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Inleiding  
 
 
 
Voor u ligt weer het jaarverslag van Kunst en Kind.   
 
2021-2022, wederom een jaar waarin een corona-lockdown plaatsvond.   
Er is echter een groot verschil met de eerste lockdowns in 2019-2020, waarin alle activiteiten 
resoluut werden stilgelegd, en 2020-2021 waarin juist geleund werd op digitale invulling van 
cultuureducatie. 
 
Beide jaren hadden meer negatieve dan positieve ervaringen opgeleverd.   Juist omdat  binnen de 
cultuureducatie andere kwaliteiten van de kinderen worden aangesproken en ook vaak wordt 
ingezet op samenwerking en waardering voor elkaar. Iets dat digitaal ook al bijna niet te realiseren 
is.   Dit inzicht betekende een enorme herwaardering van de cultuureducatie live .  En ook dat het 
gezamenlijk en live invullen van het cultuurprogramma onontbeerlijk is.  
 
Het was dus gelijk een drukke start, want stel dat er weer een lockdown zou komen….. en toen die 
kwam werd datgene  dat niet door kon gaan bijzonder snel weer ingehaald dus ook het eind van 
het schooljaar was het flink druk. 
 
Daarnaast werden er Rijksgelden beschikbaar gesteld voor het wegwerken van corona-
achterstanden en ook daarbij was besteding aan cultuureducatie een mogelijkheid.  Hierdoor 
maakten veel meer scholen dan gebruikelijk gebruik van de inzet van vakleerkrachten, en werd er 
nog meer maatwerk gevraagd met name in schoolbrede projecten en vieringen. 
 
De Stadsgehoorzaal had slim geprogrammeerd waardoor veel voorstellingen wel door konden 
gaan en er was ook gretig op ingeschreven.  Het erfgoed bleef de eerste helft van het jaar wat 
voorzichtig, logisch met veel kwetsbare vrijwilligers, maar heeft na het opheffen van de lockdown 
de schade flink kunnen inhalen. 
 
In het verslag een overzicht van de workshops die door de scholen zijn gevolgd. Met de aantallen 
deelnemende leerlingen erbij.  Een gestage groei wordt zichtbaar. 
 
Er is meer gebeurd.  In 21-22 heeft onderzoekster en organisatiedeskundige José Gieskes een 
vanuit de provincie Overijssel gesubsidieerd onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid 
van de wijze waarop de cultuureducatie in Kampen georganiseerd is.   In april is het eindrapport 
met de naam Wie ben je en ken jij je talent?  Aanbevelingen voor toekomstbestendige 
samewerking op het gebied van cultuuronderwijs in Kampen) in een feestelijke 
netwerkbijeenkomst gepresenteerd.   Het geeft samen met het lokale conventant “Samen sterk 
voor cultuuronderwijs” een mooie basis om op verder te bouwen, want naast veel lovende woorden 
ook waardevolle tips om mee aan de slag te gaan.  Met name op gebied van aanvragen en 
toekenningen van bijdrage aan projecten. 
Beide documenten zijn te downloaden van de site:  kunstenkindkampen.nl    onderin onder de kop 
jaarverslagen. 
 
Nog meer mooi nieuws dat in dit schooljaar bekend werd.  De Provincie Overijssel heeft de 
aanvraag om in de hoogste waardering voor cultuureducatie ondergebracht te worden 
goedgekeurd. Daarmee is er ipv € 4,50 nu € 6,75 per leerling vanuit Cultuur aan de Basis voor de 
komende vier jaar toegezegd aan Kunst en Kind. 
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Kunst & Kind Algemeen 
De adviesgroep van Kunst en Kind, is het afgelopen jaar 2 x bij elkaar geweest. In oktober voor de 
verantwoordingen van 20-21 en in mei voor de toekenning van de nieuwe aanvragen.  Omdat er 
door de goedkeuring van de verantwoording van de vorige beleidsperiode nog 10% extra werd 
uitbetaald door de provincie konden vrijwel alle gevraagde bedragen worden toegezegd. Daarnaast 
konden ook de scholen een hogere bijdrage aanvragen en ook die zijn allemaal gehonoreerd. 
 
Helaas hebben twee leden van de adviesgroep die bestaat uit drie leden vanuit het onderwijs, 
aangegeven te gaan stoppen vanwege overige werkzaamheden. We danken langs deze weg 
Maarten den Oetelaar en Robertjan de Wilde voor hun inzet, waardevolle inbreng, expertise en 
prettige samenwerking.  Herma Driessen is bereid nog zitting te houden in deze groep.  Wel is een 
van de aanbevelingen in het rapport om met name voor deze groep een kwaliteitsslag te maken  en 
dan valt een nieuwe opzet mooi samen met nieuwe mensen.  Dit gaan we nog wel even met de 
huidige samenstelling bespreken en afronden. 
 
