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Inleiding  
 
Wat is het afgelopen schooljaar een bijzonder jaar geworden.  Hoe leuk leek het te worden met de 
viering van 75 jaar vrijheid met heel veel extra’s voor het onderwijs en hoe abrupt werd alles 
stilgelegd door het coronavirus Covid 19. 
Van de scholen werd een enorme flexibiliteit gevraagd in het verzorgen van onderwijs op afstand, 
waarbij rekenen en taal voorrang kregen en alle workshops en activiteiten met Kunst en 
Kindaanbieders ineens wegvielen.  Erfgoedaanbieders zagen hun vrijwilligers verdwijnen en de 
educatief medewerkers moesten zich plotsklaps verdiepen in digitaal vergaderen en digitaliseren 
van lesmateriaal.   
 
Wat heel fijn en ook bijzonder was,  was dat de adviescommissie gelijk in het begin van de crisis  al 
heeft aangegeven dat de schade die de aanbieders daardoor zouden lijden, voor de helft door het 
onderwijs gedragen zou worden.  Te realiseren door facturering van de helft van de kosten van de 
beoogde en veelal ook al geplande workshops en excursies.  Een gebaar dat zeer werd 
gewaardeerd. Gelukkig hadden driekwart van de   activiteiten al eerder in het schooljaar 
plaatsgevonden waardoor de schade enigszins beperkt bleef. 
 
Gedurende de lockdown zijn de scholen via de ICC-er voorzien van tips, links, filmpjes en incidentele 
uitgewerkte lessen voor een cultuurvak die zij dan door konden sturen naar ouders om uit te voeren.   
Deze manier van cultuur onder de aandacht blijven brengen is door de scholen heel goed ontvangen.  
Helaas moet na evaluatie geconstateerd worden dat ouders,  met het begeleiden van het 
thuisonderwijs, hun eigen werkzaamheden en de gezinsorganisatie het uitvoeren van het 
doorgestuurde materiaal niet echt hebben gedaan.  En dus moeten we ook constateren dat zowel 
scholen als culturele instellingen heel hard moeten blijven werken aan het zichtbaar maken van de 
toegevoegde waarde van cultuuronderwijs. 
Ook kunnen we constateren dat er op het gebied van de kunstvakken al heel erg veel en goed 
digitaal lesmateriaal voor handen is, maar dat met name de vrijwillige erfgoedorganisaties nog een 
hele slag te maken hebben.  Toch is de conclusie van de scholen dat er niets gaat boven de inzet 
van vak professionals en excursies als het gaat om inspirerend cultuuronderwijs. 
Bij het opstarten na de corona is de focus eerst komen te liggen op het weer verantwoord kunnen 
ontvangen van de leerlingen waardoor ook in de periode tot de zomervakantie scholen nog erg 
voorzichtig waren maar gelukkig is voor de diverse afsluitingen van het schooljaar de hulp van 
vakprofessionals alweer ingezet. 
 
Omdat er nog veel onduidelijk is en blijft rondom corona en er steeds gesproken wordt over een 
mogelijke tweede golf in het najaar  is besloten voor het volgend schooljaar zekerheidshalve de 
voorstellingen vanaf januari te plannen en het overige aanbod neer te zetten als vanouds.  Immers 
scholen geven zelf de periode aan waarin ze aanbod willen inzetten.  Inschrijvingen komen dan ook 
alweer flink op gang. 
 
En met zijn allen hopen we dat een tweede coronagolf uitblijft en dat we anders de veerkracht blijven 
houden er goed met elkaar door te komen.   
 
Omdat er ook een heel groot stuk van het schooljaar plaatsvond voor het uitbreken van de 
coronacrisis is gekozen het jaarverslag op de gebruikelijke wijze vorm te geven.   Omdat door corona 
uitgevallen activiteiten al wel gepland waren zijn die toch in de cijfers meegenomen, maar wel even 
apart benoemd. 
 
 
 
 
 
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.  In oktober hebben 2 leden van de commissie hun 
vertrek aangekondigd, eenmaal door pensioen en een door ander taakbeleid. In de 
toekenningsvergadering in april (die digitaal werd gehouden) heeft één van de twee nieuwe leden 
zich voor kunnen stellen, de andere hoopt in oktober 2021 aan te schuiven.  Dan zullen we ook op 
gepaste wijze van de beide andere afscheid nemen.  
 
Het netwerk is in februari  bij elkaar geweest.  Tijdens die bijeenkomst is een overzicht gegeven van 
mogelijkheden voor het onderwijs om aan te sluiten bij 75 jaar bevrijding.  Tevens zijn de gezamenlijk 
ontwikkelde projecten gepresenteerd.  Een inspirerende bijeenkomst!  In april zou het netwerk nog 
een keer samenkomen voor de presentatie en kennismaking met de nieuwe ICC-ers. Deze 
bijeenkomst is niet doorgegaan. Wel is er stevig met de ICC-ers doorgewerkt aan de voorbereiding 
van het lokale convenant cultuuronderwijs. 
 
De educatief medewerkers van Stadsarchief, Bibliotheek, Quintus, Stedelijk Museum en 
Stadsgehoorzaal hebben de ingezette structuur van vorig jaar doorgezet en zijn 4x samen geweest.   
September en januari fysiek en april en juni digitaal. In die van januari en april werden nog volop 
plannen gesmeed en bijgeschaafd voor de viering van 75 jaar vrijheid.   Uiteraard stonden in de 
laatste twee bijeenkomsten de gevolgen van de coronamaatregelen centraal en is er nagedacht over 
eventuele alternatieve invullingsmogelijkheden  van programma  mocht er een tweede golf komen.  
 
De  geplande viering van 75 jaar vrijheid een mooie aanleiding om de samenwerking met de stichting 
Veteranen op te zoeken voor de verhalen van de missies in de klas.  Maar liefst 51 groepen schreven 
zich hier per omgaande voor in.  Ook deelname aan de geplande onthulling van de aangepaste 
bunker leverde gelijk veel animo op en werden de expo’s van archief en museum vlot in de agenda 
geschreven.  Helaas gingen al deze activiteiten niet door. Wel is besloten de samenwerking met de 
veteranen structureel te maken door ze op te nemen als vertegenwoordiger van immaterieel erfgoed  
in het aanbod. De eerste aanvragen voor inzet in het komende schooljaar zijn alweer binnen. 
 
