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Kunstkeien bestaat uit twee onderdelen: 
Maak het mee en Maak het zelf. Hiermee 
sluit het cultuureducatieprogramma 
inhoudelijk aan op de twee pijlers van 
het leergebied kunst en cultuur van 
Curriculum.nu: meemaken en betekenis 
geven en maken en betekenis geven. 

Maak het mee
Via het bezoek aan theater en musea 
beleven kinderen kunst en cultuur. Het 
meemaken van kunst en kennismaken 
met professionals staat centraal. Dit 
is een bijzondere ervaring; eentje die 
niet vanzelfsprekend is voor sommige 
kinderen. Door het meemaken van 
kunstuitingen krijgen leerlingen een 
bredere blik op de wereld én zichzelf. 

Maak het zelf
Het zelf maken van kunst heeft een  
plek in het keuzemenu van Kunstkeien. 
Iedere leerling neemt deel aan een  
project (een lessenserie of activiteit)  
uit dit keuzemenu. De leerling maakt  
op actieve wijze kennis met één van  
de kunstdisciplines. 

VOORWOORD KUNSTKEIEN 2023–2024

Met plezier presenteert NEOS Cultuuronderwijs het cultuur
educatieprogramma Kunstkeien voor schooljaar 2023-2024. 
Kunstkeien biedt een basis voor cultuureducatie in het  
primair onderwijs. Via Kunstkeien maken leerlingen kennis 
met kunst en cultuur in hun eigen culturele omgeving. 

In deze brochure lees je meer over  
de inhoud van de projecten en kun 
je een keuze maken voor de activiteit 
die jou en de leer lingen het meest 
aanspreekt of past bij het curriculum 
van de school.

Meedoen?
Deelname aan Kunstkeien kost € 14,50 
per leerling. Inschrijven voor Kunst
keien 2023-2024 is mogelijk tot en  
met 14 april 2023 via onze website 
www.neoscultuuronderwijs.nl.  
De aanvragen worden op volgorde  
van binnenkomst behandeld. We zien 
je inschrijving graag tegemoet! 

NEOS, experts in cultuuronderwijs
NEOS ondersteunt scholen en 
organisaties uit regio Amersfoort bij 
het vormgeven van hun cultuuraanbod 
voor kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar. Hierbij werken we samen met 
culturele partners.

2023
2024
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Het beleven van professionele kunst daagt leerlingen uit 
om goed te kijken, te luisteren en zich te verwonderen. 
Het biedt een bredere blik op de wereld. Binnen de pijler 
Meemaken komen leerlingen in aanraking met professionele 
uitingsvormen van kunst en cultuur.

Maak 
het mee!

We bieden leerlingen een onvergetelijke 
ervaring in een Amersfoorts theater 
of museum en dagen ze uit om te 
reflec teren en analyseren. We bieden 
educatief materiaal dat je voor óf na het 
bezoek zelf in de klas kunt behandelen 
met de leerlingen. 

Theatervoorstelling
We programmeren jeugdtheater van 
 bij voorkeur  makers uit onze eigen 
stad en regio. Hierbij houden we 
rekening met een afwisselend aanbod, 
waarin dans, theater en muziek zijn 
vertegenwoordigd. 

KUNSTKEIEN  MAAK HET MEE!

Voor de jongste leerlingen vindt de 
voorstelling meestal plaats op school. 
De oudere leerlingen brengen een 
bezoek aan theaters als De Lieve 
Vrouw, Flint Theater, Veerensmederij 
en ICOONtheater. Zo proeven zij de 
sfeer van een echt theater. Op welke 
plaats dan ook, leerlingen maken kennis 
met professionele dansers, acteurs en 
musici.
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Museumbezoek
Naast theatervoorstellingen laten  
we leerlingen genieten van het rijke 
cul turele aanbod van musea of erf goed
instellingen in de stad. Leerlingen gaan 
op ontdekking in hun eigen culturele 
omgeving. Ze bekijken de nieuwe  
tentoonstelling in Kunsthal KAdE,  
ontdekken de kunst van De Stijl in  
het Mondriaanhuis of duiken in de 
Amersfoortse geschiedenis in Museum 
Flehite. Voor de leerlingen van de boven
bouw behoort een filmprogramma in  
De Lieve Vrouw of een rondleiding in 
Kamp Amersfoort tot de mogelijkheden. 