 
De educatief medewerkers van Sambiq  (Stadsarchief, Stedelijk Museum, Bibliotheek 
Stadsgehoorzaal en Quintus)  zijn 4 x bij elkaar geweest.  Het Stedelijk Museum heeft door het 
vertrek van Hanneke Nabers Quintus gevraagd de cultuureducatie in het Museum op te pakken en 
daar is vanuit detachering van Hester Vos gehoor aan gegeven.  In de nieuwe samenstelling is 4x 
bijeengekomen met als doel de samenwerking nog verder uit te bouwen.  
 
Met de beleidsambtenaar van de Gemeente Kampen is vrijwel maandelijks overleg.  Vooral om 
elkaar op de hoogte te houden van de lopende zaken. Ook op het gemeentehuis heeft een wisseling 
plaatsgevonden.  Eerst nam de oude wethouder van cultuur eerder afscheid dan verwacht en kwam 
er een interim en door de verkiezingen zal deze post opnieuw van wethouder veranderen. Wij 
danken Irma van der Sloot en Nienke Jansen voor hun inzet voor de cultuureducatie. 
Door de borging in het lokale convenant zal de wethouder wisseling naar verwachting voor de 
cultuureducatie geen grote gevolgen hebben. 
 
Het netwerk is digitaal bij elkaar gekomen om geraadpleegd te kunnen worden voor het rapport en 
fysiek bij elkaar gekomen in april bij de presentatie ervan.  Om op dergelijke wijze bij beleid betrokken 
te worden wordt zeer gewaardeerd en zal bij de uitwerking van de adviezen zeker een vervolg 
krijgen.  Ook heeft de promotie van de filmeducatie een plek gekregen in het programma. 
 
Er is geen ICC-cursus geweest. 
Eén school heeft meegedaan aan de nieuwe Cultuureducatie met Kwaliteit ronde. 
De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hebben het Kunst en Kind aanbod ook ontdekt en met 
name bij de landelijke voorleesdagen liften ze best goed mee. Ze zijn in het overzicht genoemd maar 
niet in de totaalcijfers opgenomen. 
 
Dan op deze plaats ook een woord van dank aan Annet van der Veen van Quintus die elk jaar weer 
het cijfermatige deel van dit jaarverslag voor haar rekening neemt.  Chapeau! 
  

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

 

Activiteit 
aant 
groepen leerlingen 

     

Joost is suppoost - beroepen in het museum 1 15 

      

Bezoek aan de synagoge van Kampen 1 13 

      

Kijk, ruik en proef 9 174 

      

De rijke hanzestad Kampen 4 85 

      

Fier verzamelt 2 23 

      

Kinderen van Kampen - Over kind-zijn 100 jaar geleden 5 120 

      

Museumspeurders 3 66 

      

TOTAAL 25 524 

      

      

 
Stedelijk Museum Kampen is blij dat we weer veel scholen hebben kunnen ontvangen. Dit ondanks de nasleep van corona, een lockdown en het weer op orde 

maken van de organisatie. Zo hebben we ons atelier coronaproof gemaakt en de pool met gidsen en workshopdocenten aangevuld. Een paar aanvragen hebben 

we niet kunnen doen i.v.m. bovengenoemde redenen en een paar doorgeschoven naar volgend schooljaar. Ook hebben we diverse nieuwe werkvormen 

geprobeerd bij de kunsttentoonstellingen (o.a. Visual Thinking). Uiteindelijk hebben we veel leerlingen het museum (opnieuw) kunnen laten ervaren en zien we 

uit naar 2022/2023! 

 

 

Totaal aantal leerlingen: 524  
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Stadsarchief Kampen 
 
 
 
Workshop / 
lespakket   groepen leerlingen begeleiders 

SA7 Workshop Oorlog in Overijssel 3 groepen 69 6 

  Klassendag Open Monumentendag  2 groepen 56 4 

SA12 Stadswandeling 'Alle waarden draaien om' 7 groepen 158 14 

SA6 Hanzebordspel XXL 2 groepen 42 4 

SA13 Kamper Koppelspel 1 groep 24 5 

SA2 Huren lesmaterialen Van wie is dat zegel 1 groep 22 1 

  TOTAAL 16 371 34 

 
We zijn pas in het voorjaar 2022 weer gaan plannen, na de coronaperiode. Enkele workshops zijn door de late planning niet doorgegaan, gelukkig kwamen 
tussendoor ook nog enkele nieuwe aanvragen binnen. Leerlingen en begeleiders waren vooral erg enthousiast over het Kamper koppelspel, hierbij maken 
leerlingen zelf een eigen historisch memoryspel die mee naar huis mag. Een leerling zei: ‘ik ga aan mijn ouders vragen of ik dit spel mee mag nemen op 
vakantie!’. 

