588 leerlingen van groep  7/8 op school zelfstandig gebruik gemaakt van het lespakket ‘De Streek 
Centraal’ en het lespakket over de Tweede Wereldoorlog in Kampen die beide door het Stadsarchief Kampen zijn ontwikkeld. 

Workshop / lespakket Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 begeleiding 

Workshop maatwerk klassendag Open Monumentendag   28 2 

Workshop Kamperlijntje   14 2 

Workshop Mooie Muts i.s.m. Museumboerderij   29 2 

Workshop Mooie Muts i.s.m. Museumboerderij   15 3 

Workshop maatwerk i.s.m. archeologie 60   4 

Workshop Oorlog in Overijssel   23 2 

Workshop Oorlog in Overijssel   15 2 

Workshop Oorlog in Overijssel   25 2 

Workshop Het einde van Schokland   25 2 

Lespakket Oorlog in Overijssel - Kampen schatting (zelfstandig op school)   588 0 

Lespakket De Streek Centraal schatting (zelfstandig op school)  588     

TOTAAL 648 762 21 

Afbeelding: archieven & collectiestukken uit onze WOII collectie, deze bronnen dienen als onderzoeksmateriaal in de workshop ‘Oorlog in Overijssel – Kampen’.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Totaal aantal leerlingen: 1410
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Ikonenmuseum 
 
6 scholen met in totaal  147 leerlingen wisten de weg naar het Ikonenmuseum te 

vinden via Kunst en Kind 

 

Totaal aantal leerlingen:  147  leerlingen  
 

 
Bovenkerk rondleiding, speurtocht en 

Orgels in de Bovenkerk  
 

6 groepen met 101 leerlingen kwamen de Bovenkerk bezoeken voor een 
rondleiding. 

8 schoolklassen kwamen luisteren naar de orgels in de Bovenkerk met 197 
leerlingen 

Totaal aantal leerlingen: 298 

 

Kamper Koggewerf  
 

10 scholen met totaal 17 groepen kwamen voor een rondleiding. Totaal 449 

leerlingen. 
Het betrof een rondleiding met speurtocht voor de groepen 5/6 en 7/8 en voor 
de groepen 1/2/3/4 het verhaal vanuit het Middeleeuws Huisje. 

 
Leuke reacties gehad van kinderen en begeleiders. 

 
Totaal aantal leerlingen: 449 

 

 

Museumboerderij Erf 29 
 
Door wisseling van de beheerders heeft slechts 1 school  de museumboerderij 
bezocht met  30 leerlingen. 

 
Totaal aantal leerlingen: 30 
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Molen D’Olde Zwarver 
 
5 scholen bezochten de molen met verschillende groepen. Zo is biedt de molen 

niet alleen voor de kleuters hoe het meel gemaakt wordt maar ook voor groepen 
7-8, hoe de techniek van de energie-overbrenging werkt  een interessant 

programma.  
 

Totaal aantal leerlingen: 113 

 

 

 

 

Nieuwe Toren  

 
Er waren 4 aanvragen voor een bezoek aan de Nieuwe Toren 

 
Totaal aantal leerlingen: 82 
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Quintus Centrum voor Kunsteducatie 
 

Verschillende scholen hebben een aanvraag voor aanbod “op maat” ingediend. 

Aan onderstaande scholen is projectondersteuning geboden. Dit kan zijn door 
middel van advies of door daadwerkelijk activiteiten te verzorgen. Veel van deze 

projecten zijn schoolbreed en in samenwerking met de leerkrachten van de 
school uitgevoerd.  
 

Zeven scholen hebben gebruik gemaakt van ondersteuning of inzet van een 

vakleerkracht naast de inzet via losse workshops.  
 
Vanuit de cultuureducatie met kwaliteitprojecten zijn 13 basisscholen 

betrokken bij verdieping van cultuureducatie in hun school. 
 
