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Er is in 2012 weer een sterk programma van kunst- en 

cultuureducatie activiteiten gerealiseerd. Hierbij krijgt het 

vraaggericht werken steeds meer vorm:  door het aanbieden 

van meer keuze-onderdelen in het programma, realisatie van 

maatwerkprojecten en een uitgebreid facultatief programma.  

Een beschrijving van de diverse activiteiten is verderop in dit 

jaarverslag opgenomen. Vrijwel alle facultatieve projecten 

zijn i.s.m. (veelal lokale partners) gerealiseerd en vanuit extra 

gelden gefinancierd.

Verder is door KUVO een coördinerende bijdrage geleverd aan 

het naschoolse activiteiten-programma cultuur met behulp van 

de combinatiefunctionarissen en inzet van ons netwerk aan 

vakdocenten.

De scholen die in 2011 nieuw zijn toegetreden tot KUVO, zijn 

inmiddels vaste deelnemer  geworden. 

De samenwerking met het Klooster is geïntensiveerd, hetgeen 

heeft geresulteerd in een aantal  nieuwe projecten en gezamenlijke 

fondsenaanvragen om e.e.a. te realiseren.

Financiële duidelijkheid

Waar 2011 in het teken stond van landelijke en lokale 

bezuinigingsdiscussies, kwam er in 2012 duidelijkheid op een 

aantal relevante financiële dossiers:

	 ■ Subsidie voor cultuureducatie op scholen  werd per 2012  

  opgenomen in de prestatie box. De € 10,90 is gehandhaafd  

  voor het versterken van de samenhang binnen en kwaliteit 

  van cultuureducatie. 

	 ■ De Cultuurkaart kreeg in 2012 andere opzet: scholen die  

  € 10 opzij zetten voor culturele activiteiten ontvangen 

  € 5 bonus, die klassikaal kan worden ingezet. Zo blijft er  

  € 15 per leerling beschikbaar voor cultuuronderwijs. De   

  school betaalt ook € 2 per pas. Om de bonus te financieren  

  betaalt elke deelnemende culturele instelling 5% van de   

  omzet. CJP en private partijen betalen de rest. In Woerden  

  maken nu nog 2 (i.p.v. 4) VO scholen gebruik van de   

  Cultuurkaart

	 ■ Nieuwe uitvoeringsovereenkomst is afgesloten met   

  gemeente Woerden voor 2013-2015.

Dit stelt ons in staat om goede kunst- en cultuureducatie te 

kunnen borgen voor de Woerdense kinderen van 4-18 jaar.

Kleine toeschouwertjes - Kalsbeek Modeshow
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De KUVO draagt als representant van de scholen structureel 

zorg voor de kunst- en cultuureducatie in Woerden. En doet 

dit in nauwe samenwerking met lokale en bovenlokale 

partners. Mogelijkheden tot verdere verbreding en verdieping 

worden in 2013 uitgewerkt in de vorm van een lokaal 

verdiepingsprogramma.

Daarom heeft het bestuur bepaald dat er een bedrag vanuit de 

begroting op dit project bestemd kan worden. 

Dit bedrag willen we richten op intensivering van de samenwerking

	 ■ Het programma richt zich op de lokale culturele    

  infrastructuur. Zo kunnen we een verdiepingsslag maken in  

  de aansluiting van de lokale kunst- en erfgoedorganisaties  

  op de vraag van het primair onderwijs.

 ■ De invulling is maatwerk en wordt gecoördineerd door   

  KUVO i.s.m. de gemeente en de culturele instellingen.

 ■ Extra beschikbaar komend lokaal werkbudget wordt ingezet  

  voor extra (ontwikkel)tijd van lokale professionals, voor   

  activiteiten met scholen en materialen. Uiteraard laten wij

   ons daarbij graag versterken door expertise van KC en   

  LEU, die daarvoor dan ook een deel van het gematchte   

  bedrag beschikbaar krijgen.

 ■ Het resultaat is een efficiënte, duurzame en kwalitatief   

  goede samenwerking op lokaal niveau tussen KUVO, 

  scholen en aanbieders. 

Naast deze thematische netwerksamenwerking blijft het reguliere 

samenwerkingsproces met het onderwijs bestaan:

 ■ Binnen elke school is een kunstcoördinator verantwoordelijk  

  voor de communicatie met KUVO en de interne    

  communicatie. Jaarlijks zijn er 3 vergaderingen

  met de kunstcoördinatoren waarbij in overleg het

  jaarprogramma wordt vastgesteld. 