 

Totaal aantal leerlingen:  371    
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Ikonenmuseum 
 
Dit jaar zijn er geen basisschoolklassen op bezoek geweest 

 
Totaal aantal leerlingen:  0 leerlingen  

 

Bovenkerk rondleiding, speurtocht en 
Orgels in de Bovenkerk  

 
Het overzicht van de rondleidingen is nogal; mager. Door de Coronacrisis hebben een aantal scholen 
zich teruggetrokken. Of lukte het van onze kant niet voldoende (gezonde) gidsen op de been te 
brengen. De enige rondleiding (12 kinderen) was een try-out van het nieuwe aanbod voor de 
groepen 7/8. 
Eén schoolklas met 25 leerlingen kreeg een gecombineerde rondleiding en een orgelexcursie in de 
Bovenkerk. 

Totaal aantal leerlingen: 37 leerlingen 

Kamper Koggewerf  
 

We, de Stichting Kamper Kogge, hebben het in 2021/2022 als volgt georganiseerd:  
We hebben eerst de rondleiders gezocht en vaste tijden bepaald. Hieruit konden de scholen kiezen.  
Om 'overbelasting' te voorkomen 1 school per week en 2 per maand was het uitgangspunt, door 
omstandigheden hebben we daar ook weer van afgeweken. We hebben 14 scholen met 273 
leerlingen op bezoek gehad in de Koggewerf.   
Een paar keer hebben we moeten schuiven in verband met Covid, storm (fietsen vanuit Grafhorst), of 
langer onderhoud Kamper Kogge in Urk, maar iedereen is geholpen.  

 

Totaal aantal leerlingen: 273 leerlingen   
 

Het Speelgoedkabinet 
   
Onderstaand de aantallen leerlingen die het Speelgoedkabinet hebben bezocht tussen september 
2021 mei 2022. In oktober/november zijn 20 + 27 + 12 = 59 leerlingen op bezoek geweest.  
Er waren nog meer inschrijvingen, die helaas afgezegd zijn door de scholen. Dit waren 29 leerlingen. 
 
Rond de jaarwisseling was het Speelgoedkabinet wegens corona noodgedwongen gesloten. De 
reacties van de scholen en kinderen zijn altijd enthousiast. Zelf vind ik het heel leuk een groep 
kinderen iets over het speelgoed van vroeger en nu te vertellen. Ook over het fenomeen 'museum' 
(en niet winkel) vertel ik iets. Soms komen kinderen later terug met hun familie.  
 

 

Totaal aantal leerlingen:  88 leerlingen (waarvan 29 gemist)  
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Stadsboerderij 
 

In Museum Stadsboerderij hebben 
we in het afgelopen schooljaar 135 
kinderen van de basisscholen 
ontvangen. De scholen waren Het 
Visnet, Engelenbergschool, Willem 
van Oranjeschool, Groen van 
Prinsterer en De Zaaier. 
Op klassendag vooruitlopend op de 
Open Monumentendag zijn er 85 
geweest. 
Als gevolg van de coronapandemie 
zijn er geen afgelastingen geweest. 

 
 

 

Totaal aantal leerlingen: 220  leerlingen 
 

Molen D’Olde Zwarver 
 

Naast Nederlandse basisschoolleerlingen waren ook Oekraïense leerlingen te gast. 6 basisscholen 
brachten een bezoek aan de molen. 

 
Totaal aantal leerlingen: 110 

 

Nieuwe Toren  

Twee schoolklassen beklommen de Nieuwe Toren. 

 
Totaal aantal leerlingen: 48 

 

Held en Bloem 
Er waren 3 workshops opgenomen in het aanbod van K&K: Waar is Watte?! ABC klassenposter en de 
schaduwdoos. Dit jaar hebben we in gemeente Kampen uitgevoerd: 
Waar is Watte?! In 5 groepen (135 ll) 
ABC Klassenposter: in 7 groepen: (190 ll) 
De Schaduwdoos: in 3 groepen (80 ll) 
Daarnaast is Waar is Watte!? Nog uitgevoerd in 70 andere klassen door Nederland. ABC 
klassenposter is uitgevoerd in 30 klassen door heel Nederland. De schaduwdoos is gebruikt in 37 
andere klassen in Nederland 
Naast de bovengenoemde workshops hebben we ook een hele serie ‘je neus in de boter’ gedaan, 
een serie Rijmrockers en de lessenserie over Storytelling gedaan. Ook hebben we voorstellingen 
gespeeld (Racende Rechter en de Spion) en zijn op dit moment volop bezig met het ontwikkelen van 
een lessenserie over architectuur met de koppeling naar de kerndoelen van rekenen. 