Vanuit Kunst en Kind: 

Kinderboekenweekworkshops Beeldend van Quintus : 
Griezelige woudwezens 

Monsterlijke zinnen en illustratie  
In totaal hebben 6 groepen  met 137 leerlingen deelgenomen aan een 
Beeldende Kinderboekenweekworkshop.  

 
Beeldende workshops van Quintus:   

Boetseren met zilverfolie 

Druktechnieken met kleuters 

Etsen 

Hendrik Nicolaas Werkman 

Houtselfies 

Karel Appel 

Kunst, zintuigen en natuur 

Leonardo da Vinci 

Picasso 
Rembrandt  

Speksteen 
Sponsdieren 

Striptekenen 

Tekenen met de 3D pen 

Van Gogh 

Veelzijdig vormgeven met vilt 

Vilten 

82 groepen met in totaal 1861 leerlingen deden mee aan een Beeldende 
workshop van Quintus 

 
Beeldend/Multimedia workshops van Quintus: 
Fotografie 

Greenscreenfilm met klei 
Stopmotion 

In totaal  18 groepen met 408 leerlingen volgden een beeldend/ 
multimediaworkshop 
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Beeldend/Taal workshops van Quintus: 

Taal in Beeld & Illustratie 1-2 

Taal in Beeld & Illustratie 5-8 

Taal in Beeld & Poëzieposter 

Taal in Beeld &Pop-up-feestje! 

Taal in Beeld & Prentenboek 
In totaal 18 groepen met 392 leerlingen deden een Beeldend/Taal workshop.  
 

Dansworkshops van Quintus: 

Dansen vanuit een thema 
Kleuterdans 
Streetdance 

In totaal 16 groepen met 307 leerlingen dansten tijdens een Dansworkshop. 
 

Kinderyoga van Quintus: 
Beweging en Ontspanning op basis van Kinderyoga 

In totaal 7 groepen met 182 kinderen deden met een workshop Kinderyoga 
 
Theaterworkshops van Quintus 

Improvisatie! 

Levend Prentenboek 

Reis mee! 

Reizen 

Soap acteren 5-6 

Soap acteren 7-8 

Speel emoties! 
Sprookjes  

Voorbereidende musicalles!  

In totaal 20 groepen met 481 leerlingen maakten theater, waarvan  3 
scholen met 75 leerlingen de workshop “Levend Prentenboek” volgden in 

samenwerking met de bibliotheek. 
 
Muziektheater van Quintus: 

“Paniek in het orkest” 
In totaal  5 groepen met 137 leerlingen speelden op echte instrumenten mee 

in deze muziektheatervoorstelling die door docenten theater en muziek van 
Quintus gespeeld werd. 

 
Muziekworkshops van Quintus:  

Bring that beat back -  Andy Ninvalle 

De kleine walvis 

Experimenteerkist Instrumenten 

Hoor’ns 

Instrumenten bespelen in Quintus 

Instrumentenconcertjes houtblaasinstrumenten 

Instrumentenconcertjes koperblaasinstrumenten 

Lekker trommelen met kleuters 

Leuke liedjes - Kruis en Mol 

Panfluit maken en spelen 

Slagwerk met de groep! 

We hebben er een geitje bij! 
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In totaal 79 groepen met 1760 leerlingen maakten muziek bij een 
Muziekworkshop.  
8  scholen en 4 Kinderdagverblijven (21 groepen) met 406 kinderen 

volgenden de workshop “Ssst de Tijger slaapt” in het kader van de voorleesdagen 
in samenwerking met de bibliotheek. 

 
Samenwerkingsprojecten Quintus en Bibliotheek: 

In het kader van bevordering van taal hebben In totaal 32 kleuterleerlingen 
uit 2 groepen van de Koningin Emmaschool samen met een (groot)ouder 
gewerkt aan vertelplaten.  Rondom het beeldend werken leerden ouders met hun 

kinderen in de Nederlandse taal te communiceren. 
 