Jaarlijks worden de bezoeken aan een 
theatervoorstelling en een museum 
afgewisseld. Zo zien leerlingen dus het 
ene schooljaar een theater, muziek  
of dansvoorstelling en bezoeken ze het 
volgende jaar een Amersfoorts museum 
of erfgoedinstelling. Veel inspiratie en 
afwisseling dus!

De roostering ontvang je samen met 
het rooster voor het keuzemenu. We  
laten je weten in welk museum of  
theater de leerlingen welkom zijn en 
waar je het lesmateriaal kunt vinden.

KUNSTKEIEN  MAAK HET MEE!



08

Binnen de pijler Maak het zelf staan experimenteren, creëren 
en vormgeven centraal. Een kunstvakdocent in de klas daagt 
leerlingen uit om hun creatieve vermogen in te zetten. Dit 
doen ze door zelf een opdracht uit te voeren en een artistiek 
product te maken waar iedereen trots op is! De actieve 
projecten vinden veelal plaats in de klas onder leiding van 
een externe kunstvakdocent.

Maak 
het zelf!

Zo maken leerlingen kennis met am
bachtelijke druktechnieken, dompelen 
ze zich onder in de wereld van dichters, 
brengen kunstwerken tot leven in een 
dans of maken muziek met hun eigen  
lijf als instrument. Kortom, er is volop 
keuze om samen te ontdekken, creëren 
en plezier te hebben.
Het keuzemenu biedt een actief school
breed programma met producten van 
verschillende Amersfoortse culturele 
instellingen en kunstvakdocenten.  

Per bouw bieden we een aantal  
activiteiten aan. Bij inschrijving voor 
Kunstkeien kun je per bouw een eerste 
en tweede keuze aangeven. De keuze
vrijheid maakt het mogelijk je eigen 
programma samen te stellen. Er wordt 
per bouw één activiteit ingeroosterd. 
Elke groep in die bouw krijgt hetzelfde 
project. Het rooster ontvang je voor  
de zomervakantie van 2023. 

KEUZEMENU GROEP 1&2

De leeuw in de muis
Dans  kunstvakdocent

Al dansend ontdekken leerlingen 
de verschillen en overeenkomsten 
tussen de leeuw, de muis en zichzelf. 
Leerlingen kruipen in de rol van het 
muisje dat bang is voor de leeuw. 
Toch gaan ze dapper op onderzoek 
uit om de leeuw beter te leren ken
nen. Gaandeweg blijkt dat de grote 
sterkte leeuw misschien ook wel een 
beetje bang is voor de muis. Welke 
verschillen en overeenkomsten zijn 
er nog meer te ontdekken tussen de 
muis, de leeuw en jezelf? Een speelse 
lessenreeks geïnspireerd op het 
prentenboek De leeuw in de muis van 
Rachel Bright.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Met opa in de dierentuin
Muziek – kunstvakdocent

Reza gaat met opa naar de dieren
tuin. Maar wat een schrik, hij raakt 
opa kwijt! Reza gaat op zoek naar 
opa. Misschien kunnen de dieren  
helpen? Onder leiding van een kunst
vak docent muziek zingen leerlingen 
liedjes over apen en krokodillen,  
bewegen ze op de muziek van de 
vogels en gaan ze spelen op ritme
instrumenten. Zo brengen ze het 
verhaal van Reza en opa muzikaal  
tot leven.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

KUNSTKEIEN  MAAK HET ZELF! 09
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KEUZEMENU GROEP 1&2 KEUZEMENU GROEP 3&4

Bijzondere beroepen
Theater – kunstvakdocent

Politieagent, brandweerman of juf  
zijn voor veel leerlingen populaire  
beroepen. Tijdens deze theaterlessen 
dagen we leerlingen uit om hele andere 
beroepen te leren kennen. Naar aan
leiding van het boek Ik weet wat ik 
worden wil van Erik van Os, Elle van 
Lieshout en Mies van Hout, maken  
de leerlingen kennis met theater. In  
de lessenreeks ervaren leerlingen hoe  
het is om hun droombaan te hebben. 
Hoe is het om piraat, detective, uit 
vinder of acrobaat te zijn? Door middel 
van laagdrempelige oefeningen zijn  
ze spelenderwijs bezig met personage
ontwikkeling, zang en dans. De fantasie 
wordt volop aangewakkerd.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

De steen en de tijd
Erfgoed – Museum Flehite

In het prentenboek De Steen en de 
Tijd van Rian Visser en Tineke Meirink 
reist een steen door de tijd. Tijdens 
deze les in Museum Flehite maken 
ook leerlingen een tijdsreis met een 
steen in de hand. Ze komen langs  
bijzondere oude voorwerpen, zoals 
een echte mammoettand, een brand
emmer en een oude draaitelefoon. 
Aan het einde van de reis komen ze 
aan in het nu, de wereld die ze het 
beste kennen. Vervolgens maken 
leerlingen een kijkkastje waar de 
steen zich het meest thuis voelt. 