 
Totaal aantal leerlingen: 405 leerlingen in de gemeente Kampen 
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Piet den Hertog 
1 schoolklas maakte met klei een Koppie Koppie 

 
Totaal aantal leerlingen: 26 

 

Huys der Kunsten 
 
Wij hebben slechts 1 school mogen ontvangen het afgelopen wonderlijke Coronajaar. 
Het was een school van het Kampereiland en alle 22 leerlingen waren dol enthousiast. 
 

Totaal aantal leerlingen: 22 

 
Ridder Dolf 

 
Voor Ridder Dolf was 1 aanvraag binnengekomen voor twee groepen 

 
Totaal aantal leerlingen: 40 

 

MuZiekO 
 

Wij hebben dit jaar geen scholen gehad die niet konden deelnemen aan ons project. We hebben wel 
een school anders gedaan dan anders in verband met de toen geldende coronaregels. Wij zijn ook na 
de herfstvakantie gestart omdat toen het project af was. Dit jaar zijn we bij drie scholen langs 
geweest en hebben we in totaal 10 klassen met zo’n 250 leerlingen het project aangeboden. 
 

Totaal aantal leerlingen: 250 
 

Stichting Veteranen 
 
9 groepen met 173 leerlingen kregen een Veteraan op bezoek in hun klas. 

 
Totaal aantal leerlingen: 173 
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Quintus Centrum voor Kunsteducatie 
 
Verschillende scholen hebben een aanvraag voor aanbod “op maat” ingediend. 
Aan onderstaande scholen is projectondersteuning geboden. Bij onderstaande scholen zijn  
daadwerkelijk activiteiten gerealiseerd.   
Veel van deze projecten zijn schoolbreed en in samenwerking met de leerkrachten van de school 
uitgevoerd.  
 

 De IJsselster – muzieklessen CMK: gr 2/3 3 x muziekles, gr. 4/5 9 weken muziekles 
instrumentaal, gr. 6/7/8, 3 weken rap – 65 leerlingen 

 De Regenboog – 8 blokken van 3 lessen:  muziek, beeldend, dans en theater – 128 leerlingen  

 De mgr. Zwijssenschool: 5 koperlessen in samenwerking met Stedelijk Orkest: 50 leerlingen 

 Rehobothschool IJsselmuiden – openingsweek Schoolbibliotheek – 9 workshops beeldend en 
theater en een presentatievoorstelling – 210 leerlingen (wel opgenomen in totalen) 

 Stroomdal – poëzieweken, 9 workshops theater, 3 workshops dans, 8 workshops beeldend – 
524 leerlingen (toegevoegd aan totaal blz. 13) 

 Koldewijnschoele – afscheid directeur, 3 workshops djembé, 3 workshops muziek, 3 
workshops beeldend + optreden voor ouders – 77 leerlingen 

 Prs Julianaschool: jubilerende juffen:  3 workshops dans, theater, muziek: 96 leerlingen 

 Wegwijzer: afscheid en jubileum directeur: 5 workshops kunst en geometrie:  110 leerlingen 

 100 jaar Eben Haezer:  kunstwerk met de alle kinderen  139 leerlingen    
3 presentaties oude ambachten voor alle kinderen    417 leerlingen 
8 x 2 workshoprondes naar keuze            37 leerlingen 
De Ontdekking: uitgestelde opening nieuwe school:  schoolbrede dans  113 leerlingen 

 Plusklas Spectrum: grafiek          32  leerlingen 

 Visnet:  juffendag:  inspiratie muziek voor het team 

 Wegwijzer:  docententeam:  inspiratie muziek workshop     
   

  
13 + 2 scholen van buiten Kampen maakten gebruik van maatwerkprojecten. 5 scholen hielden het 
bij advies over projectinvulling.  
4 scholen hielden hun musical in Quintus 
15 scholen maakten gebruik van een vakleerkracht via de combinatiefunctionarisregeling of via 
rechtstreekse inkoop waarvan 3  scholen zelfs voor 4 of 5 uur per week! 6 scholen maken gebruik van 
kunstvakleerkrachten vanuit de eigen formatie. 
 
Maatwerk: 24   scholen hebben gebruik gemaakt van ondersteuning of structurele  inzet van een 
vakleerkracht naast de Kunst en Kindworkshops.  
Totaal 1998 kinderen deden culturele activiteiten vanuit maatwerk 
Bij de scholen met een vakleerkracht ging het om schoolbrede inzet waardoor 3326  leerlingen 1 of 
meer keren per week les kregen van een vakleerkracht in een kunstzinnige discipline. 
 
