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Inleiding  
Inleiding  

 
Voor u ligt het jaarverslag 2018/2019, 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 alle scholen 
gebruik gemaakt van deze impulsgelden.   
 
 
Door deelname in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en de  impuls professionalisering 
cultuuronderwijs zijn in totaal 13 scholen betrokken (of betrokken geweest)  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 (in 6 scholen)  of activiteiten voortvloeiend 
uit andere subsidies zoals 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, er wordt bewust uit het programma gekozen en binnen maatwerk wordt regelmatig een 
workshop van Kunst & Kind ingezet 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 2x bij elkaar geweest en heeft zich daarin met het oog op een nieuwe 
beleidsperiode vooral gericht op de toekomst.   
Aan de hand van de 4 V’s  vasthouden, versterken, verminderen en vernieuwen is een 
inventarisatie gedaan onder de ICC-ers van alle scholen over wat met zou wensen voor hun 
individuele school.  Een zinvolle actie waaraan ongeveer tweederde van alle basisscholen hun 
inbreng hebben gegeven.   Er is bevraagd op inhoud van het programma, verantwoordelijkheden 
en financien. 
 
Uitkomsten:  
Inhoud: 
Men is heel tevreden over de huidige aanpak.  Mn. de diversiteit van het aanbod en de autonomie 
van keuzes worden genoemd. Er is een balans in binnenschool en buitenschools in de zin van 
locatie, en in kennismakende en verdiepende activiteiten.  
Verantwoordelijkheden:  Scholen zijn blij met hun autonomie voor wat betreft keuzeprogramma en 
ook met de mogelijkheid hun voorkeuren wat betreft inplanning aan te kunnen geven. Wel komt de 
wens naar boven om kennisdeling zowel in teamverband als in groter verband te versterken.  
Financiering: hier zijn de meningen verdeeld. Alle scholen gelijkwaardig belonen (sommige 
scholen pleiten voor een koplopersbonus) blijven inzetten op uitvoering:  de subsdidies worden nu 
voornamelijk aangewend voor het laag houden van de deelnemersprijs, inzet van een 
vakleerkracht wordt wel genoemd maar dan alleen naar schoolgebonden behoefte. 
 
Bij de ICC-ers heeft ook een inventarisatie plaatsgevonden nav specifieke onderwerpen als viering 
75 jaar bevrijding en mogelijke invulling van het nieuwe landelijke initiatief  muziekweek. 
Met betrekking tot 75 jaar bevrijding werd aangegeven dat er al ruim voldoende materiaal op 
school en in Kunst&Kind voorhanden is en dat er geen behoefte was aan nieuw materiaal, voor de 
muziekweek is vrijwel geen belangstelling omdat deze jaarlijks 2 weken voor de Pasen gaat vallen 
en scholen in Kampen dan of bezig zijn met Pasen of bezig zijn met een voorjaarsproject.  
 
 
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.    
 
Voor scholen en instellingen is een presentatie van de provinciale website OverCultuur 
georganiseerd.  Helaas moeten we vaststellen dat de belangstelling hiervoor minimaal was.  
 
De website Kunst&Kind is goed in beeld bij scholen. Vanuit de educatief medewerkers is wel de 
wens uitgesproken zelf in de site te kunnen om aanbod aan te passen.  Dat kan in de huidige 
website niet.  Ook wordt de mogelijkheid om reviews achter te laten vrijwel onbenut gelaten.  
Er is met de webbouwer een traject ingegaan om een heel nieuwe opbouw van de site te maken 
om dat mogelijk te maken.  Deze zou met ingang van het nieuwe schooljaar operationeel moeten 
zijn. Aan de voorkant blijft de opzet hetzelfde.  Dit is nog steeds de manier van zoeken voor 
scholen.  
 

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

SM1   Fier verzamelt      1 groep  20 leerlingen 6 begeleiders 

SM2   Rijke middeleeuwse Kampen    4 groepen   72 leerlingen 9 begeleiders 

SM3   De kunstschilder     1 groep   22 leerlingen 1 begeleider 

SM5   Museumspeurders    2 groepen  44 leerlingen 3 begeleiders 

SM8   Kijk ruik proef het museum 14 groepen  209 leerlingen 37 begeleiders  

SM11 Zelf papier maken    3 groepen   39 leerlingen 4 begeleiders 

Educatie op maat   14 groepen  198 leerlingen 30 begeleiders 

 

Totaal aantal groepen po  39 groepen  604 leerlingen 90 begeleiders 

 

Jaar in jaar uit blijkt er voor de erfgoed thema’s de meeste animo te zijn. Leerlingen leren graag over de historie van de eigen omgeving. Door het rijke verleden 

van de stad vallen de Kamper leerlingen met hun neus in de boter. 