Er zijn wederom  8 ICC-ers van 8 scholen  opgeleid, deels ter vervanging, deels ter aanvulling van 
zittende ICC-ers. Voor de laatste twee lessen zijn digitale alternatieven bedacht en uitgevoerd. De 
volle 100% van de scholen PO heeft daarmee nog steeds één of meer ICC-ers in huis.   
 
Met alle ICC-ers is onderzocht wat er verbeterd zou kunnen worden aan de vorig jaar vernieuwde 
website.  De wens om ook thema-gericht aanbod uit te kunnen lichten is gehonoreerd.  Daarnaast 
zijn nieuwe activiteiten toegevoegd en beter zichtbaar gemaakt. Er is meerwekelijks aanbod 
ontwikkeld en opgenomen. Opvallend is dat er  steeds meer  vragen binnenkomen om bestaand 
aanbod aan te passen op gewenste lengte of inhoud om nog beter bij een schoolgebonden thema 
of project aan te sluiten.  Uiteraard worden dit soort aanpassingen zoveel mogelijk gerealiseerd.  
 
Scholen zijn erg tevreden over zowel (de ontwikkeling van) het aanbod als de presentatie ervan.   
En met trots presenteren we de cijfers voor u.  

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

Het Stedelijk Museum Kampen heeft voor de aanvang van het schooljaar 2019-2020  inschrijvingen ontvangen van 21 basisschool groepen uit de gemeente 
Kampen. Hierbij geeft de ICC-er aan naar welke periode de voorkeur uitgaat. En voor het museum geldt dat, het de meeste schoolgroepen ontvangt in het late 
voorjaar, maart t/m juni. Dit jaar pakte het helaas zo uit dat veel van deze geplande educatieve museumbezoeken  niet door konden gaan. Ook de educatieve 
bezoeken die ‘spontaan’ rechtstreeks bij het Stedelijk Museum Kampen het jaar door worden gedaan, bleven vanaf maart 2020 om begrijpelijke redenen uit. 
 
Cijfers van bezoeken die gerealiseerd zijn: 344 leerlingen en 56 begeleiders 

- Klassendag Open Monumenten 72 leerlingen  groep 7-8 

- Fier verzamelt 38 leerlingen  groep 1-2  

- Kijk ruik proef 102 leerlingen  groep 3-4-5 

- Kampen Koggestad 45 leerlingen  groep 3-4-5 

- KMMT Rijke middeleeuwen 48 leerlingen  groep 6-7 

- Programma op maat 39 leerlingen   

-  56 begeleiders vanuit school 

 
Cijfers van gereserveerde bezoeken die niet uitgevoerd konden worden: 465 leerlingen en 63 begeleiders 

- Fier verzamelt. 54 leerlingen groep 3 

- Kijk ruik proef. 127 leerlingen groep 3 

- Museumspeurders. 118 leerlingen groep 5-6 

- Workshop zelf papier maken 21 leerlingen groep 6  

- Hanzestad Kampen 51 leerlingen groep 7 

- IJsselkogge 28 leerlingen groep 5 

- KMMT Kinderen van Kampen 66 leerlingen groep 5-7-8 

-  63    Begeleiders vanuit school 

Het educatie-team van het Stedelijk Museum Kampen hoopt snel, in het schooljaar 2020-2021 weer leerlingen te mogen verwelkomen, want ook wij missen 
jullie. 

 

Totaal aantal leerlingen: 344 + 465 gemiste leerlingen coronatijd = 809
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Stadsarchief Kampen 

Workshop / lespakket (geen doorgang ivm Corona) 
Groep 
3/4/5 

Groep 
6/7/8 begeleiding 

Workshop Oorlog in Overijssel   16 2 

Workshop Oorlog in Overijssel   14 2 

Workshop Bitterzoete Zuiderzee   16 2 

Poortenroute 25   2 

TOTAAL 25 46 8 

    

Workshop / lespakket 
Groep 
3/4/5 

Groep 
6/7/8 begeleiding 

Lespakket Oorlog in Overijssel - Kampen schatting (zelfstandig op school)   396 0 

Lespakket De Streek Centraal schatting (zelfstandig op school)  396   0 

Klassendag Open Monumentendag 13 sept   68 8 

Koggestad bordspel  12 1 

TOTAAL 396 476 9 

 
 
 
 
 
In het schooljaar 2019 – 2020 hebben 80 basisschoolleerlingen een programma gevolgd van het Stadsarchief 
Kampen of in samenwerking met het Stadsarchief Kampen. Naar schatting hebben 396 leerlingen van groep 3/4 en 
396 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 1: Hanzeborden, het levensgrote ganzenbord dat te spelen was tijdens de expositie Kampen Koggestad in het najaar van 2019. 
Afbeelding 2: Hanzeborden, het unieke bordspel voor thuis, dat exclusief te koop is bij de Intertoys Kampen. 
  
Ter informatie: De leerlingen basisonderwijs zijn iets terug gelopen, omdat wij meer hebben ingezet op het voortgezet onderwijs (& algemene 
publieksactiviteiten). Daarnaast heeft de Corona invloed gehad op de lessen die vanaf maart gepland zouden worden (71 leerlingen). 

 

Totaal aantal leerlingen:  872 + gemiste 71 leerlingen coronatijd = 943      
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Ikonenmuseum 
 
1 school met 12 leerlingen hebben een ikoon gemaakt in het museum 

 

Totaal aantal leerlingen:  12 leerlingen  
 

Bovenkerk rondleiding, speurtocht en 
Orgels in de Bovenkerk  

 
Voor het eerst dit jaar zijn er kleuterrondleidingen geweest. Ze duren korter en gaan steeds naar 
plaatsen in de kerk, die voor kleuters betekenisvol zijn of worden zoals kansel (de kerk bekijken vanaf 
de kansel), het doopvont het koor en de sacristie. Bij de ‘gewone’ rondleidingen liggen de accenten 
ook op zaken, die voor die leeftijdsgroep maar aanspreken: bijgelovigheid, de indeling van de kerk, 
de kansel, de graven, de omslag katholiek-protestants en de activiteiten in het koor.  
Het nieuwe aanbod, gericht op de groepen 7/8 komt in het nieuwe seizoen beschikbaar. 
 