Omdat bij de invulling van maatwerk vaak wordt teruggevallen op workshops die ook voor Kunst en 
Kind zijn ontwikkeld zijn de aantallen meegerekend in het totaal van Kunst en Kind. De door een 
vakleerkracht bereikte aantal kinderen niet. 
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Vanuit Kunst en Kind:  
 

Beeldende workshops van Quintus:   
Aquarelleren kun je leren 
Boetseren met Zilverfolie 
Chagall’s droomwereld 
De slaapkamer van van Gogh 
Druktechnieken met kleuters 
Etsen 
Houtselfies 
Karel Appel 
Kunst, zintuigen, natuur 
Picasso portret 
Plastic afvaldier 
Rembrandt 
Speksteen 
Sponsdieren 
Tekenen met 3D pen 
Veelzijdig vormgeven met vilt 
Vilten Zeepzakje 

In totaal 93 groepen met in totaal 1575 leerlingen schreven in voor een Beeldende workshop 
van Quintus.  
 
 
Beeldend/Multimedia workshops van Quintus: 
Digitale fotomontage 
Film 
Fotografie: rara wat zie ik? 
Fotografie: reuzen en dwergen  
Greenscreenfilm met klei 
Stopmotion 
Vloggen 

In totaal 33 groepen met 745 leerlingen schreven in voor 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 & Prentenboek 
 

In totaal 17 groepen met 363 leerlingen schreven in voor een Beeldend/Taal workshop.  
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Dansworkshops van Quintus:  
Breakdance 
Streetdance 

Kleuterdans 
Eindmusical Dans 
Dansen vanuit een thema 

In totaal 44 groepen met 924 leerlingen schreven in voor 
een dansworkshop.  
 

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

In totaal 4  groepen met 76 kinderen schreven in op een workshop beweging en ontspanning 
op basis van kinderyoga.  
 
Reis door het lichaam 
Educatief en actief programma waar kinderen leren luisteren naar hun lichaam en heel veel leren over 
hun lichaam door middel van kennis van het lichaam (anatomie voor kinderen), bewegingsspelletjes, 
bewegen op muziek, ontspanningsoefeningen en tekenen. 

In totaal 3 groepen met 53 kinderen schreven in op deze lessenserie. 
 

Taal- en rekendans 
In totaal 10 groepen met 149 leerlingen deden een cursus Taal- en rekendans, bestaande uit 4 
tot 6 bijeenkomsten elk. 
  
  
Theaterworkshops van Quintus 
Eindmusical: tips en trucs drama 
Juf Kriegel en de tijger 
Levend prentenboek  
Reis mee 1-2 
Reis mee 3-4 
Stagefighting 
Wie is jouw held? 
 

In totaal 21 groepen met 467 leerlingen volgden een theaterworkshop, waarvan 2   groepen 
met 50 leerlingen de workshop “Levend Prentenboek” volgden in samenwerking met de 
bibliotheek. 
 
Muziek/taal workshop 
Rap 
In totaal 4 groepen met 90 leerlingen maakten onder leiding van Samson een eigen rap.  
 

Muziekworkshops en voorstellingen van Quintus:  
Coco kan het! 
Componeer muziek in een bijzondere studio 
Experimenteerkist Instrumenten 

Hoor'ns  
Je klas als orkest 
Joe joe ukelele 

Lekker trommelen met kleuters 
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Maar eerst ving ik een monster 

Mini concert strijkers 
Moppereend  
Orgelexcursie 
Panfluit maken en spelen 
Paniek in het orkest 
Slagwerk met de groep 
The Snowman 
Trash 
Vos gaat een stukje rijden 

 
In totaal 106 groepen met 2475 leerlingen schreven in voor een muziekworkshop of 
muziekvoorstelling. Door de coronacrisis hebben 3 schoolklassen met 100 leerlingen de 
voorstelling “the Snowman” niet bezocht. Totaal 2375 leerlingen deden daadwerkelijk een 
workshop of bezochten een voorstelling. 
 
