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Inleiding  
 
 
Schooljaar 20-21 stond net als voor een heleboel andere sectoren behoorlijk in het 
teken van corona. Na een hoopvolle start in september werden de maatregelen al snel 

weer strenger en uiteindelijk gingen de deuren van de scholen medio december ook 
weer op slot door een algehele lockdown.   

 
Geluk bij een ongeluk: de scholen hadden al ervaring opgedaan met lesgeven op 
afstand en de alternatieven, die voor kunsteducatie tijdens de eerste lockdown het 

jaar ervoor waren aangeboden, al geëvalueerd.  Hierdoor konden we snel in plaats 
van hele digitale lessen en voorstellingen,  korte culturele energizers en 

thuisopdrachten doorsturen.  Dit werd zeer gewaardeerd. 
 

Toch is de schade groot. 
De Stadgehoorzaal had eigenlijk de meeste pech.  De beslissing om de voorstellingen 
20-21 vooral in het begin van ‘21 te plannen met het idee dat de corona dan wel weg 

zou zijn bleek helaas een verkeerde keus.  Geen van de voorstellingen konden door de 
maatregelen plaatsvinden. 

Ook het erfgoed had zwaar te lijden:  de kleinere vrijwilligersorganisaties en het 
Stadsarchief  met hun veelal gepensioneerde vrijwilligers hielden ofwel  uit angst 
ofwel door de aanvullende maatregelen hun deuren gesloten, en ook het Stedelijk 

Museum konden maar een heel beperkte tijd groepen scholieren ontvangen. 
Quintus en de Bibliotheek konden langer, en ook na de lockdown weer eerder, 

activiteiten voor het onderwijs verzorgen, mede doordat zij beiden met name op 
schoollocaties actief konden zijn.  Met de nodige hygiënemaatregelen bleken een flink 
aantal scholen, anders dan het jaar ervoor, de culturele activiteiten namelijk wel te 

willen laten doorgaan, en het protocol PO gaf daar ook een mogelijkheid voor. De 
meerwaarde van de culturele vakken is erg gevoeld door het gemis ervan in het jaar 

ervoor en dat vertaalde zich in een ware inhaalslag in juni toen de eerste 
versoepelingen zich aandienden.  
 

In het verslag een overzicht van de workshops waar scholen zich, eveneens hoopvol, 
in september al voor hadden ingeschreven en de vertaling van de corona-uitval. 

Er waren uiteraard ook scholen die juist voorzichtiger waren en nog niet hadden 
ingeschreven waardoor de aantallen wel flink gekelderd zijn. We zijn blij dat ook voor 
het afgelopen schooljaar namens kunst en kind de scholen 50% van de schade voor 

de organisaties op zich hebben genomen.   En we zijn blij dat er wederom voor het 
komende schooljaar flink ingeschreven wordt. 

 
Naast de hele organisatie van geven, uitstellen, verzetten en inhalen van workshops, 
is er veel tijd gestoken in de toekomst.  Er is gewerkt aan een lokaal convenant 

cultuuronderwijs, er zijn stappen gezet richting wensen van de scholen en  de inzet 
van corona-achterstandsgelden voor de scholen.  

In 14 scholen gaan volgend jaar 1 of meer vakleerkrachten wekelijks aan de slag.  
 
Ondanks of juist dankzij de coronacrisis mogen we constateren dat cultuuronderwijs in 

de scholen een onmisbaar en waardevol onderdeel van het curriculum is geworden.  
 
 
Mariëlle van Zanten, netwerkcoördinator Kunst & Kind   
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Kunst & Kind Algemeen  
 
De adviesgroep van Kunst en Kind, is het afgelopen jaar 2 x in de nieuwe samenstelling bij elkaar 
geweest. Eenmaal voor de aanvragen voor nieuwe en bestaande projecten door aanbieders en 
eenmaal voor de verantwoordingen.   
 
De educatief medewerkers van Stadsarchief, Bibliotheek, Quintus, Stedelijk Museum en 
Stadsgehoorzaal hebben 3x fysiek en 2x digitaal overleg gevoerd.  Naast coronaconsequenties en 
aanpak is ook gesproken over het lokale convenant cultuuronderwijs “samen sterk voor 
cultuuronderwijs Kampen” 
 
Met de nieuwe beleidsambtenaar van de gemeente Kampen is er maandelijks contact. 
 