Afgelopen schooljaar hebben 146 kinderen van basisscholen een rondleiding gehad in de Bovenkerk. 
Daarbij is geen gebruik gemaakt van het orgelaanbod. Voor 100 kinderen was dat de  ‘gewone’ 
rondleiding en voor 46 kinderen de kleuterrondleiding. 

Totaal aantal leerlingen: 146 

Kamper Koggewerf  
 

De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 deden na een rondleiding over de werf een speurtocht in groepjes 
van 3 of 4 kinderen. 
Er waren dit seizoen voor de corona crisis weinig scholen bij ons op bezoek. In totaal kwamen er 5 
groepen met totaal 132 leerlingen op bezoek. Leerlingen en leraren plus ouders altijd erg enthousiast 
over het bezoek aan onze werf. Door de sluiting i.v.m. de crisis konden een aantal schoolgroepen 
met een totaal van 121 leerlingen niet komen. 

 
Totaal aantal leerlingen: 132 + 121 gemiste leerlingen = 253 

 

Het Speelgoedkabinet 
 

Ik vertel aan het begin iets over een museum en 
verzamelen in het algemeen, en de geschiedenis van 
speelgoed in het bijzonder en ik laat daarbij houten, blikken 
en kunststof speelgoed bewegen. Daarna kijken de 
kinderen zelf rond, terwijl ik verschillende treinen laat 
rijden en ander beweegbaar speelgoed demonstreer. 
Tussendoor stellen de kinderen vragen over alles wat ze 
zien in de vitrines.  
Na afloop is er een centraal rondje met vragen over alles 

wat de kinderen hebben gezien, maar ook vertellen ze vaak iets over hun ervaringen. Ik probeer 
kinderen te laten zien dat zelf iets bedenken en maken heel prettig kan zijn, bij voorbeeld met Lego. 
Ik noem dat 'denken met je handen'. Het leuke vind ik als kinderen erachter komen dat hun ouders 
en grootouders ook jong waren en hebben gespeeld. Sommige scholen verbinden een project aan 
het bezoek aan het Speelgoedkabinet. De kinderen stellen dan gerichte vragen en schrijven de 
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antwoorden op.  
Ik hoor heel vaak dat kinderen eigenlijk niet naar een museum willen, omdat dat maar saai is. Als ik 
op het eind van het bezoek hoor dat het Speelgoedkabinet wèl cool is, dan ben ik blij dat ik een 
cultureel vooroordeel heb geslecht.   
   
3 scholen met 68 leerlingen hebben een bezoek gebracht aan het Speelgoedkabinet 

 

Totaal aantal leerlingen: 68 
 

Stadsboerderij 
 
In 2019 is Museum Stadsboerderij bezocht door twee basisscholen. Totaal 41 
kinderen hebben een rondleiding gehad, een aantal leerlingen vonden e.e.a. 
wel heel bijzonder omdat zij op een boerderij opgroeien. 
Van de begeleiders vaak de opmerking “we wisten niet van het bestaan van 
de kamper koeboeren”. 
Op de klassendag, georganiseerd in het kader van Open Monumentendag, 
hebben 63 kinderen van drie basisscholen een bezoekje aan de 
Stadsboerderij gebracht. 

 

Totaal aantal leerlingen: 41 + 63 op Open 
Monumentendag = 104 

 

 
Molen D’Olde Zwarver 

 
 
 

 
Mgr. Zwijsenschool Groep 5 t/m 8 24 leerlingen 

Eben Haëzerschool Groep 2 15 leerlingen 

OBS Wonderwijs Groep 2 en 3 42 leerlingen 

Niet doorgegaan door Corona:   

Ds. J. v.d. Wendeschool  12 leerlingen 

Prinses Julianaschool Groep 3 en 4 24 leerlingen 

 
De kinderen vinden het over het algemeen erg leuk, om de molen te bezichtigen. Ze zijn een morgen 
of middag uit. 

 

Totaal aantal leerlingen: 81 + 36 gemiste leerlingen = 117 

 

Nieuwe Toren  

Dit jaar hebben geen schoolklassen de nieuwe toren beklommen. 

 
Totaal aantal leerlingen: 0 
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Held en Bloem 
Er waren 3 workshops opgenomen in het aanbod 
van K&K: Je neus in de boter, Waar is Watte?! en 
Rijmrockers.  
Dit jaar hebben we in Kampen vooral 'Waar is 
Watte?!' uitgevoerd. Dit project blijft een succes en 
vooral groepen 5 en 6 hebben hiervan gebruik 
gemaakt. Het thema 75 jaar vrijheid hebben we een 
aantal keer behandeld, maar ook hebben we mooi 
kunnen aansluiten bij IPC thema's op scholen, zoals 
de chocoladefabriek. 
Corona heeft wel wat effect gehad op een aantal 
projecten, waarbij de afhandeling en presentatie in 

het water zijn gevallen. Maar in sommige gevallen hebben we ook een digitaal alternatief kunnen 
bieden. Voor 'je neus in de boter' bijvoorbeeld, daar hebben we een digitale 'corona-versie' voor 
gemaakt. 
 
Dit jaar hebben we in gemeente Kampen uitgevoerd: 
 

Je neus in de boter 3 klassen 67 leerlingen  

Waar is Watte?! 10 klassen 217 leerlingen  

Rijmrockers 2 klassen 46 leerlingen Digitale vervanging 
aangeboden i.v.m 
Corona 

 
Daarnaast is Je neus in de boter 34 x uitgevoerd in andere klassen in Nederland, met ruim 850 ll. 
Waar is Watte?! is daarnaast nog 32 x uitgevoerd in 50 klassen in heel Nederland met ruim 1300 ll 
Rijmrockers is 3 x uitgevoerd in 6 klassen door heel Nederland met ruim 150 ll. 
 