In het kader van de openingsweek van de Schoolbibliotheek en Poëzieweken hebben in 
samenwerking met de bibliotheek 524 leerlingen deelgenomen aan dans, theater en 
beeldende workshops tijdens de poëzieweken en 210 leerlingen aan de openingsweek van 
de schoolbibliotheek. Totaal 734 leerlingen (210 leerlingen zijn al opgenomen in “Taal in 
beeld Prentenboek en Poëzieposter”)  
 
Samenwerkingsprojecten Quintus en Bibliotheek:  
Voorleesdagen “Maar eerst ving ik een monster” – muziek – 9 groepen, 185 lln.  
Voorleesdagen “Vos gaat een stukje rijden”- muziek -  3   groepen, 60 lln. 
Muziekworkshops bij drie Prentenboeken – muziek – 2 groepen, 56  lln. 
Levend Prentenboek – theater – 2 groepen, 50 lln.  
Taal in beeld “Prentenboek”- beeldend  -  8 groepen, 163 lln.  
Taal in beeld “Poëzieposter “- beeldend,  4 groepen,  96 lln. 
 

Totaal aantal leerlingen: 7315  + 100 gemist door Corona = 7441 

 

De Bibliotheek 
Behalve het maatwerkaanbod dat de leesconsulenten op ‘hun’ 26 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 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. 
 
Er kwamen dit schooljaar gelukkig weer veel groepen in de bibliotheek in de Stadskazerne. 
Het merendeel deed dat voor klassikaal lenen of een groepsbezoek. Ook bibliotheek 
IJsselmuiden werd hiervoor opvallend intensief gebruikt (bijna 2/3 van het klassikaal lenen!). 
Het Zomerleesfeest had meer aanmeldingen dan afgelopen jaar en vond dit jaar zowel in de 
Stadskazerne als in IJsselmuiden plaats. De schrijvers Evelien van Dort, Gerard van Gemert 
en Pieter Koolwijk tot slot konden dit jaar elk 4 groepen in de Stadskazerne ontvangen.  
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Activiteiten die vanwege corona geen doorgang vonden waren het Junior Dictee en 2 van de 
3 scholings-/netwerkbijeenkomst voor leescoördinatoren. Wel organiseerden we een zeer 
succesvol webinar ‘Rijke Taal’ (550 aanmeldingen) ism collega-bibliotheken uit de regio en 
Rijnbrink, waarop in Kampen enthousiast gereageerd werd, zowel door PO als door 
docenten VO. Dit webinar was dan ook mede in overleg met de Werkgroep taal/lezen van de 
Overbrugging opgezet. Ook werkten we met een klein kopgroepje van scholen 
(leescoördinatoren/leerkrachten onderbouw) samen in een traject rondom het structureel 
en planmatig inzetten van digitale prentenboeken. 
Vanwege coronaregels konden de 23 deelnemers aan de lokale ronde van de 
Voorleeswedstrijd niet in de Stadskazerne aanwezig zijn. Zij hadden van tevoren een filmpje 
ingestuurd waarin zij een fragment voorlazen. In de Stadskazerne werden deze filmpjes live 
door een jury beoordeeld. Gelukkig kon de regionale ronde, die dit jaar door Bibliotheek 
Kampen georganiseerd werd, wel ‘normaal’ doorgang vinden. 
 

Basisactiviteiten groepen leerlingen* 

Klassikaal lenen (deels begeleid) – alle groepen 135 3375 

Bibliotheekbezoek – groep 3 11 275 

Bibliotheekbezoek – groep 5 6 150 

Bibliotheekbezoek – groep 8 2 50 

Bibliotheekbezoek - maatwerk 6 150 

Schrijversbezoek – groep 6 12 320 

Voorleeswedstrijd lokaal – groep 7, 8 23 230 

Voorleeswedstrijd regionaal – groep 7, 8 10 100 

Junior Dictee – groep 7, 8 0 0 

Voorleesfeest gr1-2 (dit jaar grotendeels zonder 
ouders) 

9 230 

Zomerleesfeest gr3-4 (met ouders) 30 77 

   

Collecties, projecten en BoekenBas/Boekenpret*   

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

100 2500 

Leesbevorderingsprojecten – groep 3-8 25 625 

BoekenBas/Boekenpret – groep 1,2 9 225 

   

   

SUBTOTAAL BIBLIOTHEEK 378 8.307 

   

Samenwerkingsactiviteiten Quintus & Bibliotheek    

Muziekworkshop Maar eerst ving ik een monster/Vos 
ging een stukje rijden (gr1/2) 

12 242 

Muziekworkshops overige prentenboeken (gr1/2) 2 56 

Theater workshop Levend Prentenboek (gr1/2) 2 50 

Beeldende workshop Prentenboek 8 163 

Beeldende workshop Poëzieposter 4 96 

Maatwerk dBos ism Quintus en Poëzieweken 31 734 

   

SUBTOTAAL SAMENWERKINGEN 59 1341 
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TOTAAL  437 9648 

 

Scholingsbijeenkomsten leerkrachten 

Themabijeenkomst Het Jonge Kind (leerkrachten en PM-ers 
kinderopvang) 

27 

Webinar Rijke Taal ism Rijnbrink (gepromoot in provincies 
Overijssel en Gelderland, maar met een landelijk bereik, meer dan 
5000x teruggekeken) 

550 

Traject digitale prentenboeken (3 sessies, 6+4+4 deelnemers) 14 

 
*Cursieve cijfers zijn geschatte leerlingaantallen, gerekend met een gemiddelde van 25 
leerlingen per klas. 
 