Ook is er wederom boven verwachting een ICC cursus gestart die na de eerste twee fysieke lessen 
digitaal is voortgezet en afgerond.  7 van de 8 cursisten hebben de eindstreep gehaald. Hiermee 
houden we de 100% dekking binnen de scholen in stand, ondanks ook weer uitstroom van een paar 
ICC-ers uit het onderwijs. 
 
Het ICC netwerk is door de corona niet bij elkaar geweest.  Wel heeft er met alle ICC-ers 
samen met hun directeur/teamleider een of meerdere digitale gesprekken plaatsgevonden naar 
aanleiding van de vaststelling van een lokaal convenant cultuuronderwijs en de veranderingen die 
horen bij de nieuwe beleidsperiode van de provincie tav cultuureducatie.   Vanwege dit onderwerp 
zijn ook gesprekken gevoerd met de bovenschoolse managers van de stichtingen:  OOK   IRIS  
IJsselstreek en SO-Kampen.     
Een en ander heeft geresulteerd in een lokaal convenant  “Samen sterk voor cultuuronderwijs 
Kampen” waarin naast de Visie op Cultuureducatie ook de verwachtingen ten aanzien van rollen en 
taken naar elkaar toe zijn beschreven.   Met enige trots kan ik schrijven dat alle bovenschoolse 
verenigingen in Kampen en alle  basisscholen het convenant hebben ondertekend net als de 
Sambiqpartners (dragers van Kunst en Kind) en de Gemeente Kampen.   Hiermee is 
cultuuronderwijs en de toezegging er ook in te investeren voor de komende acht jaar in een brede 
laag geborgd.  
 

                         
 
Foto’s:” de digitale bijeenkomst waarin de Gemeente Kampen,  3 Bovenschoolse directeuren en de directeur van Quintus als laatste de 
handtekeningen zetten.  Alle digitaal aangeleverde handtekeningen zijn fysiek samengevoegd in één document. 
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De provincie Overijssel gaat voor Cultuur aan de Basis werken met staffels waarbij onder 
voorwaarden per staffel een hogere bijdrage per leerling kan worden aangevraagd.  Kampen bleek 
mede door het convenant en goede borging van cultuureducatie in de scholen aan alle voorwaarden 
die gelden voor de hoogste staffel te voldoen.  Ten tijde van dit schrijven was nog niet officieel 
bekend of het bijbehorende plan is goedgekeurd.    
 
 
Hierbij aanhakend heeft de provincie ook een voucher beschikbaar gesteld om in te zetten om 
onafhankelijke ondersteuning te kunnen krijgen rondom het convenant.  We hebben ervoor gekozen 
een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de huidige werkwijze rond Kunst en Kind met 
daarbij de vraag naar aanbevelingen ter verbetering/borging voor de toekomst.   In februari 2022 
worden de uitkomsten verwacht. 
 
Daarnaast is er bij de provincie een nieuwe tranche Cultuureducatie met Kwaliteit geopend. Binnen 
een periode van 4 jaar mogen alle scholen in Overijssel voor 1 jaar een plan indienen voor extra 
inzet op de culturele vakken. 12 scholen hebben in eerdere tranches meegedaan.  1 daarvan heeft 
zich gelijk ook weer voor het nieuwe schooljaar ingeschreven. 
 
Het Rijk heeft de scholen ook meer geld toegedeeld. Hoewel in de lumpsum geen geoormerkte 
gelden zitten heeft het Ministerie van OCW wel een brief doen uitgaan naar schoolbesturen en 
directies waarin melding wordt gedaan dat men er wel vanuit gaat dat een bedrag van € 16,73 per 
leerling wordt uitgegeven aan cultuureducatie.  Die brief hebben we met plezier doorgestuurd naar 
de ICC-ers en directies van de scholen.   En ook in de voorbeelden bij de  corona-
achterstandbestrijdingsgelden  (NPO gelden)  (een extra budget dat de scholen krijgen) wordt 
mogelijke inzet binnen kunst en cultuur apart genoemd.  
Een en ander heeft geresulteerd in een flinke stijging in aanvragen van structurele vakleerkrachten 
in de klas waarmee de culturele vakken, in ieder geval tijdelijk, een flinke impuls krijgen. 
 
Ook de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanginstellingen beginnen het 
activiteitenprogramma van Kunst en Kind te ontdekken.  Met name de activiteiten die voor kleuters 
tijdens de voorleesdagen zijn ontwikkeld blijken ook bij de peutergroepen met een kleine aanpassing 
aan te slaan.   
 