Informatie 

tijdsduur 30 min | 75 min | 30 min

uitvoering door leerkracht | museumdocent | 

leerkracht

locatie klaslokaal en Museum Flehite

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Het blauwe paard
Literatuur en beeldend –  
Bibliotheek Eemland en  
kunstvakdocent

Alles kan en mag in de kunst. Dus ook 
een blauw paard, een roze krokodil en 
een gele koe. Zolang je maar luistert 
naar de kunstenaar in jezelf! Kleuters 
gaan aan de slag met boeken over 
kunst, kleuren en vormen. De jeugd
specialist van de bibliotheek gaat op 
een speelse manier in gesprek met 
de klas en gebruikt daarbij een kist 
vol met kunstprentenboeken. Samen 
met een kunstvakdocent kruipen de 
leerlingen de les erna in de rol van 
een kunstenaar en creëren een waar 
kunstwerk.

Informatie 

tijdsduur 45 minuten | 75 minuten

uitvoering door jeugdspecialist Bibliotheek 

Eemland | kunstvakdocent

locatie klaslokaal 

Het dansmuseum
Dans – kunstvakdocent

In Het dansmuseum brengen leer
lingen dansend kunstwerken tot 
leven. Kunstenaars van Mondriaan 
tot Rodin zullen een inspiratiebron 
zijn voor het creëren van bewegende 
kunstwerken en levende tableaus.  
In iedere les verdiepen de leerlingen 
zich in andere kunstwerken en 
wordt er een nieuw dansmuseum  
gecreëerd. Zo leren leerlingen op 
een andere manier naar beeldende 
kunst kijken en het te koppelen aan 
dans.

Informatie 

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

KUNSTKEIEN  MAAK HET ZELF!



Vette versjes
Literatuur – Bibliotheek Eemland

Nederlandse kinderpoëzie is van 
hoog niveau! Topauteurs als Hans & 
Monique Hagen, Erik van Os, Bette 
Westera en Koos Meinderts schrijven 
poëzie, ook voor de onderbouw. Lief, 
geestig, grappig en vol taalplezier. 
Tijdens deze lessenreeks maken  
leerlingen kennis met gedichten  
en gaan ze zelf spelen met taal. Hun 
gevoel voor ritme en taal wordt aan
gewakkerd. Het eindresultaat is een 
prachtige dichtbundel, gemaakt door 
de hele klas! 

Informatie

tijdsduur 2 x 45 minuten

uitvoering door jeugdspecialist bibliotheek

locatie klaslokaal

Vilten
Beeldend – De Katoendrukkerij

In de Volmolen, pal naast de Koppel
poort, viltte men vroeger wol tot 
stevige stof voor kleding. Nu kunnen 
leerlingen op deze plek met kleur
rijke wol zelf leren vilten. Al doende 
ontdekken ze dat vroeger het meeste 
werk handwerk was. In de voor
bereidende les leren leerlingen over 
verschillende verwerkingen van 
wol en hoe je die herkent in de 
spullen om je heen. Deze workshop 
maakt onderdeel uit van de Leerlijn 
Ambachten.

Informatie

tijdsduur 90 min | 90 min | 30 min

uitvoering door leerkracht | workshopleider | 

leerkracht

locatie klaslokaal en De Katoendrukkerij

1312

KEUZEMENU GROEP 3&4

Bodybeats
Muziek – kunstvakdocent

Kunnen handen op verschillende 
toonhoogten klappen? Klinkt een 
been hetzelfde als een borstkas? In 
deze lessenreeks wordt het lichaam 
gebruikt als een heus drumstel. De 
leerlingen gaan zingen, ritmes maken 
en spelen op hun eigen lichaam en 
andere ritmeinstrumenten. Ze gaan 
zelfs een beetje noten leren lezen 
en de ritmes noteren. Stap voor stap 
en klap voor klap wordt de klas een 
echte band.