 

Totaal aantal leerlingen: 9648 
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Stadsgehoorzaal  

Na het teleurstellende corona-jaar 2020-2021 waarin geen 
een van de voorstellingen gespeeld kon worden was het 
heerlijk om dit seizoen de deuren van ons prachtige theater 
weer te kunnen openen voor de scholen. Er waren ontzettend 
veel aanmeldingen, zelfs zoveel dat we een aantal 
voorstellingen extra hebben geboekt om op deze manier 
leerlingen en scholen niet teleur hoeven te stellen.  
Voor sommigen was het hun eerste bezoek aan een 
theatervoorstelling en ons prachtige pand. Mooi om de 
verwondering en het enthousiasme te voelen en te horen. 
Uitgelaten zalen vol met genietende leerlingen.  

 
Naar het theater gaan met de klas is een feestje. De 
kinderen worden meegenomen in een andere wereld. Een 
wereld vol van muziek, dans en theater. De kinderen komen 
blij en enthousiast terug. 
Esther Tuinstra-Spaan, Engelenbergschool Kampen  
 
De tijd vloog voorbij, dat is altijd een goed teken. 
Goed afgestemd op de doelgroep. Theater is altijd een 
mooi middel om de verbinding op te zoeken en dat is zeker 
door deze voorstelling gebeurd. 
Noor Bos, IJsselster IJsselmuiden  

 
 

Totaal aantal leerlingen: 1843 leerlingen 

Voorstellingen Groep 

Aantal 

leerlingen Aantal groepen  

S1 Werktuig/ 06-10-2021/ 9.30 uur 5, 6, 7  77             4 

S2 Werktuig/ 06-10-2021/ 11.00 uur 5, 6, 7,  101             5 

S3 Astronautje/ 11-10-2021/ 9.30 uur 1,2,3  95             6 

S4 Astronautje/ 11-10-2021/ 11.00 uur  1,2,3  96             4 

Extra geboekt: Astronautje/ 11-10-2021/ 13.30 
uur 1, 2, 3 93             5 

Extra geboekt: Astronautje/ 01-11-2021/ 9.30 
uur  1, 2, 3 110             6 

Extra geboekt: Astronautje/ 01-11-2021/ 11.00 
uur  1, 2, 3 97             4 

S5 De racende rechter/ 11-11-2021 7,8,  97             3 

S6 De Wolkenfabriek/ 15-11-2021/9.30 uur  3,4,  39             2 

S7 De wolkenfabriek/ 15-11-2021/ 11.00 uur 3,4,  42             2 

S8 Dierendorpje/ 07-02-2022/ 9.30 uur  Instroom 1,2 34             2 

S9 Dierendorpje/ 07-02-2022/ 11.00 uur  Instroom 1,2 89             3 

S10 Dierendorpje/ 07-02-2022/ 13.30 uur  Instroom 1,2 103             4 

S11 Flatkat/07-03-2022/ 9.30 uur  4,5,6 106             8 

S12 Flatkat/ 07-03-2022 / 11.00 uur  4,5,6 105             6 

Extra geboekt: Bliep Bliep/ 05-04-2022/ 9.30 uur 3,4,5 102             4 

S13 Bliep Bliep/05-04-2022 / 11.00 uur  3,4,5 102             7 

S14 Bliep Bliep/ 05-04-2022/ 13.30 uur  3,4,5 91             6 

S15 Brieven van Mia/ 17-05-2022/ 13.30 uur   6,7,8 264             14 
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Samenwerkingsprojecten  

Bibliotheek en Quintus 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de leesscholen Muziekworkshops verzorgd 
rondom de Voorleesdagen “Maar eerst ving ik een monster” voor de groepen 1/2 van de 
basisscholen. Een paar scholen kozen i.vm. het thema van het boek een ander boek, namelijk “Vos 
gaat een stukje rijden”.  Ook voor peuters van de kinderopvang werd dit boek “Vos gaat een stukje 
rijden” gekozen. 
12 schoolklassen (242 lln.) meldden zich aan voor een workshop. Daarnaast ook 12 
kinderopvanggroepen (124 kinderen).  
In totaal 366 kinderen maakten Muziek bij “Maar eerst ving ik een monster” en “Vos gaat een 
stukje rijden.  Totaal 366 kinderen. 
 