Mariëlle van Zanten, netwerkcoördinator Kunst & Kind  
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Stedelijk Museum Kampen 

 
Ingetekend voor het aanbod, maar vanwege Corona-maatregelen niet gerealiseerd: 

 

SM1  Fier verzamelt 3 groepen  56 leerlingen 12 begeleiders 

SM2    Rijke middeleeuwse Kampen 4 groepen 101 leerlingen  9 begeleiders 

SM4 Kinderen van Kampen 8 groepen 178 leerlingen 14 begeleiders 

SM8    Kijk ruik proef het museum 7 groepen 162 leerlingen  7 begeleiders  

SM9 Bezoek synagoge 1 groep  26 leerlingen  2 begeleiders 

    

    

Daadwerkelijk uitgevoerd:    

    

SM2  Rijke middeleeuwse Kampen 2 groepen 23 leerlingen 1 begeleider 

SM3  De Kunstschilder 1 groep 14 leerlingen 3 begeleiders 

SM8 Kijk ruik proef het museum 1 groep 26 leerlingen 2 begeleiders 

Educatie op maat Oog vh Oor 1 groep 11 leerlingen 1 begeleider 

Educatie op maat Schepenzaal 1 groep 14 leerlingen 2 begeleiders 

     

 
Totaal aantal groepen po  27 groepen  629 leerlingen 53 begeleiders 
 

 
Zoals al vele malen is aangehaald is het vanwege Corona-maatregelen een heel ander educatief jaar geworden, ook voor Stedelijk Museum Kampen. Daarom kon 
een groot deel van de aanmeldingen helaas niet worden uitgevoerd. In de educatieve programma’s van het museum is het zelf ervaren, zelf doen en leren van 
groot belang. Gelukkig hebben wij tussen de twee lockdowns, in oktober 2020 nog een klein aantal groepen kunnen ontvangen en aan het einde van het 
cursusjaar na de versoepelingen van de maatregelen, opnieuw een aantal groepjes leerlingen.     

 

Totaal aantal leerlingen: 88 + 541 gemiste leerlingen coronatijd = 629 
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Stadsarchief Kampen 
Workshop / lespakket (geen doorgang ivm Corona) Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 begeleiding 

Poortenroute 21   2 

Bitterzoete Zuiderzee   19 2 

Het einde van Schokland   46 4 

Monumentje   20 1 

Monumentje   22 2 

Wie ben ik? Van heden naar verleden   26 1 

Oorlog in Overijssel - Kampen   19 2 

Oorlog in Overijssel - Kampen   16 2 

TOTAAL 21 168 8 

    

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

Stadswandeling 'Alle waarden draaien om'   1500   

TOTAAL 0 1500   

 
 
In het schooljaar 2020 – 2021 hebben geen van de aangevraagde lessen doorgang gehad.  
De lespakketten ‘De Streek Centraal’ en het lespakket over de Tweede Wereldoorlog in Kampen achterwege 
gelaten, omdat de inschatting is dat deze lespakketten in de corona periode niet of amper gebruikt zijn. 
 
Afbeelding 1: Hanzebordspel 
Afbeelding 2: Stadswandeling ‘Alle waarden draaien om’. Een initiatief van Stadsarchief Kampen in samenwerking 
met het 4/5 mei comité gemeente Kampen en Historische vereniging ‘Jan van Arkel’. De 2e afbeelding is de voorzijde 
van de stadswandeling die we hebben ontwikkeld. Er zijn 3000 boekjes verspreid onder de groepen 7 en 8 van het 
basisonderwijs én klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, dus we hebben 1500 meegenomen voor de aantallen. 
 
 

 

Totaal aantal leerlingen:  1500 + 168 gemiste leerlingen coronatijd =1668     
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Ikonenmuseum 
 
Dit jaar zijn er geen basisschoolklassen op bezoek geweest. Wel een schoolklas voortgezet speciaal 
onderwijs uit Zwolle. 
Er was voor beide workshops ingeschreven in totaal met drie groepen. 

 

Totaal aantal leerlingen:  0 leerlingen + 44  in coronatijd gemist  = 

44   
 

Bovenkerk rondleiding, speurtocht en 
Orgels in de Bovenkerk  

 
Dit jaar zijn er geen rondleidingen in de Bovenkerk geweest. 1 groep had aangevraagd. 