Met “Creatief met taal” – Tim op de tegels hebben 9 kleutergroepen met 197 
leerlingen meegedaan.  Ook bij deze theatrale workshops waren de ouders 
betrokken. 

 
KK3  Boeksterren 

geen leerlingen ingeschreven 
 
KK7 Rijmrockers 

In totaal 78 leerlingen uit 3 groepen maakten samen hun eigen lied 
 

KK8 Waar is Watte?! 

In totaal 231 leerlingen uit 9 groepen maakten samen hun eigen 

klassenzoekplaat met behulp van een greenscreen fotoshoot. 

 
KK4  Ridder Dolf   
In totaal 123  leerlingen van 3  scholen hebben via Kunst en Kind een heuse 

ridder in de klas ontvangen. 
 

In samenwerking met de bibliotheek zijn er leerlingen actief geweest in 
beeldende -, theater- en muziekworkshops (zie ook blz.16) .  

 

 

 
In totaal heeft Quintus in het schooljaar 2017/2018 6732 leerlingen, 

waarvan weten te bereiken door middel van (samenwerkings)projecten, 
workshops en concerten.  
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De Bibliotheek 
Activiteiten voor leerlingen  
Er is dit jaar extra ingezet op het stimuleren van bibliotheekbezoek onder 
schooltijd. Dit met als doel om de bibliotheek zo laagdrempelig mogelijk te 
maken voor alle kinderen. Dit is terug te zien in het grote aantal groepen dat 
een groepsbezoek deed in de Bibliotheek of kwam klassikaal lenen.  
 
Nieuw in 2017-2018 
Leerkrachten en leerlingen waren bijzonder positief over de workshops 
mediawijsheid die werden georganiseerd ism de WoWi!-bus (een biebbus vol 
innovatieve gadgets en techniek). Deze workshops zijn op proef aangeboden aan de plusklas en (ism de 
gemeente) aan de scholen in Brunnepe. 
 

Basisactiviteiten groepen leerlingen 

Klassikaal lenen* – alle groepen  is inschattingscijfer en wordt 
daarmee buiten de totalen gehouden 

120  3000 

Bibliotheekbezoek – groep 3, 6, 8 45 1132 

Schrijversbezoek – groep 8 7 158 

Voorleeswedstrijd lokaal & regionaal – groep 7, 8 35 220 

Junior Dictee – groep 7, 8 12 18 

   

Speciale activiteit 2017-2018   

WoWi!-bus – groep 6, 7, plusklas, lln Brunnepe 7 213 

   

Collecties, projecten en BoekenBas/Boekenpret*   

Collecties (1 of meerdere per jaar) – alle groepen 33 825 

Leesbevorderingsprojecten – groep 3-8 22 550 

BoekenBas/Boekenpret – groep 1,2 36 900 

   

SUBTOTAAL BIBLIOTHEEK  7.016 

   

Samenwerkingsactiviteiten Quintus & Bibliotheek zie blz. 16   

Creatief met Taal (Tim op de Tegels) 9 197 

Poëzieposter 4 74 

Prentenboek maken 7 164 

Levend Prentenboek 3 75 

Beeldende Kinderboekenweekworkshops 6 137 

Ouder-kindworkshop  “vertelplaat” 2 32 

Voorleesdagen “Ssst de tijger slaapt “muziekworkshops 21 406 

   

   

SUBTOTAAL SAMENWERKINGEN  697 

   

TOTAAL   7713 

 



                                                                              Kunst & Kind 2017/2018

14 

Activiteiten voor teams/leescoördinatoren 
Er hebben twee soorten netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden (themabijeenkomsten in de 
Stadskazerne en korte dBos-cafés op telkens een andere school), waarvoor alle leescoördinatoren 
zijn uitgenodigd. De bijeenkomsten werden zeer positief geëvalueerd, een greep uit de reacties: 
 
“veel ideeën, leuke sprekers, afwisselend, informatief en praktisch, het was inspirerend, veel bruikbaar materiaal 

en ideeën, goede tips gekregen, geeft mooie handreiking voor de praktijk” 