 ■ Het jaarprogramma, met minimaal 1,5 kunstconfrontatie  

  per leerling, kent een logische opbouw over de leerjaren

  en bevat zoveel mogelijk kunstvormen. De KUVO draagt

  zorg voor de realisatie van dit programma en stelt   

  lesmateriaal beschikbaar ter voorbereiding en verwerking

  van de activiteiten. Alle activiteiten worden geëvalueerd

  door de groepsleerkrachten en nogmaals in het    

  gezamenlijke kunstcoördinatoren overleg besproken. 

 ■ Ook de directies van de betrokken scholen worden   

  geïnformeerd over het programma en relevante    

  ontwikkelingen. 

 ■ KUVO ontwikkelt verder oplossingen voor specifieke

  vragen per school, ontsluit aanvullend aanbod van/

  creeert nieuw aanbod met lokale kunstenaars en   

  verenigingen en informeert over relevant bovenlokaal   

  aanbod o.g.v. kunsteducatie.

Het toezichthoudend bestuur borgt de betrokkenheid van het 

volledige onderwijs. 

Lokaal Verdiepingsprogramma
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Kinderpersbureau - Fotograaf Paul de Ridder

In 2012 was de combinatiefunctionaris Cultuur werkzaam voor 

de Brede Scholen Schilderskwartier, Molenvliet-West, Molenvliet-

Oost en KUVO. 

Per augustus 2012 is een aantal veranderingen opgetreden, 

aangezien het beschikbare budget vanuit de gemeente voor 

combinatiefunctionarissen is uitgebreid:

■ Toevoeging brede scholen Harmelen en Kamerik

■ De combinatiefunctionaris bij KUVO kreeg een inhoudelijke   

 taakverschuiving:

 - Coördinerende rol en aanspreekpunt voor de werkgroep   

  cultuur (Muziek - Dans - Beeldend);

 - Borgen goede afwisseling in het naschoolse 

  cultuuraanbod en bewaken van kwaliteit;

 - Bewaken van de planning voor alle naschoolse    

  activiteiten op het gebied van cultuur;

 - Overdracht van de coördinatie NSA op de brede school   

  Molenvliet oost aan KMN Kind&Co.

■ Daarnaast gingen nieuwe (en binnen het project verschoven)   

 uren naar een combinatiefunctionaris muziek (via Klooster en  

 dans via Saskia's dansschool).

■ Met 22 cursussen werden 291 leerlingen bereikt.

Eind 2012 heeft KUVO i.s.m. de combinatiefunctionaris van 

het Klooster een binnenschools project uitgewerkt om de 

muziekbeleving bij leerlingen te versterken; enerzijds door hen 

rechtstreeks in een muziekproject te laten participeren anderzijds 

door leerkrachten te inspireren om in de dagelijkse lespraktijk meer 

met muziek te doen. Er is voor deze pilot gekozen omdat we met

een project onder schooltijd veel meer kinderen bereiken dan met 

naschoolse activiteiten. De uitvoer hiervan zal in 2013 plaatsvinden.

NSA cursus

Combinatiefunctie Cultuur



BASISPROGRAMMA
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KUVO verzorgt de kunst- en cultuureducatie voor de scholen 

in de gemeente Woerden en werkt hierbij samen met diverse 

culturele partners. De scholen hebben gekozen voor de aanpak 

om iedereen mee te laten doen: gezamenlijk, laagdrempelig o.b.v. 

kwaliteit, kwantiteit en betaalbaarheid. Hier ligt een gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

KUVO werkt aan de verankering van cultuureducatie in het 

onderwijs en borging van samenwerking tussen cultuur en 

onderwijs en aan het stimuleren van cultuurparticipatie. 

Dit alles zodat cultuur een vast onderdeel is in het leven van 

kinderen. KUVO vervult een brugfunctie tussen cultureel aanbod 

en de vraag vanuit scholen.

Deelnemende scholen

Aantal leerlingen

Totaal bereikt

Gem. Kunstconfr/leerl.