Totaal aantal leerlingen: 0 leerlingen + 28 gemist door corona 

Kamper Koggewerf  
 

Eén school heeft een rondleiding gehad op de Koggewerf van de 15 aangevraagde 
workshops 

 

Totaal aantal leerlingen: 15 leerlingen  + 329 door corona gemist 
= 329 

 

Het Speelgoedkabinet 
   
 Dit jaar zijn er geen schoolklassen op bezoek geweest bij het speelgoedkabinet.  

 
Totaal aantal leerlingen: 0 leerlingen 

Stadsboerderij 
 
15 scholen hebben zich met 1 of meerdere groepen aangemeld voor een 
rondleiding in de Stadsboerderij. Door Corona is er in het najaar slechts één 
schoolklas geweest. Of er vanaf half juni nog scholen geweest zijn was op het 
moment van het maken van dit jaarverslag niet bekend.  

Totaal aantal leerlingen: 21 + 224 gemiste 
leerlingen Coronatijd = 341 leerlingen 

 

 
Molen D’Olde Zwarver 

 
17  scholen met 395 lln. waren aangemeld voor een excursie bij de 
molen. Door Corona konden slechts 4 scholen met 66 leerlingen de 
molen bezoeken. De bezoeken verliepen ook deze keren zeer prettig. 



Jaarverslag & Kind 
2020 2021 

 

10 

Er kwamen voldoende volwassenen mee i.v.m. de veiligheid en de kinderen maakten de indruk, het 
leuk te vinden. 

 

Totaal aantal leerlingen: 66 +329 gemiste leerlingen Coronatijd = 
395 leerlingen 

Nieuwe Toren  

Dit jaar hebben geen schoolklassen geen belangstelling getoond om de nieuwe toren te  beklimmen. 

 
Totaal aantal leerlingen: 0 

Held en Bloem 
Dit jaar stond toch echt wel in het teken van Corona. Gelukkig hebben we een aantal digitale 
varianten kunnen maken, die we goed als alternatief konden bieden. Daarnaast hebben we tijd 
gehad om een paar nieuwe projecten/voorstellingen te ontwikkelen. Deze hebben we wel een aantal 
keer kunnen uitproberen. In Kampen zijn er een aantal trouwe pilotscholen, de Engelenbergschool, 
De Mirt, de Dirk van Dijkschool en de Mgr. Zwijssenschool.  

Je neus in de boter 3 klassen 78 leerlingen 

Waar is Watte?! 3 klassen 80 leerlingen 

ABC workshop 1 klas 25 leerlingen 

Schaduwdoos 2 klassen 56 leerlingen 

Rijmrockers: 4 klassen, 110 leerlingen, vanwege 
Corona niet doorgegaan, wordt doorgeschoven naar 
volgend seizoen. 
Door de subsidie die we vanuit gemeente Kampen 
krijgen, kunnen we de projecten voor de scholen in 
Kampen met 25% korting aanbieden. Helaas zal dat 
komend seizoen niet kunnen. 

Totaal aantal leerlingen:  239+ 

110 gemiste leerlingen = 349 

leerlingen 

 

Piet den Hertog 
 

 
 

 
 

 
 
Eén school met 1 klas en 31 leerlingen was aangemeld. Het is niet bekend of deze workshop 
doorgegaan is. 

 
Totaal aantal leerlingen: 31 

Huys der Kunsten 
 
9 schoolklassen met 219 leerlingen hebben zich aangemeld voor een workshop bij het Huys der 
Kunsten. Het is niet bekend of deze workshops doorgegaan zijn. 

Totaal aantal leerlingen: 219 



Jaarverslag & Kind 
2020 2021 

 

11 

 
 

Ridder Dolf 
 
6 schoolklassen met 366 leerlingen zijn aangemeld voor een les met Ridder Dolf. Deze zijn niet 
doorgegaan 

Totaal aantal leerlingen: 366 
 

 

 

 

Quintus Centrum voor Kunsteducatie 
AANTALLEN MAATWERK ZIJN NIET MEEGENOMEN IN DE TOTALEN 
Verschillende scholen hebben een aanvraag voor aanbod “op maat” ingediend, vooral toen de regels 
weer versoepelden.  
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.  
 