 

 scholen leerkrachten 

Informatievaardigheden – maatwerk 2 scholen 2 16 

Netwerk leescoördinatoren (5 bijeenkomsten) 49 64 

Leesclubbijeenkomsten – afgelast vanwege te weinig aanmeldingen 0 0 

 
Structurele samenwerking 
De Bibliotheek werkt inmiddels met 21 scholen voor primair onderwijs structureel samen volgens de 
landelijke aanpak de Bibliotheek op school (dBos). Met 6 andere scholen zijn 
maatwerkovereenkomsten gesloten, die per schooljaar worden herzien. De overige scholen nemen 
op ad hoc basis deel aan het activiteitenaanbod.  
 
*Tot op heden werd het aantal groepen dat gebruik maakt van BoekenBascollecties, leesbevorderingsprojecten, 
projectcollecties en klassikaal lenen niet opgenomen in dit overzicht. Dit aanbod wordt wel vermeld op de Kunst & Kind 
site. Vanaf nu zal dit daarom ook opgenomen worden in dit overzicht. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Stadsgehoorzaal   
  

Ook dit schooljaar bezochten weer veel leerlingen 
uit Kampen ons theater. Maar liefst 2367 leerlingen 
werden ingeschreven van 22 verschillende 
basisscholen. Dit is een daling van het aantal 
leerlingen. Wij verwachten dat deze daling te 
maken heeft met de ophoging kosten van €3,50 
naar €4,50 per kind.   

Uit de evaluaties bleek dat er een aantal 

hoogtepunten waren. De voorstelling Cous Cous en 

kaas voor de bovenbouw was een mooie 

voorstelling. Een groot orkest op het podium en 
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meer dan 400 kinderen in de zaal die mee mochten zingen en dansen maakte veel indruk. De 

voorstelling Buiten de lijntjes werd ook erg goed ontvangen. De voorstelling zat nagenoeg 4 keer vol.    

 

S1 Er ligt een krokodil totaal aantal leerlingen aantal scholen/groepen 

9 oktober en 10 oktober 

6 voorstellingen 668 20 

Groep 1,2,3     

S24 Tjerk wordt een Berk 285 9 

14 november  

3 voorstellingen     

Groep 5,6,7     

S13 De Reuze dwerg 327 7 

15 januari  

2 voorstellingen    

Groep 4,5,6      

S15 Buiten de Lijntjes 411 11 

5 februari  

 4 voorstellingen 

12 maart  

2 voorstellingen    

Groep 4,5,6      

S19 Mozart op Reis 162 3 

Groep 1,2,3,4     

S21 Zelluf 197 4 

19 april  

2 voorstellingen    

Groep 1,2 max 90     

S23 Cous Cous 407 9 

12 juni 13.30 uuur    

Groep 5,6,7,8     

Totaal aantal  2367 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen: 2367 
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Samenwerkingsprojecten  

Bibliotheek en Quintus 
 
In totaal hebben 6 groepen  met 137 leerlingen deelgenomen aan een 
Beeldende Kinderboekenweekworkshop van Quintus. 

 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de leesscholen 

Muziekworkshops verzorgd rondom de Voorleesdagen “Ssst de tijger 
slaapt” voor de groepen 1/2 van de basisscholen en peuters van 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 

In totaal 8  scholen en 4 Kinderdagverblijven (21 groepen) met 406 
kinderen leerlingen maakten Muziek bij “SSSt de tijger slaapt” 

 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 1 en 2 van 
de leesscholen de theaterworkshop “Levend Prentenboek” verzorgd: 

In totaal 3 groepen met 75 leerlingen beeldden een Prentenboek uit.  
 

In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 3-5?? van de 
leesscholen Beeldende workshops “Prentenboek” verzorgd. 

In totaal 7 groepen met 164  leerlingen maakten samen een prentenboek. 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 6/7/8 de 

workshop “Poëzieposter” verzorgd: 
In totaal 4 groepen met 74 leerlingen maakten samen een poëzieposter. 