Naast deze hoofdoelgroep (primair onderwijs uit de gemeente Kampen) heeft het SMK dit schooljaar ook groepen basisschoolleerlingen uit Biddinghuizen, 

Noordeinde, Staphorst en Elspeet ontvangen. De interesse in ons erfgoed reikt daarmee verder dan de gemeentegrenzen en heeft uitstraling naar de regio.  

Opvallend dit schooljaar was dat er veel kleine groepen leerlingen op bezoek kwamen voor een educatief programma. Daarnaast steeg de vraag vanuit het 

voortgezet onderwijs. 

 

 

 

     Totaal aantal leerlingen:   604 
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Stadsarchief Kampen 

 

  

  

  
  

 

 

 

 
 
In het schooljaar 2018 – 2019 hebben 144 basisschoolleerlingen een 
programma gevolgd van het Stadsarchief Kampen of in samenwerking met het 
Stadsarchief Kampen. Naar schatting hebben 596 leerlingen van groep 3/4 en 
596 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. 
 
Afbeelding: Zuiderzeespel, behorende bij de workshop ‘Bitterzoete Zuiderzee’.  
 
Ter informatie: De leerlingen basisonderwijs zijn iets terug gelopen, omdat wij 
meer hebben ingezet op het voortgezet onderwijs (& algemene 
publieksactiviteiten). 

 

 
 

 

Totaal aantal leerlingen: 1336       

Workshop / lespakket 
Groep 
3/4/5 

Groep 
6/7/8 begeleiding 

Workshop Oorlog in Overijssel   28 2 

Workshop Oorlog in Overijssel   24 2 

Workshop Bitterzoete Zuiderzee   27 2 

Workshop Bitterzoete Zuiderzee   24 2 

Rondleiding interactief Bitterzoete Zuiderzee 10 10 2 

Rondleiding interactief Bitterzoete Zuiderzee 10 11 2 

Lespakket Oorlog in Overijssel - Kampen schatting (zelfstandig op school)   596 0 

Lespakket De Streek Centraal schatting (zelfstandig op school)  596   0 

TOTAAL 616 720 12 
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Ikonenmuseum 
 
Helaas dit jaar geen scholen die ingeschreven hebben op het aanbod van het Ikonenmuseum. 

 

Totaal aantal leerlingen:  0  leerlingen  
 
 

Bovenkerk rondleiding, speurtocht en 

Orgels in de Bovenkerk  
 
7 groepen met 156 kwamen in de Bovenkerk. 2 groepen deden de speurtocht en 5 groepen kwamen 
de orgels bewonderen. 

Totaal aantal leerlingen: 156 

 

Kamper Koggewerf  
 

14 scholen met totaal 18 groepen kwamen voor een rondleiding. Totaal 413 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. 

 
Totaal aantal leerlingen: 413 

 

Museumboerderij Erf 29 
Er heeft een beheerderswisseling plaatsgevonden op de Museumboerderij die 
zich (nog) niet met schoolgroepen bezig wil houden. Er zijn geen aantallen 

doorgegeven maar het is bekend dat minimaal 1 groep van een school Erf 29 
heeft bezocht 
 

Stadsboerderij 
1 school bezocht de Stadsboerderij, die dit schooljaar voor het eerst op 
de site van Kunst & Kind vermeld stond. 14 kinderen hebben een 
rondleiding gehad genet op de map uit "De streek centraal". Kinderen en 
docent waren enthousiast, ook al omdat een aantal kinderen op een 
boerderij wonen. 

 

Totaal aantal leerlingen: 14 
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Molen D’Olde Zwarver 
 
11 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. Wij zijn trots op de molen en vonden het fijn om dit 
oude monument te laten zien. 

 

Totaal aantal leerlingen: 217 

 

Nieuwe Toren  

 
3 schoolklassen hebben de nieuwe toren beklommen. 