Informatie

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal

Acteersterren
Theater  kunstvakdocent

Acteren, hoe doe je dat eigenlijk?  
En wat is daar allemaal voor nodig?  
In dit programma dompelen leerlingen 
zich onder in de wereld van acteurs. 
Via spellen en oefeningen gaan ze  
aan de slag met theater en werken  
ze toe naar korte presentaties waarin 
ze scènes spelen. Theatertechnieken  
als emoties nabootsen, een scène  
op bouwen en personageontwikkeling 
komen aan bod. De leerlingen wak
keren hun fantasie en spelplezier aan 
en worden uitgedaagd om samen te 
werken.

Informatie 

tijdsduur 4 x 45 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

KUNSTKEIEN  MAAK HET ZELF!
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I feel red, yellow, blue
Dans – kunstvakdocent

In deze reeks danslessen creëren 
leerlingen een eigen dans aan de 
hand van de primaire kleuren en 
kunstwerken van Piet Mondriaan. 
Abstracte kunst wordt levend, 
ritmisch en voelbaar. Kleuren wor
den gemengd en nieuwe kleuren 
ontstaan. Leerlingen ontdekken hun 
eigen innerlijke kleur en leren hun 
eigen lijf en emoties beter kennen.  
Ze doen een beroep op hun fantasie 
en creativiteit. Dat kan iedere week 
weer anders zijn en voelen!

Informatie

tijdsduur 3 x 60 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Tafelmuziek
Muziek – Holland Opera

In de digitale lesomgeving Tafel
muziek gaan muziek en rekenen  
hand in hand. Samen met pop Oscar 
maken de leerlingen een muzikale 
reis langs alle rekentafels. In drie 
lessen op school besteedt een kunst
vak docent muziek aandacht aan 
de warmingup, ritme en melodie. 
Op een swingende wijze worden 
verschillende rekentafels naar keuze 
behandeld. De school krijgt een 
jaarabonnement op de digitale les
omgeving van Tafelmuziek. Het hele 
schooljaar plezier dus!

Informatie 

tijdsduur 3 x 45 minuten en jaarabonnement 

digitale lesomgeving

uitvoering door kunstvakdocent en leerkracht

locatie klaslokaal

Toneellezen
Literatuur en theater –  
Bibliotheek Eemland en  
kunstvakdocent

In deze levendige lessen ontwikkelen 
leerlingen spelenderwijs hun lees
vaardigheden. Ook leren ze meer 
over hoe films of televisieseries  
worden gemaakt. Het begint allemaal 
met een script en acteurs. De klas 
leest gezamenlijk een mooi en 
spannend verhaal. Iedereen krijgt  
een rol. Dialogen wisselen elkaar  
snel af. Zo maken de leerlingen lees
kilometers, leren ze zich inleven in 
personages en wordt het leesplezier 
gestimuleerd. Onder begeleiding van 
een theaterdocent werken ze toe naar  
de presentatie van scènes. 

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten

uitvoering 1 x door jeugdspecialist Bibliotheek 

Eemland en 2 x door kunstvakdocent

locatie klaslokaal en speelzaal op school

Stop-motion
Mediakunst  kunstvakdocent

Camera klaar? Actie! Leerlingen 
maken een stopmotion animatie met 
zelfontworpen personages en decors. 
Van storyboard tot de montage
kamer gaan ze aan de slag als ware 
filmmakers. Onder begeleiding van 
een kunstvakdocent gespecialiseerd 
in audiovisuele kunst creëren zij de 
set en personages voor hun eigen 
verhaal en brengen ze dit tot leven  
in een film. 

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal of mediaruimte 

KUNSTKEIEN  MAAK HET ZELF!

KEUZEMENU GROEP 5&6
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KEUZEMENU GROEP 7&8

Songwriting
Muziek – kunstvakdocent

Muziek doet iets met je emoties. Je 
wordt vrolijk, raakt ontroerd of wilt 
gaan dansen. De mooiste liedjes 
lijken vaak heel eenvoudig, maar een 
eenvoudig nummer schrijven blijkt 
soms nog best ingewikkeld. Onder 
begeleiding van een professionele 
songwriter maken leerlingen in deze 
lessenreeks kennis met de wonder
lijke wisselwerking tussen teksten en 
muziek. Ook leren ze hoe je hiermee 
iets van jezelf kunt uitdrukken.

Informatie 

tijdsduur 3 x 60 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie klaslokaal

Filmmakers
Filmeducatie – Medialab  
en De Lieve Vrouw

Onder begeleiding van een film
professional maken leerlingen in 
Bibliotheek Eemland een korte film. 
Na een introductie over filmmaken 
worden filmcrews samengesteld  
die op pad gaan met een camera.  
Zo maken leerlingen kennis met  
filmvaardigheden, documentaire 
technieken en montage. De grote 
première van hun eigen film vindt 
plaats op het grote doek van film
theater De Lieve Vrouw. Showtime! 