Vanwege Corona zijn ruim 70 workshops niet doorgegaan. 

 

Totaal aantal leerlingen: 330 + 70 gemiste leerlingen = 400 

Piet den Hertog 
 

 
 

 
 

 
 
1 school met 31 leerlingen hebben een smulbord gemaakt 

 
Totaal aantal leerlingen: 31 
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Huys der Kunsten 
 
31 AUGUSTUS  
Er was flink wat voorpubliciteit al voor de werkelijke 
tentoonstelling Hart van de Handel van start ging. De 
tentoonstelling werd feestelijk geopend op 31 augustus 
2019 in museum Huys der Kunsten. Op deze tentoonstelling 
waren archeologische vondsten te zien van middeleeuws 
huisraad, waaronder stenen bierpullen uit 1448. Er was lang 
gewerkt aan de historisch Tijdslijn*(zie foto onderstaand), 
een film (Asley Bakker) en fragmenten uit het Digestum 
Vetus (Stadsarchief), een speciaal gecomponeerd lied door 
Kamper Troubadour Henk Jans en een optreden van Henrick 
Aeltsz maakten het feest compleet.  
 
14 SEPTEMBER 2019  
Met dezelfde ingrediënten werd twee weken later een 
feestelijk weekend gevierd tijdens was het nationale 
monumentendag. Hierbij hebben Huys der kunsten en de 
Smederij meer dan 500 mensen ontvangen. Tijdens dit 
weekend werd bovendien een kleurplaat aangeboden aan 
alle kinderen.  
 

            
11 OKTOBER 2019  
Die in oktober (maand van de geschiedenis) 
een feestelijke prijsuitreiking meemaakte in 
Huys der Kunsten. Ook tijdens deze maand, 
evenals in November werd de tentoonstelling 
goed bezocht. Toegangskaarten werden onder 
meer verstrekt in samenwerking met het 
Stedelijk Museum Kampen en het Ikonen-
museum Kampen.  
 
 
 
 

14 FEBRUARI 2020  
Omdat het moeilijk bleek alle scholen tegelijkertijd 
in te plannen, is het gehele educatietraject 
doorgeschoven naar de eerste week van februari 
2020. 14 Februari werd hiermee tevens de 
einddatum van het gehele project Hart van de 
handel.  
Heel wat kinderen hebben geleerd over de 
Middeleeuwen, de gildes en de ambachten. 
Hoogtepunt was natuurlijk voor allemaal dat zij 
daadwerkelijk een kijkje mochten nemen in de 
historische smederij, waar meestersmid Sven de 
Lang hen uitleg gaf over smeden.  
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Onderstaand het bezoekschema voor het Educatietraject.  
dinsdag 11/2, 09.30 uur: Enkschool (Kentalis)*, groep 7/8, ca. 10 ll.  
woensdag 12/2, 08.45 uur: Engelenbergschool, groep 6, 7 en 8 ca. 78 ll.  
donderdag 13/2, 09.30 uur: Enkschool, groep 6/7, ca. 57 ll  
donderdag 13/2, 13.00 uur: De Mirt, groep 5/6, ca. 46 ll.  
vrijdag 14/2, 09.30 uur: Eben-Haëzer, groep 8, ca. 28 ll.  
Twee groepen zijn van de Enkschool (Kentalis) voor moeilijk horende en dove kinderen.  
 
Wij kijken terug op een bijzonder geslaagd project, dat nu nog stevig doorklinkt in de toegenomen 
bekendheid van Museum Huys der Kunsten. 

 
Totaal aantal leerlingen: 219 

Ridder Dolf 
 
In totaal 84 kinderen van 2 scholen hebben genoten van Ridder Dolf. 

 

Totaal aantal leerlingen: 84 
 
 

Quintus Centrum voor Kunsteducatie 
Maatwerk 
Verschillende scholen hebben een aanvraag voor aanbod “op maat” ingediend. Of het nu gaat om 
projectinvulling voor een plusgroep  (IRIS)  of school (Wegwijzer  en Mgr Zwijssen),  afscheid of jubileum  
van een directeur (Julianaschool)  of verzorgen van een mooie slotdag voor de hele school 
(Bouwmanschool en Julianaschool), alles is ook dit jaar weer de revue gepasseerd ondanks of wellicht 
wel dankzij de corona. Want er is  immers bij 3 scholen (Engelenbergschool, Julianaschool en Meerrijk  
film als alternatief voor de musicalpresentatie verzorgd door Quintus.  Een pareltje was de 
samenwerking met de plusklas van IRIS waarbij we gezamenlijk een programma hebben bedacht waarin 
de kinderen inspiratie op konden doen over muziek en instrumenten,  zelf konden experimenteren en 
bouwen en vervolgens ook uitvoeren.   Door goed met elkaar af te stemmen is het een bijzonder project 
geworden.   Ook de cultuurdag met de Wegwijzer heeft een bijzondere invulling gekregen. Passend bij 
diverse landen werd muziek gezocht en gemaakt.   Zo werd er onder andere met Anklungs gemusiceerd.   
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8 scholen waren betrokken bij een Cultuureducatie met kwaliteit traject en hebben daarin 
ondersteuning gehad van teams, kennismaking met diverse kunstlessen afhankelijk van de inhoud 
van het project en kennisgemaakt met verenigingen.  
Koldewijnschoele Kamperveen - ondersteuning bij opstellen leerplan muziek, keuze muziekmethode 
en coachen leerkrachten  
Rehobothschool Kampen – ondersteuning bij muziek, deskundigheidsbevordering leerkrachten en 
coachen leerkrachten, muzieklessen leerlingen i.s.m.  AMDG,  
Groen van Prinstererschool – keuze schoolinstrumentarium, instrumentale lessen leerlingen, 
coachen leerkrachten, in samenwerking met Fidelio 
Oranjeschool Zalk – ondersteuning keuze muziekmethode, aanschaf muziekinstrumenten, in 
samenwerking met Excelsior  
OBS Wonderwijs – instrumentale lessen leerlingen, deskundigheidsbevordering leerkrachten  
Prisma – ondersteuning in de talentmiddagen in samenwerking met Oranje IJsselmuiden 
Enkschool –teamtrainingen creatieve lesvormen  ism Springstof 
Regenboog Wilsum:  ondersteuning leerorkest AMV en coaching in samenwerking met Euphonia 
Wilsum.  
 