 

Totaal aantal leerlingen: 60 
 

Held en Bloem 
Dit jaar stond voor ons in het kader van onze nieuwe workshop-lessenserie 'Je neus in de boter.' Een 
3-tal lessen, waarvan de eerste 2 videolessen zijn. Die zijn veelal opgenomen in Kampen. Het park, de 
kinderboerderij, de haven, het Ikonenmuseum, en de 'Stomme van Campen.' Het was vooral leuk om 
deze lessen te geven aan de 7 klassen van gemeente Kampen. Voor hen kwamen er dus bekende 
plekken in voor. Deze lessenserie is erg goed ontvangen en wordt volgend jaar verder doorgezet. 
Spreekwoorden, geschiedenis en kunst komen zo mooi samen. Elke klas maakt uiteindelijk in de 
derde les een eigen spreekwoordenplaat met hun eigen spreekwoorden. 
Deze lessenserie is mede mogelijk gemaakt door het de toekenning van een subsidie van gemeente 
Kampen in het kader van productontwikkeling. 
 

Gemeente Kampen:   

Je neus in de boter 7 groepen 180 leerlingen 

Waar is Watte?! 2 groepen 45 leerlingen 

 Totaal 225 leerlingen 

Daarnaast is: 

 Je neus in de boter 36 x uitgevoerd in 
andere klassen in Nederland, van Velsen tot 
Nijkerk, Almere tot Zuidwolde met ruim 
900 leerlingen. 

 Waar is Watte?! is daarnaast nog 43x 
uitgevoerd in 62 klassen in heel Nederland 
met ruim 1500 leerlingen 

 Rijmrockers is 11x uitgevoerd in 20 klassen 
door heel Nederland met ruim 500 
leerlingen. 

 

 
Totaal aantal leerlingen: 225 
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Piet den Hertog 
De meeste leerlingen die de workshops volgden, hadden weinig of geen ervaring met klei en 
keramiek. Desondanks is er met grote inzet en animo gewerkt. Was er sprake van een prima 
werksfeer en grote betrokkenheid van leerkrachten en meehelpende moeders en 
onderwijsassistenten. De kinderen leverden topprestaties en gingen trots met hun geglazuurde 
werkstukken naar huis. De leerkrachten gaven aan dat ze stonden te kijken van de creativiteit van 
hun leerlingen en dat ze een dergelijk ambachtelijk en arbeidsintensief project niet zo gauw zelf 
zouden kunnen realiseren.  
 
Keramiek project ‘Smulbord’ 
Groep 3: 25 leerlingen 
Groep 4: 25 leerlingen 
Groep 5: 29 leerlingen 
3 groepen: totaal 79 leerlingen 
 
Keramiek project ‘Koppie koppie’ 
groep 6: 28 leerlingen 

 

Totaal aantal leerlingen: 107  
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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.  
 
Maatwerk: Scala, opening schoolbibliotheek. Lied Voorleestrom aangeleerd + uitgevoerd. 
Voorjaarsfeest Engelenbergschool. Enthousiasmeren team Koldewijnschoele voor muziek. De Mirt 2x 
een projectdag muziek en dans. Julianaschool projectdag muziek en beeldend,  Juf Annet Esther WvO 
afscheid, Schaepmanschool beeldend project  Morgenster ondersteuning veiling en Zonnehof in 
Raalte inzet vakleerkracht. 
7 scholen hebben gebruik gemaakt van ondersteuning of inzet van een vakleerkracht naast de inzet 
via losse workshops. Stroomdal, Julianaschool, Oranjeschool, Scala, Koldewijnschoele, Marnixschool, 
Bouwmanschool, en  Emmaschool maakten dit jaar gebruik van een vakleerkracht die veelal 
schoolbreed is ingezet. 
 
Vanuit de cultuureducatie met kwaliteitprojecten zijn 5 basisscholen actief betrokken bij verdieping 
van cultuureducatie in hun school. Wonderwijs, Rehobothschool, IJsselster, Prisma, Groen van 
Prinsterer. Er zijn nieuwe aanvragen voorbereid voor en met de Enkschool, de Mirt, de Oranjeschool 
en Wonderwijs voor de verdieping van hun  aan het eind van het schooljaar aflopende project. 
 