Professionele 

gezeldschappen o.g.v. 

podiumkunsten in 

programma

Aanvullend/facultatief

programma 

(zie volgende pagina)

25

5.465

13.123

2,4

In 2012 o.a.:

Theatergroep FIEN

Feikes Huis

frank Groothof/Metropole

NI. Opera/Muziektheater 

Projects Unlimited

Theater Appelboom

Frederik en van Ingen

Troupe A'dour

Marjo Dames

Rik Rikken

 

4

4.790

8.478

1,8

In 2012 o.a.:

De Fantasten

Denise Jannah

Scapino

No Holding Back

Maarten Willemse

Meisje Scholten

Op Sterk Water

Rood Verlangen

Theatergroep Rode Loper

Urban Myth

Jaap Pluijgers

29

10.255

21.601

2,1

 

Kerncijfers KUVO  Primair Onderwijs    Voortgezet Onderwijs Totaal

Er is een daarnaast een uitgebreid facultatief jaar-

programma voor PO en VO dat aanbod op alle kunst-

tereinen omvat. 
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Bij het realiseren van onze doelen en ontwikkelen van projecten 

werken wij al sinds jaren structureel samen met lokale partners. 

Vaak met projectteams waarin beschikbare kwaliteiten, netwerken 

en middelen optimaal verbonden worden.

SAMENWERKING LOKAAL

Brede School partners   Buitenschoolse Activiteiten  Alle Leeftijden

Cultuur Platform Woerden   CultuurLokaal (gezamelijke website)

    Stadsdichter  VO   

    Dienstverleningsovereenkomst CPW-KUVO 

Danscentrum Delicious   Dansdagen Modern PO Groep 5-8

    Naschoolse curcussen Alle Leeftijden

    Gebruik accomodatie bij workshop/try-outs 

Fanfarekorps Excelsior   Muziekproject Windvlaag Groep 5+6

Fotostudio Hans v. Ommeren Expo Gewelven/Multikunst VO

Galerie Slagmaat   Multikunst   VMBO

    Stoffels en Schoorstenen Groep 6

Gilde Woerden   Rondleidingen Klassendag Groep 7+8

    + op aanvraag div. erfgoedlocaties Alle Leeftijden

    Rondleidingen Multikunst VO

Grand Kasteel Woerden   Div. Rondleidingen op aanvraag Alle Leeftijden

    Exposities Gewelven Bovenbouw

    Gebruik accomodatie 

Hannes & Co circusschool   Brede Schooldagen Alle Leeftijden

Harmonie de Vriendschap   Gebruik accomodatie 

Individuele Kunstenaars:   Naschoolse cursussen i.o.m. CF Cultuur Alle Leeftijden

Harmke, Niels, Michiel &    Kunstenaars in de Klas 

Sharon, Hans, Riemer, Roel,  Div. projecten binnenschools

en leden van de Kunstkring

Naam    Samenwerkingsproject   Voor Groep



Jazz'In Woerden    Workshops Jazz4Kids in de school Groep 5 en 6

Jongerencentrum Babylon   Gebruik accomodatie VO

Kalsbeek College   Workshops en bezoek Modeshow Bovenbouw 

Kerken   Openstelling t.b.v. rondleidingen  

    Gebruik accomodatie t.b.v. workshops 

Kunstencentrum Het Klooster Inspiratieworkshop Muziek (pilot) Docententeam

     Snaar, Blaas en Slag! (pilot) Groep 5 

     Naschoolse muziekcursussen (CF) Divers

     Kunstendagen VMBO 3

     Gebruik theater t.b.v. KUVOschoolvoorstelling Groep 5 + VO

Lokale fondsen (VSB fonds, Rabo, Mede financiering van diverse lokale cultuur-  PO + VO

Loket Culturele Zaken)   educatieve samenwerkingsprojecten  

Lokale Media (RPL FM, TV)   Publiciteit    

Minkema   Minkema Boulevard Groep 7 + 8

Molen de Windhond   Klassendag  Groep 7 + 8

    Multikunst   VO

    Wind in de zeilen (i.s.m. LEU) Groep 6

    Op aanvraag  Alle Leeftijden

Realiteitstheater   Gebruik accomodatie div. workshops

Regiobibliotheek   Gebruik accomodatie div. workshops

Saskia's Dansschool   Combinatiefunctie/naschoolse cursussen Alle Leeftijden

    Brede School activiteiten 

Senz Grafische Media   Multikunst   VO

    Druk met Kunst Groep 5 + 6

Stadsmuseum Woerden    Koffer vol Scherven - op aanvraag 

    Koffer Jet & Jan - op aanvraag 

    Romeinenproject Groep 5 + 6

    Rondleidingen Klassendag Groep 7 + 8

    Rondleidingen Multikunst VO

    Stad in de Middeleeuwen (i.s.m. LEU)