 
In het kader van bevordering van taal hebben In totaal 32 kleuterleerlingen 
uit 2 groepen van de Koningin Emmaschool samen met een (groot)ouder 

gewerkt aan vertelplaten.  Rondom het beeldend werken leerden ouders met hun 
kinderen in de Nederlandse taal te communiceren. 
 
Met “Creatief met taal” – Tim op de tegels hebben 9 kleutergroepen met 197 
leerlingen meegedaan.  Ook bij deze theatrale workshops waren de ouders 

betrokken. 
 

 
In totaal 51 groepen met 697 leerlingen deden mee met een 
samenwerkingsproject van de BIBLIOTHEEK en QUINTUS 
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Kunst en Kindprojecten 

 
11 scholen met 18 groepen en 452 leerlingen hebben de voorstelling “Wie 
was Hermen” in de Stadskazerne bezocht. In deze boeiende voorstelling werden 

muziek en erfgoed via verteltheater aan elkaar verbonden.  Daarnaast maakten 
de kinderen kennis met de stadsarcheoloog van Kampen. 

 
Tijdens Sail hebben 8 groepen die niet meer naar de voorstelling “Wie was 
Hermen?” konden gaan met 248 leerlingen een educatieve rondleiding 

gekregen op het statenschip de Halve Maen  
 

Voor alle scholen is lesmateriaal passend bij Sail op de website van Kunst en kind 
gezet. Helaas is het niet inzichtelijk te maken hoeveel gebruik daarvan gemaakt 
is. 

 
Voor 500 jaar reformatie is een speciale stadswandeling ingericht  voor 

onderbouw VO en bovenbouw PO. 3 scholen PO met in totaal 80 leerlingen 
hebben hiervan gebruik gemaakt. 

 

 Samenwerkingsproject Monumentendag 

Dorpskerk IJsselmuiden 
Stedelijk Museum 
Stadsgehoorzaal 

Stadskazerne 
Bovenkerk 

 

Het landelijke initiatief Klassendag van Open Monumentendag heeft een 
lokale vertaalslag meegekregen. Met behulp van de landelijke kijkwijzers 

en de lokale educatieve programma’s worden de gebouwen als 
monumenten nader beschouwd. 
 

In totaal 11 groepen met 267 leerlingen deden mee met de klassendag. 
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Overzicht leerling/deelname Kunst & Kind 
 

 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Stadsgehoorzaal 2159 2867 2881 2367 

Bibliotheek 1994 1590 695 7713* 

Quintus 6820 5542 5145           6732* 

Kamper  

Koggewerf 

252 

 
 

964 449 

Stadsarchief 1710 892 844 1410 

Stedelijk Museum 706 1063 593 973 

Ikonenmuseum 52 0 95? 147 

Bovenkerk 200 106 185 298  

Museumboerderij 

erf 29 
0 47 

56       30 

Molen d'Olde 

Zwarver 

238 

 
249 

 

173 

113 

Klassendag Open 

Monumenten 
268 290 

 

309 

267 

Kunst en Kind 

projecten  
  

 780# 

Nieuwe  Toren 
 

20 17 82 

Totalen 14563 12666 14845 21361 

 
*Inclusief 697 leerlingen samenwerkingsprojecten Bibliotheek en Quintus (blz. 16) en 
exclusief Kunst en Kind projecten (# 780 lln.) Dit aantal is bij beide instellingen 
opgeteld, omdat ze allebei hieraan gewerkt hebben, elk op hun eigen gebied. De 
opvallende stijging bij de bibliotheek valt te verklaren doordat nu al het aanbod via 
Kunst en Kind wordt aangeboden en daarmee ook meegeteld in de totalen 
 
# Kunst en Kind projecten = Wie is Hermen, Halve Maan, Reformatie bij elkaar 
opgeteld 780 leerlingen. Zie blz. 17  

 
 
 
 
 