Vanuit Kunst en Kind:  
 

Beeldende workshops van Quintus:   
Boetseren met zilverfolie 
Bosbeesten en ander gespuis 

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 zeepzakje 

51 groepen met in totaal 1294 leerlingen deden mee aan een Beeldende workshop van 
Quintus 
 

Beeldend/Multimedia workshops van Quintus: 
Digitale fotomontage 
Fotografie lichtsignalen 
Fotografie in perspectief 
Fotografie, Rara wat zie ik? 
Greenscreenfilm met klei 
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Looping 
Stopmotion 
Vloggen 

In totaal 30 groepen met 675 leerlingen volgden een beeldend/ multimediaworkshop 
 
 
 
 

Beeldend/Taal workshops van Quintus: 
Taal in beeld & Illustratie 1-4 
Taal in Beeld & Illustratie 5-8 
Taal in Beeld & Poëzieposter 
Taal in Beeld & Pop-up-feestje! 
Taal in Beeld & Prentenboek 

In totaal 15 groepen met 345 leerlingen deden een Beeldend/Taal workshop.  
 

Dansworkshops van Quintus: 
Dansen vanuit een thema 
Kleuterdans 
Musicaldans 
Streetdance 
Voorbereidende musicalles dans 

In totaal 26 groepen met 581 leerlingen dansten tijdens een Dansworkshop. 
 
 

Kinderyoga van Quintus: 
Beweging en Ontspanning op basis van Kinderyoga 

In totaal 5 groepen met 111 kinderen deden met een workshop Kinderyoga 
 

Taal- en rekendans 
In totaal 12 groepen met  275 leerlingen dansten mee. 
 

Theaterworkshops van Quintus 
Improvisatie! 

Levend Prentenboek 

Reis mee! 

Reizen 

Soap acteren 5-6 

Soap acteren 7-8 
Speel emoties! 
Sprookjes  
Toneelstukjes maken met vaste tekst 

Voorbereidende musicalles!  

In totaal 12 groepen met 287 leerlingen maakten theater, waarvan  1 school met 22 leerlingen 
de workshop “Levend Prentenboek” volgden in samenwerking met de bibliotheek. 
 

Muziektheater van Quintus: 
“Paniek in het orkest” 

In totaal  9 groepen met 217 leerlingen speelden op echte instrumenten mee in deze 
muziektheatervoorstelling die door docenten theater en muziek van Quintus gespeeld werd. 
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Muziekworkshops en voorstellingen van Quintus:  
De kleine walvis 
DJ  
Hoor'ns   
Instrumenten bespelen in Quintus 

Lekker trommelen met kleuters 

Panfluit maken en spelen 

Roos en het rengras - Opera Tralala 

Slagwerk met de groep 

Ssst! De tijger slaapt 

Van Rommel naar trommel - de vuilnismannen 

We hebben er een geitje bij! 

In totaal 98 groepen met 2239 leerlingen maakten muziek bij een Muziekworkshop.  
 

7  scholen en 5 Kinderdagverblijven (19 groepen) met 384 kinderen volgenden de 
muziekworkshop “Een huis voor Harry” in het kader van de voorleesdagen in samenwerking 
met de bibliotheek. 
 

Samenwerkingsprojecten Quintus en Bibliotheek: 
Voorleesdagen “Een huis voor Harry” – muziek – 19 groepen, 384 lln. 
Levend Prentenboek – theater – 1 groep , 22 lln. 
Taal in beeld “Prentenboek”- beeldend  - 6 groepen, 128 lln. 
Taal in beeld “Poëzieposter “- beeldend, 1 groep 25 lln. 

In totaal zijn er 559 leerlingen actief geweest in taal- gecombineerd met beeldende -, 
theater- en muziekworkshops (zie ook blz. 15) 
 
 

Totaal aantal leerlingen: 6408  
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De Bibliotheek 
Nieuw: Voorleesfeest 
Met het Voorleesfeest (groep 1-2) werden niet alleen 287 kinderen bereikt, maar ook 166 ouders.  
Deze organiseren we in groep 1-2 op school. Ouders kijken mee hoe een groepje kinderen (een halve 
klas) interactief wordt voorgelezen en onder leiding van de leesconsulent het prentenboek naspeelt. 
Een activiteit die erg enthousiasmerend is voor ouders en kinderen. Daarna mogen alle kinderen het 
prentenboek mee naar huis. 
Ook bij het Zomerlezen (groep 3-4) en bibliotheekbezoeken (met name groep 3) nodigen we expliciet 
ouders uit. Bij de bovenbouw komen ouders vooral voor de ‘wedstrijden’: het Junior Dictee en de 
Voorleeswedstrijd. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk speerpunt van de Bibliotheek. Wij hechten 
er veel belang aan dat de bibliotheek laagdrempelig is voor ouders en dat zij zien en ervaren wat het 
belang en plezier van (voor-)lezen is voor kinderen. Als ouders aanwezig zijn bij klassikale 
bibliotheekbezoeken met plenaire instructie en voorbeeldgedrag door de leesconsulent voelen zij 
zich eerder vertrouwd in de bibliotheek.  
Voor die ouders waar dit mogelijk nog een brug te ver is organiseren we in groep 1-2 (en op de 
peuterspeelzaal!) voorleesfeesten op school.  
 