 
Maatwerk 
Wegwijzer – Cultuurdag hele school, 111 leerlingen 
Prinses Julianaschool, afscheidsfeest directeur, 55 leerlingen voor muziek, 102 leerlingen voor 
beeldend 
Ds. Bouwmanschool, slotdag 200 leerlingen dans 
Dirk van Dijkschool   ondersteuning teamdag erfgoed 
Prs. Julianaschool  alternatieve film ipv de musical  en cadeau voor de scheidende directeur. 
Meerrijk filmen van de musical 
Engelenbergschool film maken als alternatief voor de musical voor 2 groepen 8   24 – 26 leerlingen 
Mgr Zwijssenschool:  aanpassen activiteiten aan het project  oa.  Koggewerf,  Molen en Quintus  ) 
hebben het aanbod zodanig aangepast dat het over meerdere dagen/weken kon worden 
uitgesmeerd.  
 
15 van de 34  scholen hebben gebruik gemaakt van ondersteuning of inzet van een vakleerkracht 
naast de inzet via losse workshops.  
768 leerlingen hebben aan speciaal maatwerk meegedaan.     
 
 
Wonderwijs:  ondersteuning en invulling bij een muziekproject (dat door corona helaas is komen te 
vervallen) 
 
Inzet vakleerkracht voor minimaal 1 schooljaar:  IJsselster beeldend, Meerrijk dans, Wegwijzer 
muziek, van der Wendeschool theater,  zijn vanuit de combinatiefunctionarisregeling door Quintus 
ingevuld.  
de Bouwmanschool heeft een beeldend en muziek docent bij Quintus ingehuurd, net als VSO de 
Spanker en SO de Zonnehof in Raalte.   De Kon. Emmaschool heeft zelf een vakleerkracht muziek 
ingehuurd,  IJsselster had al een vakleerkracht theater in eigen gelederen en Villa Nova heeft een 
vakleerkracht combi dans/muziek in haar midden opgenomen.  Ook Prisma heeft naast de eigen 
vakleerkracht muziek bovenbouw nog een vakleerkracht muziek voor de onderbouw aangenomen.  
Deze vakleerkrachten bedienen vaak alle groepen waarmee alle leerlingen van een school lessen 
krijgen van echte kunstvakdocenten. 
 
Het bereik van de Cultuureducatie met kwaliteit trajecten en de jaarinzet van een vakleerkracht 
zijn niet in de cijfers van het maatwerk opgenomen in de totalen van Kunst en Kind om het beeld 
niet al te veel te vertroebelen. 
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Vanuit Kunst en Kind:  
 

Beeldende workshops van Quintus:   
Boetseren met Zilverfolie 
De stad Architecten 
Druktechnieken met kleuters 
Etsen 
Fiepflat 
Houtselfies 
Karel Appel 
Picasso 
Plastic afvaldier 
Rembrandt 
Speksteen 
Sponsdieren 
Striptekenen 
Taal in beeld 'Poezieposter' 
Taal in beeld 'prentenboek 
Tekenen met 3D pen 
Van Gogh  
Veelzijdig vormgeven met vilt 
Vilten Zeepzakje 
 

In totaal 91 groepen met in totaal 1970  leerlingen schreven in voor een Beeldende workshop 
van Quintus. Van deze groepen gingen er 29 niet door met 651 leerlingen niet door vanwege 
het Coronavirus. Voor in totaal 60 groepen met 1275 leerlingen ging de workshop door. 
 
Plastic afvaldier bleek dit jaar met kop en schouders favoriet. 
 

Beeldend/Multimedia workshops van Quintus: 

Fotografie lichtsignalen 

Greenscreenfilm met klei 

Fotografie: rara wat zie ik? 

Fotografie lichtsignalen 

Digitale fotomontage 

Fotografie in perspectief 
Stopmotion 
Vloggen 

In totaal 33 groepen met 691 leerlingen schreven in voor een beeldend/ multimediaworkshop. 
Door het coronavirus konden 9 groepen met 192 kinderen de workshop niet volgen. Voor 24 
groepen met 499 kinderen ging de workshop wel door. 
 

Beeldend/Taal workshops van Quintus: 
Taal in Beeld & Poëzieposter 
Taal in Beeld & Prentenboek 

 
In totaal 2 groepen met 37 leerlingen schreven in voor een Beeldend/Taal workshop. 1 
workshop met 22 leerlingen ging niet door vanwege het coronavirus. Voor 1 groep met 15 
leerlingen ging de workshop wel door. 
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Dansworkshops van Quintus:  

Streetdance 

Kleuterdans 

Eindmusical Dans 

Dansen vanuit een thema 

musicaldans 

Dansen vanuit een thema 

 
In totaal 21 groepen met 394 leerlingen schreven in voor een dansworkshop. Daarvan zijn 6 
workshops met 114 leerlingen niet doorgegaan door het coronavirus. In totaal hebben 15 
groepen met 280 leerlingen een dansworkshop gevolgd. 
 

Beweging en ontspanning van Quintus: 
Beweging en Ontspanning op basis van Kinderyoga 

In totaal 3 groepen met 63 kinderen deden met een workshop Kinderyoga mee. 
 
 

Taal- en rekendans,  een nieuw meerweeks aanbod 
Bij dit onderdeel was het bijzonder dat de kleutergroepen van Wonderwijs niet 1 traject van 6 
weken wilden maar maar liefst 3 en dan aansluitend.  Dit vergde enige doorontwikkeling van 
het materiaal maar is uiteraard met beide handen aangegrepen.  
 
In totaal 11 groepen met  273 leerlingen schreven in voor een cursus Taal- en rekendans.  
 