Informatie 

tijdsduur 150 minuten | 60 minuten 

uitvoering door filmdocent 

locatie Medialab in Bibliotheek Eemland  

en Theater De Lieve Vrouw

meerprijs € 7, per leerling

KEUZEMENU GROEP 5&6

Kijk, kunst!
Beeldend – Museum Flehite

Amersfoort barst van de kunst. Niet 
alleen in musea, maar ook op straat. 
Dit project begint met een digitale 
scheurkalender voor het digibord,  
vol kijk, denk en spel opdrachten 
over Amersfoortse kunstwerken. Deze 
behandelt de leerkracht voorafgaand 
met de leerlingen. Aansluitend vindt 
een bezoek plaats aan Museum 
Flehite. Daar zien de leerlingen de 
kunstwerken in het echt en gaan  
ze in het atelier aan de slag als ware 
kunstenaars. 

Informatie

tijdsduur 60 min | 90 min | 45 min

uitvoering door leerkracht | museumdocent | 

leerkracht

locatie klaslokaal en Museum Flehite 

Dansmakers
Dans – kunstvakdocent

Een film, schilderij of foto roept altijd 
iets op: een gedachte, een gevoel 
of associatie. In de lessenreeks 
Dansmakers creëren leerlingen een 
eigen dans. Na het bestuderen van 
inspiratiemateriaal krijgen leerlingen 
een opdracht en gaan aan de hand 
daarvan een eigen dans maken. Zo  
leren ze op verschillende manieren 
hun creativiteit in te zetten. Ze cre
ëren alleen, in duo’s of met de groep. 

Informatie

tijdsduur 3 x 60 minuten 

uitvoering door kunstvakdocent

locatie speelzaal op school

Dit 
programma is  

te boeken voor een 
meerprijs van € 7, 

per leerling 

KUNSTKEIEN  MAAK HET ZELF!
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KEUZEMENU GROEP 7&8

Diepdruk
Beeldend – Stadsatelier

Bij de workshop Diepdruk krijgen leer
lingen een kijkje in de keuken van de 
ambachtelijke drukkerij Stads atelier. 
In de klas leren leerlingen aan de 
hand van voorbereidend lesmateriaal 
over de geschiedenis van de druk
techniek en tekenen zij hun favoriete 
plek in Amersfoort. De tekening wordt 
verwerkt tot ets en gedrukt met de 
echte drukpers in het Stadsatelier! 
Ook gaan leerlingen buiten op pad 
met een tekenopdracht onder bege
leiding van ouders en/of leerkracht. 
Deze workshop maakt onderdeel uit 
van de Leerlijn Ambachten.

Informatie

tijdsduur 90 min | 90 min | 30 min

uitvoering door leerkracht | workshopleider | 

leerkracht

locatie klaslokaal en Stadsatelier

Kunsthal KAdE achter 
de schermen
Beeldend – Kunsthal KAdE

Wat komt er kijken bij het maken van 
een tentoonstelling? Is een kunsthal 
iets anders dan een museum? En 
welke beroepen komen kijken bij 
het maken van een tentoonstelling? 
Deze vragen en vele andere worden 
beantwoord in deze interactieve 
lessenreeks. Op school kijken de leer
lingen eerst de film KAdE achter de 
schermen. Na deze voorbereiding in 
de klas gaan de leerlingen zelf pools
hoogte nemen in de Kunsthal. Samen 
met de museumdocent onderzoeken 
ze hoe een tentoonstelling in elkaar 
zit. Het laatst onderdeel is een work
shop in de klas waar ze, onder bege
leiding van een museumdocent, een 
eigen tentoonstelling gaan maken.

Informatie

tijdsduur 45 min | 75 min | 90 min

uitvoering door leerkracht | museumdocent | 

museumdocent

locatie klaslokaal en Kunsthal KAdE

Samen met onze partners maken we  
het aanbod van Kunstkeien mogelijk.  
Elke activiteit is met zorg samengesteld  
om ieder kind in de regio Amersfoort  
met kunst en cultuur in aanraking te  
laten komen.