Quote van een moeder:  

 

‘Heel leuk gedaan zo. Mijn zoon vindt het met 

zoiets vooraf wel extra leuk om het boek thuis te 

lezen.’ 
 

Basisactiviteiten scholen groepen leerlingen 

Klassikaal lenen – alle groepen  106 2650 

Bibliotheekbezoek – groep 3 14 20 450 

Bibliotheekbezoek – groep 5 8 10 241 

Bibliotheekbezoek – groep 8 2 2 53 

Maatwerkbezoek 2 2 29 

Schrijversbezoek – groep 8 8 9 226 

Voorleeswedstrijd lokaal – groep 7, 8 19 19 175 

Junior Dictee – groep 7, 8 10 13 19 

   3843 

Nieuw 2018-2019    

Voorleesfeest gr1-2 7 13 287 

Zomerlezen gr3-4-5 13 31 250 

   537 

Collecties, projecten en BoekenBas/Boekenpret*    

Collecties – alle groepen 15 150 3625 

Leesbevorderingsprojecten – groep 3-8 13 32 800 

BoekenBas/Boekenpret – groep 1,2 9 24 600 

   5025 
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SUBTOTAAL BIBLIOTHEEK   9405 

    

Samenwerkingsactiviteiten Quintus & Bibliotheek    

Voorleesdagen “Een huis voor Harry” – muziek  19  384 

Levend Prentenboek - theater  1 22 

Taal in beeld – Prentenboek - beeldend  6 128 

Taal in beeld – Poëzieposter - beeldend  1 25 

    

    

    

    

SUBTOTAAL SAMENWERKINGEN   559 

    

TOTAAL    9964 

 
Structurele samenwerking 
De Bibliotheek werkt inmiddels met 22 scholen voor primair onderwijs structureel samen volgens de 
landelijke aanpak de Bibliotheek op school (dBos).  
 

OBS Wonderwijs Marnixschool Enkschool  

Koningin Emmaschool De Regenboog Rehobothschool Kampen  

Het Stroomdal De Morgenster Dirk van Dijkschool  

Dr. H. Bouwmanschool Dr. Schaepmanschool Het Meerrijk  

Willem van Oranjeschool De Wegwijzer ODS Engelenberg  

Villa Nova  De Zaaier Ds. J. van de Wendeschool  

De Groenling Prisma Prinses Julianaschool  

OJS Het Scala    

 
Bereik overige scholen 
Met 3 andere scholen zijn maatwerkovereenkomsten gesloten, die per schooljaar worden herzien. 
De overige scholen nemen op ad hoc basis deel aan het activiteitenaanbod en overig aanbod:  

 Klassikaal lenen: Eben-Haezer, Rehobothschool IJsselmuiden, IJsselster, Mgr Zwijsenschool 

 Bibliotheekbezoek groep 3: Fontein, Groen van Prinsterer 

 Bibliotheekbezoek groep 5: Het Visnet 

 Maatwerkbezoek: Groen van Prinstererschool 

 Schrijversbezoek: De Fontein, Het Visnet, Mgr Zwijsenschool 

 Voorleeswedstrijd: Eben-Haezer, Ichthus, Koldewijnschoele 

 Junior Dictee: Eben-Haezer, De Fontein, Het Visnet,  

 Collecties: Fontein 

 Leesbevorderingsprojecten: IJsselster 

 BoekenBas/Boekenpret: IJsselster 

 

 
Totaal aantal leerlingen: 9964 
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Stadsgehoorzaal   
 