Cultuureducatie met Kwaliteit  afrondingen in Wonderwijs, Oranjeschool Regenboog Rehobothschool 
en Prisma.  Hierin coaching van teams, instrumentale kennismakingslessen in samenwerking met 
diverse muziekverenigingen en inzet in talentblokken 
 
Inzet combinatiefunctionarissen:  Groen van Prinstererschool, Prs Julianaschool en Eben 
Haezerschool en Rehobothschool Ijsselmuiden.  
Ingekochte vakleerkrachten in Bouwmanschool, Mgr. Zwijsenschool   Spanker en de Zonnehof Raalte 
(so), Prisma (onderbouw) 
Eigen vakleerkrachten bij de Ontdekking, IJsselster, Villa Nova 
Veel van deze docenten hebben tijdens de lockdown digitaal doorgewerkt. 
 
 Iris plusklas bij invulling  van een projectweek, die helaas een jaar moest worden uitgesteld door 
corona 
Schoolbrede afsluitende dagen die wel door zijn gegaan. 
Bouwmanschool 
Schaepmanschool 
Willem van Oranjeschool  
Wonderwijs 
 
Daarnaast hebben alle basisscholen aanvullende energizers toegestuurd gekregen gedurende de 
lockdown. In welke mate hier wel of geen gebruik van is gemaakt is slecht meetbaar omdat ze veelal 
in de vrije opdrachten voor leerlingen thuis terecht zijn gekomen. 
 
 
 
Maatwerk:  
21 scholen hebben gebruik gemaakt van ondersteuning of inzet van een vakleerkracht naast de inzet 
via losse workshops.  
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Vanuit Kunst en Kind:  
 

Beeldende workshops van Quintus:   
Aquarelleren kun je leren 
Boetseren met Zilverfolie 
Chagall’s droomwereld 
Druktechnieken met kleuters 
Etsen 
Houtselfies 
Karel Appel 
Kunst, zintuigen, natuur 
Plastic afvaldier 
Speksteen 
Sponsdieren 
Striptekenen 
Taal in beeld ‘Illustratie’ 
Taal in beeld 'Poezieposter' 
Taal in beeld 'prentenboek 
Tekenen met 3D pen 
Vilten Zeepzakje 
 

In totaal 83 groepen met in totaal 1848  leerlingen schreven in voor een Beeldende workshop 
van Quintus. Van deze groepen gingen er 10 niet door met 272 leerlingen niet door vanwege 
het Coronavirus. Voor in totaal 73 groepen met 1576 leerlingen ging de workshop door. 
 

Beeldend/Multimedia workshops van Quintus: 

Digitale fotomontage 
Fotografie: rara wat zie ik? 
Fotografie: reuzen en dwergen  
Greenscreenfilm met klei 
Stopmotion 
Vloggen 

In totaal 35 groepen met 793 leerlingen schreven in voor een beeldend/ multimediaworkshop. 
Door het coronavirus en ziekte van een docent konden 14 groepen met 345 kinderen de 
workshop niet volgen. Voor 21 groepen met 448 kinderen ging de workshop wel door. 
 
Beeldend/Taal workshops van Quintus: 
Taal in beeld Illustratie 
Taal in Beeld & Poëzieposter 
Taal in Beeld & Prentenboek 

 
In totaal 10 groepen met 204 leerlingen schreven in voor een Beeldend/Taal workshop. 4 
workshops met 81 leerlingen ging niet door vanwege het coronavirus. Voor 6 groepen met 123 
leerlingen gingen de workshops wel door. 
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Dansworkshops van Quintus:  
Breakdance 
Streetdance 

Kleuterdans 

Eindmusical Dans 
Dansen vanuit een thema 
Reis door het lichaam 

 
In totaal 29 groepen met 642 leerlingen schreven in voor een dansworkshop. Daarvan zijn 7 
workshops met 183 leerlingen niet doorgegaan door het coronavirus. In totaal hebben 20 
groepen met 459 leerlingen een dansworkshop gevolgd. 
 

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

In totaal 8 groepen met 171 kinderen schreven in op een workshop beweging en ontspanning 
op basis van kinderyoga. Door Corona en ernstige familieomstandigheden van de docent zijn er 
2 workshops met 39 leerlingen doorgegaan. 6 groepen met 132 leerlingen konden de workshop 
helaas niet volgen. 
 

Taal- en rekendans 
In totaal 9 groepen met  205 leerlingen deden een cursus Taal- en rekendans, bestaande uit 6 
bijeenkomsten elk. 
 