Theaterworkshops van Quintus 

Eindmusical: tips en trucs drama 

Levend prentenboek  

Reis mee 1-2 

Reis mee 3-4 

Speel emoties 

Speel je slim 

Wie ben ik 

 
In totaal 28 groepen met 584 leerlingen schreven in voor een theaterworkshop, waarvan  9 
groepen met 178 leerlingen de workshop “Levend Prentenboek” volgden in samenwerking 
met de bibliotheek. 5 workshops met 92 leerlingen gingen niet door vanwege het coronavirus. 
In totaal hebben daardoor 23 groepen met 492 leerlingen een workshop gevolgd. Ondanks 
corona bijna een verdubbeling t.o.v. vorig jaar. 
 

Muziektheater van Quintus: 
“Brundibar” 

In totaal  8 groepen met 235 leerlingen kwamen naar Quintus om de 
muziektheatervoorstelling die door leerlingen en docenten theater en muziek van Quintus 
gespeeld werd in het kader van 75 jaar bevrijding van Theresienstadt. 
 

Muziekworkshops en voorstellingen van Quintus:  

Experimenteerkist Instrumenten 

Hoor'ns  
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instrumentenspelen in Quintus 

Je klas als orkest 

Lekker trommelen met kleuters 

Mini concert houtblazers 

Moppereend  

Slagwerk met de groep 

Sound FX 

Tot ziens in Timboektoe 

We hebben er een geitje bij 

 
In totaal 91 groepen met 2018 leerlingen schreven in voor een muziekworkshop of 
muziekvoorstelling. Door de coronacrisis gingen er 27 activiteiten niet door met 609 leerlingen. 
In totaal hebben 64 groepen met 1409 leerlingen een workshop of voorstelling bezocht. 
 
12  groepen van scholen en 12 groepen van Kinderdagverblijven met 383 kinderen volgenden 
de muziekworkshop “Moppereend” in het kader van de voorleesdagen in samenwerking met 
de bibliotheek. 1 workshop is niet doorgegaan vanwege corona met 10 leerlingen.  
 
Samenwerkingsprojecten Quintus en Bibliotheek: 
Voorleesdagen “Moppereend” – muziek – 24 groepen, 383 lln. 
Levend Prentenboek – theater – 9 groep , 178 lln. 
Taal in beeld “Prentenboek”- beeldend  - 1 groepen, 15 lln. 
Taal in beeld “Poëzieposter “- beeldend, 1 groep 22 lln. 

In totaal zijn er 598 leerlingen actief geweest in taal- gecombineerd met beeldende -, 
theater- en muziekworkshops (zie ook blz. 19) Hiervan zijn 3 workshops met 45 leerlingen 
niet doorgegaan door de coronacrisis. In totaal dus 553 leerlingen. 
 
 

Totaal aantal leerlingen die een workshop gedaan hebben: 4541 
Activiteiten die niet door konden gaan door corona: 1680 

leerlingen 
 

Totaal 6221 leerlingen 

 
      
  

 

 

 

 

 

De Bibliotheek 
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Behalve het maatwerkaanbod dat de leesconsulenten op de dBos-scholen (de Bibliotheek op school) 
verzorgen is er nog steeds een basisaanbod van activiteiten en projecten. Hiervan maken veel van de 
scholen met wie de bibliotheek nog niet structureel samenwerkt gebruik. Ook dBos-scholen nemen 
deze activiteiten echter op in hun jaarplanning. Het stimuleren van een bezoek aan de bibliotheek blijft 
voor hen bijvoorbeeld een aandachtspunt, zodat kinderen na schooltijd doorlezen, daarbij puttend uit 
een rijker aanbod dan we in de schoolbibliotheken ooit zullen kunnen verwezenlijken. 
 
De Voorleeswedstrijd was ook dit jaar, met een recorddeelname van 23 scholen, de activiteit waarmee 
de meeste scholen bereikt werden. Ook is het deze activiteit waarmee de Bibliotheek de meeste niet-
dBos-scholen bereikt. De voorleeswedstrijd is niet alleen een goede manier om voorlezen en 
leesbegrip te stimuleren, maar ook de ultieme manier van boekpromotie (die extra goed werkt door 
de mooie mix van scholen die op deze middagen samenkomt). Juist in groep 8 is leesbevordering van 
belang, uit de monitor van de Bibliotheek op school weten we dat ook in Kampen het leesplezier helaas 
afneemt naarmate kinderen ouder worden. 
Uit de evaluaties door de leerkrachten blijkt dat de voorleeswedstrijd ook binnen de scholen nog 
steeds leeft: op de meeste scholen worden alle leerlingen in de bovenbouw (en soms zelfs van de hele 
school) actief meegenomen in de schoolronde.  
 
Voor het Junior Dictee schreef Iris Boter weer een leerzame tekst. Dit jaar was het thema voorlezen. 
De winnaar maakte slechts 2 fouten. Een korte impressie: 
 
 

Voorlezen leidt ook tot betere schoolprestaties. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dat heeft 
niet zoveel te maken met intelligentie, maar vooral met een uitgebreidere woordenschat en het 
begrijpen van de betekenissen.  Dit verschil blijft de hele basisschooltijd zichtbaar.  

 
 
Nieuw: Zomerleesfeest 
Zomerlezen heeft als doel om 
zwakke lezers (en hun ouders!) 
in groep 3 en 4 een stimulans te 
geven om door te lezen in de 
zomervakantie en daarmee 
terugval in leesniveau te 
voorkomen. Hiervoor worden 
per groep 3/4 maximaal 5 
leerlingen en hun ouders door 
de leerkracht persoonlijk 
uitgenodigd om naar de 
Bibliotheek te komen in de 
weken voor de zomervakantie. Hier worden zij feestelijk ontvangen en persoonlijk begeleid door de 
leesconsulenten. Per feest komen er maximaal 15 kinderen en een ouder, en is er begeleiding van 
meerdere leesconsulenten. Dit om te zorgen voor exclusieve aandacht en deskundig advies.  
 