Bij drie prentenboeken heeft Quintus muziekworkshops verzorgd. Dit waren boeken van de 
voorleesdagen van vorig jaren: “Coco kan het”, “Moppereend” en “We hebben er een geitje bij”.  
In totaal  1 school met 2 groepen kleuters met 56 kinderen maakten muziek bij deze prentenboeken 
en 1 kinderdagopvang met 5 groepen met 80 kinderen. Totaal 136 kinderen. 
 
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 50  leerlingen beeldden een Prentenboek uit. Totaal 50 kinderen. 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 3-5 van de leesscholen 
Beeldende workshops “Taal in beeld: Prentenboek” verzorgd. 
Acht schoolklassen schreven in.  
In totaal  met 163 leerlingen maakten samen een prentenboek. Totaal 163 leerlingen 
 
In samenwerking met de bibliotheek heeft Quintus voor de groepen 6/7/8 de beeldende workshop 
“Taal in beeld Poëzieposter” verzorgd: 
In totaal 4  groepen met 96  leerlingen maakten samen een poëzieposter. Totaal 96 leerlingen 
 
In het kader van de openingsweek van de Schoolbibliotheek en Poëzieweken hebben in 
samenwerking met de bibliotheek 524 leerlingen deelgenomen aan de poëzieweken en 210 
leerlingen aan de openingsweek van de schoolbibliotheek. Totaal 734 leerlingen  

In totaal zijn er 1545 leerlingen actief geweest in taal- gecombineerd met beeldende -, theater- en 
muziekworkshops, waarvan 204 kinderen in de kinderopvang  

 

Totaal aantal basisschoolleerlingen: 1341 leerlingen  

(+204 kinderopvang = 1545) 
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Samenwerkingsproject Monumentendag 
 

Klassendag 

Schoolkinderen bezochten in september verschillende monumenten: 

Bovenkerk Scala 7 24 

Bovenkerk Scala 8 24 

        

Buitenkerk Willem van Oranje 8 26 

Buitenkerk Willem van Oranje 7 27 

Buitenkerk Rehoboth Kampen  8 24 

        

Dorpskerk 
Ijsselmuiden Gr v Prinsterer Kampen 7 24 

Dorpskerk 
Ijsselmuiden Gr v Prinsterer Kampen gr 7/8 26 

Dorpskerk 
Ijsselmuiden Gr v Prinsterer Kampen 8 24 

        

Stadskazerne x x x 

Stadskazerne Rehoboth Ijsselmuiden 7 26 

Stadskazerne Rehoboth Ijsselmuiden 8 30 

        

Smederij Sven de 
Lange OBS Wonderwijs Ijss 8 19 

Smederij Sven de 
Lange Zwijsenschool 7 25 

Smederij Sven de 
Lange Zwijsenschool 8 17 

        

Stadsboerderij De Mirt gr 7/8 32 

Stadsboerderij het Visnet Grafhorst 7 25 

Stadsboerderij het Visnet Grafhorst 8 25 

        

Nieuwe Toren Ichthus Ijsselmuiden 8 31 

Nieuwe Toren Ichthus Ijsselmuiden 7 28 

TOTAAL      457 

 

Totaal aantal leerlingen: 457
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Overzicht leerling/deelname Kunst & Kind 
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Stadsgehoorzaal 2867 2881 2367 1846 1836 (1574) 0 1843 

Bibliotheek 1590 695 7713 9964 9668 7304 9648 

Quintus 5542 5145 6732 6408  6989 6674 9439 

Kamper  

Koggewerf 
 

964 449 413 253 344 273 

Stadsarchief 892 844 1410 1336 943 (1668) 371 

Stedelijk Museum 1063 593 973 604 809 629 524 

Ikonenmuseum 0 95? 147 0 0 31 0 

Bovenkerk 106 185 298 156 146 0 37 

Museumboerderij 

erf 29 
47 

56 30 - - - - 

Molen d'Olde 

Zwarver 
249 

 

173 

113 217 117 (218) 110 

Klassendag Open 

Monumenten 
290 

309 267 - 563 (547) 457 

Nieuwe  Toren 20 17 82 60 0 29 48 

Held en Bloem    225 400 349 405 

Piet den Hertog    107 31 31 26 

Stadsboerderij    14 41 245 220 

Speelgoedkabinet     68 0 88 

Huys der Kunsten     219 56 22 

Ridder Dolf     84 (282) 40 

St Veteranen     1204 (439) 173 

MuziekO       250 

Totalen 12666 14845 21361 21350 23371 20420 23974 

In 2019/2020 en 2020/2021  zijn door Corona een aantal  activiteiten niet doorgegaan. 