Theaterworkshops van Quintus 

Eindmusical: tips en trucs drama 

Levend prentenboek  
Reis mee 3-4 
Improviseren 
Stagefighting 
Juf Kriegel en de tijger 

 
In totaal 12 groepen met 251 leerlingen volgden een theaterworkshop, 
waarvan  2 groepen met 45 leerlingen de workshop “Levend 
Prentenboek” volgden in samenwerking met de bibliotheek. 
 
Muziek/taal workshop 
Rap 
 
1 groep met 21 leerlingen maakten onder leiding van Samson een eigen rap.  
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Muziekworkshops en voorstellingen van Quintus:  
Coco kan het! 
Componeer muziek in een bijzondere studio 
Een huis voor Harry 
Ei! Opera dolleboelja 
Experimenteerkist Instrumenten 

Hoor'ns  
Je klas als orkest 
Jongen en Yo 

Lekker trommelen met kleuters 
Mini concert houtblazers 
Mini concert strijkers 
Moppereend  
Panfluit maken en spelen 
Paniek in het orkest 

Slagwerk met de groep 

Sound FX 

We hebben er een geitje bij 

 
In totaal 88 groepen met 2021 leerlingen schreven in voor een muziekworkshop of 
muziekvoorstelling. Door de coronacrisis gingen er 39 activiteiten niet door met 826 leerlingen. 
In totaal hebben 49 groepen met 1195 leerlingen een workshop of voorstelling bezocht. 
 
13 scholen en 14 kinderdagverblijven schreven zich met 518 kinderen in voor de 
muziekworkshop “Coco kan het”. 8  groepen van scholen en 12 groepen van 
Kinderdagverblijven met 383 kinderen volgden de muziekworkshop “Coco kan het” in het 
kader van de voorleesdagen in samenwerking met de bibliotheek. 7 workshops zijn niet 
doorgegaan vanwege corona met 135 leerlingen.  
 
Samenwerkingsprojecten Quintus en Bibliotheek: 
Voorleesdagen “Coco kan het” – muziek – 20 groepen, 386 lln. (122 lln. gemist) 
Muziekworkshops bij drie Prentenboeken – muziek – 4 groepen, 204 lln. 
Levend Prentenboek – theater – 2 groepen , 45 lln. 
Taal in beeld “Prentenboek”- beeldend  - 3 groepen, 74 lln. (29 lln. gemist) 
Taal in beeld “Poëzieposter “- beeldend, 1 groep 20 lln. 

In totaal zijn er 598 leerlingen actief geweest in taal- gecombineerd met beeldende -, 
theater- en muziekworkshops (zie ook blz. 19) Hiervan zijn 6 workshops met 141 leerlingen 
niet doorgegaan door de coronacrisis. In totaal dus 457 leerlingen. 
 
 

Totaal aantal leerlingen die een workshop gedaan hebben: 47OO 
Activiteiten die niet door konden gaan door corona: 1974 

leerlingen 
 

Totaal 6674 leerlingen 
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De Bibliotheek 
 
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. Deze worden aangeboden 
via Kunst & Kind. Hiervan maken veel van de scholen met wie de bibliotheek nog niet structureel 
samenwerkt gebruik. Ook dBos-scholen nemen deze activiteiten uiteraard op in hun jaarplanning. 
Jaarlijkse activiteiten als de voorleeswedstrijd zijn momenten waar alle scholen op hetzelfde moment 
naartoe werken, elkaar ontmoeten en leerlingen elkaar tegenkomen en hun plezier in (voor)lezen 
delen. 
 
Digitaal schrijversbezoek 
In plaats van de klassen naar de bieb te halen, kwamen de schrijvers dit jaar digitaal naar de klassen. 
Een technische uitdaging, maar het was de tijd, moeite (en voor sommige leerkrachten ook wel 
stress), zeker waard. Corien Oranje en Tosca Menten wisten samen bij 275 leerlingen uit groep 6 een 
flinke boost te geven aan hun leesplezier. En ook de leerkrachten waren enthousiast. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat zij achteraf gaven voor de activiteit was een 8,6. 
 
Deze foto kregen we van Corien Oranje.  
Reactie van een leerkracht: 
“Corien Oranje zat op een prachtig plekje precies 
voor haar boekenkast, ze had ieder boek direct bij 
de hand. Erg leuk! Verder was het een heel 
interactief halfuurtje met heel wat verschillende 
werkvormen. Erg leuk contact met de leerlingen.” 
 