CIJFERS 

Basisactiviteiten scholen groepen leerlingen 

Klassikaal lenen – alle groepen 8 82  2050 

Bibliotheekbezoek – groep 3 13 14 350 

Bibliotheekbezoek – groep 5 12 14 350 

Bibliotheekbezoek – groep 8 15 17 425 

Schrijversbezoek – groep 6 11 11 271 

Voorleeswedstrijd lokaal – groep 7, 8 23 23 207 

Junior Dictee – groep 7, 8 10 16 19 
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Voorleesfeest gr1-2 7 13 325 

   3.997 

    

Nieuw 2019-2020    

Zomerleesfeest gr3-4 (aantallen zijn schattingen, dit feest vindt 
plaats in de laatste schoolweken) 

24 72 360 

    

Collecties, projecten en BoekenBas/Boekenpret*    

Collecties – alle groepen (schatting, cijfers niet op tijd 
aangeleverd door Rijnbrink) 

15 150 3750 

Leesbevorderingsprojecten – groep 3-8 12 25 625 

BoekenBas/Boekenpret – groep 1,2 10 25 625 

   5.000 

    

SUBTOTAAL BIBLIOTHEEK   8.997 

    

Samenwerkingsactiviteiten Quintus & Bibliotheek    

Voorleesdagen “Moppereend” – muziek  24 383 

Levend Prentenboek - theater  9 178 

Taal in beeld – Prentenboek - beeldend  1 15 

Taal in beeld – Poëzieposter - beeldend  1 22 

Prentenboek + Muziek “Een huis voor Harry  3 58 

Prentenboek + Muziek “We hebben ere en geitje bij”  1 15 

    

SUBTOTAAL SAMENWERKINGEN   671 

    

TOTAAL    9.668 

 
Corona 
In totaal gingen 59 activiteiten met 1475 leerlingen niet door vanwege de coronacrisis. Van de 
samenwerkingsactiviteiten waren dit 4 workshops met 60 leerlingen.  

 
STRUCTURELE SAMENWERKING 
De Bibliotheek werkt inmiddels met 24 scholen voor primair onderwijs structureel samen volgens de 
landelijke aanpak de Bibliotheek op school (dBos).  
 

OBS Wonderwijs Marnixschool Rehobothschool Kampen 

Koningin Emmaschool De Regenboog Dirk van Dijkschool 

Het Stroomdal De Morgenster Het Meerrijk 

Dr. H. Bouwmanschool Dr. Schaepmanschool ODS Engelenberg 

Willem van Oranjeschool De Wegwijzer Ds. J. van de Wendeschool 

Villa Nova  De Zaaier Prinses Julianaschool 

De Groenling Prisma De Fontein 

OJS Het Scala Enkschool De Mirt 

 
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: HBS Ichthus, IJsselster, Mgr Zwijsenschool 

 Bibliotheekbezoek groep 3: SMDB Het Visnet, HBS De Rehobothschool, Groen van Prinsterer 

 Bibliotheekbezoek groep 5: SMDB Het Visnet, Mgr Zwijsenschool 
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 Bibliotheekbezoek groep 8: SMDB Het Visnet 

 Maatwerkbezoek: HBS Eben Haezer 

 Schrijversbezoek: HBS Rehobothschool 

 Voorleeswedstrijd: HBS Eben-Haezer, HBS Ichthus, HBS De Rehobothschool, 
Koldewijnschoele, IJsselster 

 Junior Dictee: HBS Ichthus, SMDB Het Visnet, Mgr Zwijsenschool  

 Leesbevorderingsprojecten: IJsselster 

 

Totaal aantal leerlingen: 8133 + 1535 gemiste leerlingen = 9668 
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Stadsgehoorzaal   
Seizoen 2019-2020 Aantal leerlingen Aantal groepen 

S1 donderdag 19 september Wagners Ring 10.30 uur 48 2 

S2 donderdag 19 september Wagners Ring 13.30 uur 75 3 

S3 maandag 7 oktober South Pass City  9.30 uur  47 2 

S4 maandag 7 oktober South Pass City  11.00 uur  54 2 

S5 dinsdag 8 oktober South Pass City  9.30 uur  36 2 

S6 dinsdag 8 oktober South Pass City  11.00 uur  49 2 

S7 maandag 4 november Wat niemand weet 10.30 uur 50 2 

S8 maandag 4 november Wat niemand weet 13.30 uur 54 2 

S9 maandag 18 november Guppie 9.30 uur 120 4 

S10 maandag 18 november Guppie 11.00 uur 119 5 

S11 donderdag 13 februari Reismuis 10.30 uur 119 6 

S12 donderdag 13 februari Reismuis 13.30 uur 108 6 

S13 dinsdag 3 maart Rattenvanger 11.00 uur 112 3 

S14 dinsdag 3 maart Rattenvanger 13.30 uur 120 4 

S15 maandag 30 maart Raadselconcert 13.30 uur Geannuleerd 258 12 

S16 dinsdag 7 april Masha en de beer 10.30 uur  Geannuleerd 117 4 

S17 dinsdag 7 april Masha en de beer 13.30 uur  Geannuleerd 121 5 

S18 maandag 6 april Masha en de beer 10.30 uur  Geannuleerd 130 5 

S19 maandag 6 april Masha en de beer 13.30 uur  Geannuleerd 99 4 

Totalen (inclusief begeleiders totaal +/- 190) 1836 75 

Niet gekomen vanwege annulering Corona  725 30 

 
Ook dit jaar werden de voorstellingen van de Stadsgehoorzaal weer goed bezocht en zaten de 
voorstellingen in de inschrijffase al heel snel overvol. 19 scholen schreven zich in op het aanbod met 
in totaal 1836 leerlingen en begeleiders. Helaas konden vanwege de coronamaatregelen twee 
voorstellingen niet door gaan en qua maatregelen en logistiek ook niet ingehaald worden.  
Een hoogtepunt was de voorstelling Reismuis, deze voorstelling is meerdere malen bekroond met 
prijzen, eindelijk kwam Reismuis naar Kampen voor de onderbouw.  
De adembenemend mooie voorstelling Rattenvanger voor de bovenbouw was ook een succes. 
Poppenspel, muziek op oude afvalmaterialen en geweldig spel kwamen samen in dit stuk.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal leerlingen: 1111 + 725 gemiste leerlingen = 1836 
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Samenwerkingsprojecten  

Bibliotheek en Quintus 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de leesscholen Muziekworkshops verzorgd 
rondom de Voorleesdagen “Moppereend” voor de groepen 1/2 van de basisscholen en peuters van 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 
In totaal 12 schoolklassen en 5 kinderdagverblijven (12 groepen) met  383 kinderen maakten Muziek 
bij “Moppereend”. 
 