Maar liefst 80 groepen schreven zich in voor de voorstellingen in het theater en er kwamen in totaal 
1864 leerlingen. Enkele hoogtepunten waren de kinderboekenweekvoorstelling Nest, 512 
onderbouwleerlingen kwamen kijken naar deze voorstelling over vriendschap.  De scholen schreven 
zich ook massaal in voor de voorstelling Het Geheim van de liefde voor de middenbouw. Een pareltje 
was de voorstelling in de grote zaal Maquette. De leerlingen keken ademloos naar deze prachtige 
voorstelling! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Totaal aantal leerlingen: 1846 

Seizoen 2018/2019 Aantal leerlingen Aantal groepen 

S1 maandag 8 oktober Nest 10.45 uur 107 5 

S2 maandag 8 oktober Nest 13.30 uur 106 5 

S3 dinsdag 9 oktober Nest 10.45 uur 99 4 

S4 dinsdag 9 oktober Nest 13.30 uur 94 4 

S6 dinsdag 9 oktober Nest 9.00 uur 106 4 

S5 dinsdag 16 oktober Filosloof 10.45 uur 53 2 

S7 maandag 5 november Man met het 10.45 uur 107 5 

S9 dinsdag 6 november Man met het 10.45 uur 118 5 

S10 dinsdag 6 novembr Man met het 13.30 uur 100 4 

S11 dinsdag 13 november Geeft Niks 13.30 uur 124 6 

S12 dinsdag 22 januari De Wolf 10.45 uur 37 2 

S13 dinsdag 22 januari De Wolf 13.30 uur 30 1 

S14 donderdag 31 januari Bino 11.00 uur 119 5 

S15 donderdag 31 januari Bino 13.30 uur 97 4 

S16 donderdag 7 februari Het Geheim 10.30 uur 98 5 

S17 donderdag 7 februari Het Geheim 13.30 uur 109 4 

S18 dinsdag 19 maart Maquette 13.30 uur 117 5 

S19 dinsdag 2 april Modder 11.00 uur 105 5 

S20 dinsdag 2 april Modder 13.30 uur 120 5 

Totalen 1846 80 
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Samenwerkingsprojecten  

Bibliotheek en Quintus 
 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de leesscholen Muziekworkshops verzorgd 
rondom de Voorleesdagen “Een huis van Harry” voor de groepen 1/2 van de basisscholen en 
peuters van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 
In totaal 8  scholen en 4 Kinderdagverblijven (19 groepen) met 384 kinderen leerlingen maakten 
Muziek bij “een huis voor Harry” 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 1 en 2 van de leesscholen de 
theaterworkshop “Levend Prentenboek” verzorgd: 
In totaal 1 groep met 22 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 6 groepen met 128  leerlingen maakten samen een prentenboek. 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 6/7/8 de workshop 
“Poëzieposter” verzorgd: 
In totaal 1 groepen met 25 leerlingen maakten samen een poëzieposter. 
 

In totaal 27 groepen met 559 leerlingen  

 

 

Kunst en Kindprojecten 

 
Er is met een klankbordgroep uit het onderwijs hard gewerkt aan een nieuwe kennismaking met de 

stad vanuit de wens het oude en vrijwel verloren gegane Koffertje Kampen te vertalen naar een 

moderne manier van  speurtocht.   De app Steurneus van Kampen zal in september aan de scholen 

worden overgedragen. 

 

 Samenwerkingsproject Monumentendag 
Er is geen klassendag geweest omdat deze te kort op het eind van de zomervakantie viel. 
 

 

Overzicht leerling/deelname Kunst & Kind 
 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Stadsgehoorzaal 2159 2867 2881 2367 1846 

Bibliotheek 1994 1590 695 7713 9964 

Quintus 6820 5542 5145 6732 6408 

Kamper  

Koggewerf 

252 

 
 

964 449 413 
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Stadsarchief 1710 892 844 1410 1336 

Stedelijk 

Museum 
706 1063 

593 973 604 

Ikonenmuseum 52 0 95? 147 0 

Bovenkerk 200 106 185 298 156 

Museumboerderij 

erf 29 
0 47 

56 30 - 

Molen d'Olde 

Zwarver 

238 

 
249 

 

173 

113 217 

Klassendag Open 

Monumenten 
268 290 

 

309 

267 - 

Kunst en Kind 

projecten 
  

 780# - 

Nieuwe  Toren  20 17 82 60 

Held en Bloem     225 

Piet den Hertog     107 

Stadsboerderij     14 

Totalen 14563 12666 14845 21361 21350 

 
 

 
 
 
 