ONZE SAMENWERKINGSPARTNERSKUNSTKEIEN  MAAK HET ZELF!
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KEUZEMENU GROEP 5&6KEUZEMENU GROEP 1&2

KEUZEMENU GROEP 3&4 KEUZEMENU GROEP 7&8

De leeuw in de muis | dans 
Met opa in de dierentuin | muziek
Bijzondere beroepen | theater
Het blauwe paard | literatuur en  
beeldend 
De steen en de tijd | erfgoed bij  
Museum Flehite

Het dansmuseum | dans 
Bodybeats | muziek
Acteersterren | theater
Vette versjes | literatuur 
Vilten | beeldend bij De Katoen drukkerij

Overzicht  
keuzemenu

Een handig overzicht van alle projecten per bouw vind je in één oog opslag. 
Geef bij je digitale inschrijving voor het keuzemenu de eerste en tweede 
voorkeur aan. Er wordt per bouw één activiteit ingeroosterd. Geef je keuze 
door op neoscultuuronderwijs.nl/kunstkeien. 

Deelname aan het programma 
Kunstkeien kost € 14,50 per leerling. 
Facturatie geschiedt medio februari 
van schooljaar 2023-2024. Met scholen 
voor Speciaal Onderwijs kijken we 
graag samen naar de beste passende 
projecten uit het keuzemenu. Neem 
hiervoor voorafgaand aan de in
schrijving contact op met de project
leider via onderstaande gegevens. 

Inschrijven voor Kunstkeien is mogelijk 
tot en met 14 april 2023 via 
neoscultuuronderwijs.nl/kunstkeien. 
De aanvragen worden in volgorde van 
binnenkomst behandeld. Schrijf je dus 
snel in!

Prijs en
inschrijven

Heb je vragen of wil je meer  
informatie over de (gesubsidieerde) 
maatwerkprojecten uit ons aanbod  
of over de NEOS Academie? Neem 
dan contact met ons op, we denken 
graag met je mee.

Mijke Rummens
Adviseur & Projectleider
mijke@neoscultuuronderwijs.nl

Team NEOS 
team@neoscultuuronderwijs.nl

 

I feel red, yellow, blue | dans 
Tafelmuziek | muziek
Toneellezen | literatuur en theater 
Stop-motion | mediakunst 
Kijk, Kunst! | beeldend bij Museum 
Flehite

Dansmakers | dans 
Songwriting | muziek
Filmmakers | filmeducatie bij Medialab 
en De Lieve Vrouw  
Diepdruk | beeldend bij Stadsatelier
Kunsthal KAdE achter de schermen | 
beeldend bij Kunsthal KAdE
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Contact

Post- en bezoekadres NEOS Cultuuronderwijs

Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort

 fb.com/neoscultuuronderwijs

 instagram.com/neoscultuuronderwijs

Colofon

uitgave 

NEOS Cultuuronderwijs,

maart 2023

teksten 

Mijke Rummens 

redactie 

Stephanie Westerhoud

ontwerp 

Kukel ontwerpt, Nijmegen

fotografie 

Linda Bouritius, Henry Krul, Mike 

Bink, Paulina Matusiak & Gregor 

Servais, Kamerich & Budwilowitz, 

Holland Opera, Stadsatelier, 

Kunsthal KAdE en NEOS

druk 

Drukkerij Printing, Amersfoort

2322

NEOS organiseert netwerk bijeenkomsten, workshops, 
cursussen en de conferentie cultuuronderwijs. We regelen  
ook creatieve en visietrainingen voor jouw team op school.

‘Verhelderend en inspirerend, wat ik heb 
geleerd is meteen toepasbaar in de klas.  
Het was leuk om deze ervaringen te delen 
met andere leerkrachten.’

Een enthousiaste leerkracht
over één van de netwerkbijeenkomsten bij NEOS

Bij de NEOS Academie ontmoet je 
collega’s uit het onderwijs en pro fes
sionals uit het culturele veld en deel  
je kennis, inspiratie en ervaringen.  
Zo geven we jaarlijks gratis de cursus  
Interne Cultuur Coördinator (ICC), waar 
je onder begeleiding een cultuurplan 
voor jouw school schrijft en leert hoe 
je cultuuronderwijs een vaste plaats 
geeft in het onderwijs. 

Wil je meer weten over ontwikkelingen 
op het gebied van cultuuronderwijs,  
of je laten inspireren door goede  
voorbeelden van andere scholen?  
De NEOS Academie biedt inspirerende 
bijeenkomsten waar je gratis aan kunt 
deelnemen. 

Neem een kijkje op de website voor  
de bijeenkomsten en geef je snel op!

NEOS ACADEMIE
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