Ook de voorleeswedstrijd vond dit jaar online 
plaats. De deelnemende schoolwinnaars stuurden 
een filmpje in die in een live uitgezonden 
uitzending beoordeeld werden door de jury. De 
uitzending kon later teruggekeken worden. De 
beide Kamper winnaars gingen uiteindelijk zelfs 
door naar de provinciale ronde! 
 
Activiteiten die vanwege corona geen doorgang vonden waren het Junior Dictee en de 
bibliotheekbezoeken. In plaats daarvan werd, in de periode dat de bibliotheek wél geopend was, 
klassikaal lenen altijd begeleid door de leesconsulent, en hiermee een maatwerk-variant van het 
reguliere bibliotheekbezoek. De Bibliotheek heeft in de aangepaste openingstijden steeds rekening 
gehouden met scholen, deze konden met een groep terecht voor openingstijd. 
Voorleesfeesten vonden minder dan gebruikelijk plaats en zonder ouders. Per school werd gezocht 
naar oplossingen om ouders toch zoveel mogelijk te betrekken. Het zomerleesfeest kon wel 
doorgang vinden, al merkten we dat de aanmeldingen achterbleven bij de verwachtingen. 
Waarschijnlijk was het voor scholen lastig om goed met ouders af te stemmen hierover. 
Doordat de bibliotheek voor vrijwel alle activiteiten werkt met aanmeldingen gedurende het jaar is het 
minder duidelijk hoeveel leerlingen we ‘gemist’ hebben doordat activiteiten geen doorgang konden 
vinden. Wij vermelden deze cijfers daarom niet. Om hier eventueel toch een beeld van te krijgen, 
kunnen de huidige cijfers worden vergeleken met die van voorgaande jaren. 
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CIJFERS 

Basisactiviteiten groepen leerlingen 

Klassikaal lenen begeleid – alle groepen 43  1075 

Bibliotheekbezoek – groep 3 0 0 

Bibliotheekbezoek – groep 5 0 0 

Bibliotheekbezoek – groep 8 0 0 

Schrijversbezoek – groep 6 12 275 

Voorleeswedstrijd lokaal – groep 7, 8 21 207 

Junior Dictee – groep 7, 8 0 0 

Voorleesfeest gr1-2 (dit jaar zonder ouders) 13 325 

Zomerleesfeest gr3-4 (met ouders) 36 55 

   

Collecties, projecten en BoekenBas/Boekenpret*   

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

150 3750 

Leesbevorderingsprojecten – groep 3-8 26 650 

BoekenBas/Boekenpret – groep 1,2 14 350 

   

   

SUBTOTAAL BIBLIOTHEEK 315 6.687 

   

Samenwerkingsactiviteiten Quintus & Bibliotheek    

Muziekworkshop Coco kan het (gr1/2) 13 274 

Muziekworkshops prentenboeken (gr1/2) 8 204 

Theater workshop Levend Prentenboek (gr1/2) 2 45 

Beeldende workshop Prentenboek 3 74 

Beeldende workshop Poëzieposter 1 20 

(NB Dit is incl 6 workshops (141 lln.)  die niet doorgingen agv 
corona) 

  

   

SUBTOTAAL SAMENWERKINGEN 27 617 

   

TOTAAL  342 7.304 

 
 

Totaal aantal leerlingen: 7304  
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Stadsgehoorzaal  

  
Voorstelling Groep Aantal leerlingen Aantal groepen 

S1 maandag 18 januari  Astronautje 1,2,3 102 3 

S2 maandag 7 juni  Astronautje 1,2,3 117 4 

S3 maandag 17 mei  Werktuig 5,6,7,8 115 3 

S4 maandag 17 mei  Werktuig 5,6,7,8 112 4 

S5 dinsdag 2 maart Racende Rechter 7,8 81 3 

S7 dinsdag 2 februari Flatkat 4,5,6 110 4 

S8 dinsdag 2 februari Flatkat  4,5,6 21 1 

S9 dinsdag 9 maart Dierendorpje 1,2 97 3 
S10 dinsdag 9 maart Dierendorpje 1,2 93 3 