Bij één prentenboek heeft Quintus muziekworkshops verzorgd. Dit was het boek van de 
voorleesdagen van vorig jaar: “Een huis voor Harry”.  
In totaal  1 school met 4 groepen kleuters met 58 kinderen maakten muziek bij dit prentenboek.  
 
De workshop bij het boek “We hebben een geitje bij” kon door de coronacrisis niet doorgaan. 1 
school met 15 kinderen.  
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 1 en 2 van de leesscholen de 
theaterworkshop “Levend Prentenboek” verzorgd: 
In totaal  8 groepen met 158  leerlingen beeldden een Prentenboek uit. 1 groep met 20 kinderen kon 
niet doorgaan door de crisis. Totaal 178 kinderen. 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 3-5 van de leesscholen 
Beeldende workshops “Prentenboek” verzorgd. 
In totaal 1 groep met 15 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  groep met 22  leerlingen maakten samen een poëzieposter. 

In totaal zijn er 671 leerlingen actief geweest in taal- gecombineerd met beeldende -, theater- en 
muziekworkshops (zie ook blz. 14, 15, 16) Hiervan zijn 4 workshops met 60 leerlingen niet 
doorgegaan door de coronacrisis. In totaal hebben dus 611 leerlingen een workshop gevolgd. 
 

Totaal aantal leerlingen: 611 + 60 gemiste leerlingen = 671 
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Kunst en Kindprojecten 
 

Voor het vieren van 75 jaar bevrijding in april waren zowel bij het Stadsarchief als bij het Stedelijk 

museum speciale exposities in voorbereiding.  Ook bij de onthulling van de kunstbunker was plek 

voor basisonderwijsgroepen gereserveerd.  Omdat voor dit aanbod nog niet aangemeld hoefde te 

worden is niet goed in te schatten hoeveel leerlingen dit hebben gemist.  Want ook hier gooide de 

corona flink roet in het eten. 

Speciaal voor deze gelegenheid was ook de stichting Veteranen Kampen aangesloten bij Kunst en 

Kind met de activiteit   Veteraan in de klas.   Daarvoor kon al wel worden ingeschreven, en maar liefst 

51  groepen deden dat.  Door de corona hebben 1204 leerlingen een gesprek met een veteraan 

gemist.    

Het digitaal ontwikkelde materiaal is wel deels gebruikt.  Hierover zijn geen harde cijfers te 

genereren. 

 

Veel van de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding zijn opgeschoven naar het volgende 

schooljaar en het aanbod van de veteranen blijft structureel opgenomen in het Kunst en 

Kindprogramma. 

 
Totaal aantoonbaar gemist door corona:  

veteraan in de klas  1204 leerlingen 

 

 Samenwerkingsproject Monumentendag 
Klassendag 

Monument School Groep Aantal leerlingen 

Bovenkerk het Stroomdal  groep 7  27 

Bovenkerk het Stroomdal  groep 7  28 

Bovenkerk 
De Groenling 
Ijsselmuiden groep 8  32 

        

Stadsgehoorzaal De Fontein  groep 8 28 

Stadsgehoorzaal het Stroomdal  groep 8  25 

Stadsgehoorzaal het Stroomdal  groep 8  26 

        

Stedelijk Museum Groen v Prinstererschool groep 7 23 

Stedelijk Museum Groen v Prinstererschool groep 7/8 25 

Stedelijk Museum Groen v Prinstererschool groep 8 24 

        

Dorpskerk Ijsselmuiden GBS De Mirt groep 7 20 

Dorpskerk Ijsselmuiden GBS De Mirt groep 8 20 

Dorpskerk Ijsselmuiden OJS het Scala groep 7/8 25 

        

Stadskazerne Ichthus  groep 7 27 

Stadskazerne Ichthus  groep 8 a 20 

Stadskazerne Ichthus  groep 8 b 21 
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Smederij Sven de Lange SmdB het Visnet groep 7 26 

Smederij Sven de Lange SmdB het Visnet groep 8  28 

Smederij Sven de Lange Ds J. v.d. Wendeschool groep 6/7/8 20 

        

Stadsboerderij De Groenling  groep 7a 22 

Stadsboerderij De Groenling  groep 7b 21 

Stadsboerderij Bouwmanschool groep 8 20 

        

Nieuwe Toren de Wegwijzer groep 7/8 27 

Nieuwe Toren Rehobothschool groep 8  28 

 

Totaal aantal leerlingen: 563
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Overzicht leerling/deelname Kunst & Kind 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Stadsgehoorzaal 2867 2881 2367 1846 1836 

Bibliotheek 1590 695 7713 9964 9668 

Quintus 5542 5145 6732 6408  6989 

Kamper  

Koggewerf 
 

964 449 413 253 

Stadsarchief 892 844 1410 1336 943 

Stedelijk Museum 1063 593 973 604 809 

Ikonenmuseum 0 95? 147 0 0 

Bovenkerk 106 185 298 156 146 

Museumboerderij 

erf 29 
47 

56 30 - - 

Molen d'Olde 

Zwarver 
249 

 

173 

113 217 117 

Klassendag Open 

Monumenten 
290 

309 267 - 563 

Nieuwe  Toren 20 17 82 60 0 

Held en Bloem    225 400 

Piet den Hertog    107 31 

Stadsboerderij    14 41 

Speelgoedkabinet     68 

Huys der Kunsten     219 

Ridder Dolf     84 

St. Veteranen     1204 

Totalen 12666 14845 21361 21350 23371 

 
*Inclusief gemiste activiteiten door de Coronacrisis. 5907 leerlingen hebben een al geplande 
activiteit misgelopen door de Corona crisis. 
 

 