S11 dinsdag 9 maart Dierendorpje 1,2 105 2 

S12 maandag 23 maart Brieven van Mia 6,7,8 261 8 

S13 dinsdag 13 april Bliep Bliep 3,4 107 3 

S14 dinsdag 13 april Bliep Bliep 3,4 119 5 

S18 donderdag 3 juni Wolkenfabriek 1,2,3 81 2 

S19 donderdag 3 juni Wolkenfabriek 1,2,3 53 3 

Totalen van 16 verschillende scholen  1574 51 

 
Er zijn door Corona dit schooljaar geen voorstellingen doorgegaan in de Stadsgehoorzaal 

Totaal aantal gemiste leerlingen:  1574 leerlingen 
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Samenwerkingsprojecten  

Bibliotheek en Quintus 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de leesscholen Muziekworkshops verzorgd 
rondom de Voorleesdagen “Coco kan het” voor de groepen 1/2 van de basisscholen en peuters van 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 
13 schoolklassen (274 lln.) meldden zich aan voor een workshop, waarvan er door Corona 8 doorgingen 
(162 lln.) Daarnaast ook 7 kinderdagverblijven en peuteropvanggroepen met 12 groepen (122 kinderen).  
In totaal 284 kinderen maakten Muziek bij “Coco kan het”. 112 kinderen misten de workshop door 
Corona = totaal 386 kinderen 
 
Bij drie prentenboeken heeft Quintus muziekworkshops verzorgd. Dit waren boeken van de 
voorleesdagen van vorig jaren: “Een huis voor Harry”, “Moppereend” en “We hebben er een geitje 
bij”.  
In totaal  4 scholen met 8 groepen kleuters met 204 kinderen maakten muziek bij deze 
prentenboeken.  
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 1 en 2 van de leesscholen de 
theaterworkshop “Levend Prentenboek” verzorgd: 
In totaal  2 groepen met 45  leerlingen beeldden een Prentenboek uit. Totaal 45 kinderen. 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 3-5 van de leesscholen 
Beeldende workshops “Prentenboek” verzorgd. 
Drie schoolklassen schreven in. Door Corona kon één workshop niet doorgaan. 
In totaal  met 45 leerlingen maakten samen een prentenboek. 29 leerlingen hebben de workshop 
gemist door Corona = totaal 74 leerlingen 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 6/7/8 de beeldende workshop 
“Poëzieposter” verzorgd: 
In totaal 1  groep met 20  leerlingen maakten samen een poëzieposter. 

In totaal zijn er 598 leerlingen actief geweest in taal- gecombineerd met beeldende -, theater- en 
muziekworkshops. Hiervan zijn 6 workshops met 141 leerlingen niet doorgegaan door de 
coronacrisis.  
 

Totaal aantal leerlingen: 598 + 141 gemiste leerlingen = 739 
leerlingen 

 

Kunst en Kindprojecten 
 

Er zijn dit schooljaar geen gezamenlijke kunst- en kind projecten geweest. 

 

 Samenwerkingsproject Monumentendag 
 

Er is dit schooljaar geen klassendag geweest.  

Totaal aantal leerlingen: 0
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Overzicht leerling/deelname Kunst & Kind 
 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Stadsgehoorzaal 2159 2867 2881 2367 1846 1836 (1574)  

Bibliotheek 1994 1590 695 7713 9964 9668 7304 

Quintus 6820 5542 5145 6732 6408  6989 6674 

Kamper  

Koggewerf 

252 

 
 

964 449 413 253 344 

Stadsarchief 1710 892 844 1410 1336 943 (1668) 0 

Stedelijk Museum 706 1063 593 973 604 809 629 

Ikonenmuseum 52 0 95? 147 0 0 31 

Bovenkerk 200 106 185 298 156 146 0 

Museumboerderij 

erf 29 
0 47 

56 30 - - - 

Molen d'Olde 

Zwarver 

238 

 
249 

 

173 

113 217 117 (218)  

Klassendag Open 

Monumenten 
268 290 

309 267 - 563 (547) 

Nieuwe  Toren  20 17 82 60 0 29 

Held en Bloem     225 400 349 

Piet den Hertog     107 31 31 

Stadsboerderij     14 41 245 

Speelgoedkabinet      68 0 

Huys der Kunsten      219 56 

Ridder Dolf      84 (282)  

St Veteranen      (1204) (439)  

Totalen 14563 12666 14845 21361 21350 23371 20420 

*Inclusief gemiste activiteiten door de Coronacrisis. 4704 leerlingen hebben een activiteit misgelopen door de Corona crisis.  
En veel scholen hebben gewacht met inschrijven waardoor er veel minder inschrijvingen binnen zijn gekomen.  
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