    Educatie bij div. expostities: PO + VO

10

Naam    Samenwerkingsproject   Voor Groep
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Stadsdichter   Dichter in de Dop - poëzieproject Bovenbouw + VO

St. Historische Spelen    Komt weer in 2013 - speciale schoolvoorstelling Groep 7 + 8

St. Historische Vereniging   Div. erfgoedprojecten, Romeinen/Limes 

St. KIJK!   Kijk! Vieze Handen (2012) Groep 5 + 6

    Kijk! Mijn Wereld! (2013) Groep 5 t/m 8

St. Open Monumentendag   Klassendag (Jaarlijks) Groep 7 + 8

Theater Snater   Theatervoorstelling Klaas V. Groep 1-3

Troupe A'Dour   Ik doe mee! - Actief met Klassieke Muziek Groep 3 + 4

    Klassieke vertellingen - op aanvraag 

Welzijn Woerden   Combinatiefunctionarissen Cultuur

    Brede School ontwikkelingen

Wijs!   Theatervoorstellingen - op aanvraag  Alle Leeftijden

Woerdense Courant   Stadsdichter, Poëzie in de Dop

Daarnaast is er bovenlokale samenwerking met o.a: Landschap Erfgoed Utrecht, Kunst Centraal, Muziektheater 

Amsterdam

Naam    Samenwerkingsproject   Voor Groep



KUNSTCONFRONTATIES PO 2012

Basis en Keuze           ws/vrst.  leerl. Facultatieve Projecten                ws/vrst.  leerl.

1.440

1.372

1.415

437

910

641

           

750

505

378

106

267

227

263

243

330

17

14

8

21

5

6

6

5

7

2

3

3

5

3

1
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Activiteiten Primair Onderwijs

Basisprogramma

Marjo Dames

Theatergroep FIEN

Feikes Huis

Frank Groothof

Klaas V. (1e helft serie)

Beschuitstraat 11

Keuzeprogramma

Dansdagen Projects Unlimited

Dansdagen Modern - Delicious

Troupe A'Dour - Ik doe mee!

Schumann vertelt

Frederik & van Ingen

Ruud v. Hees - Windvlaag

Rik Rikken

Kasteelvertellingen

Opera Muziektheater Ringetje

Facultatieve Projecten

Druk met Kunst (project - 3 delen)

Naschoolse Kunstcursussen (6 les)

Minkema Boulevard

Kalsbeek Modeshow

Workshop Jazz4Kids

Romeinen projecten

Schoolproject R de Jager

Kijk Mijn Wereld! (deel 1)

Try out Meervoud

Schoolproject St. Bavo

Totaal projecten/voorstellingen

Leerlingaantallen gefactureerd

Gemiddeld kunstconfr./leerling

1

22

2

1

12

3

1

20

2

1

800

291

752

210

344

315

218

520

190

200

152

PO

13.123

5.465

2,4
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Voortgezet Onderwijs              leerl. Voortgezet Onderwijs                  leerl.

225

198

140

490

528

228

243

150

760

Op sterk water

Dansdag-Goud Inca's *

No holding back

Maarten Willemse 

Meisjes Scholten

De Fantasten

Rood Verlangen

Theatergroep Rode Loper *

Animatie workshops

Grime workshops

Urban Myth

Flashdance *

Pluijgers

Huub Cooymans

Aanvullende projecten

Multikunst route

Rondleidingen Museum

Modeshow en Expo

Kunst Festival *

Kunstendagen A*

Animatie Workshops

Improvisatieworkshops

Denise Jannah

Kunstendagen B*

*) = 2 kunstconfrontaties

Totaal projecten/voorstellingen

Leerlingaantallen gefactureerd

Gemiddeld kunstconfr./leerling

8.478

4.790

1,8

Vrijwel alle facultatieve en aanvullende projecten zijn i.s.m. partners gerealiseerd en vanuit extra gelden gefinancierd. 

In hoofdstuk 3 wordt het programma inhoudelijke geëvalueerd. 

Het algemene beeld is zeer positief. Er is verder een stijgende deelname aan facultatieve projecten en ook deze worden 

gewaardeerd.

243

800

314

637

430

230

190

840

522

180

386

524

140

80

KUNSTCONFRONTATIES VO 2012

Activiteiten Voortgezet Onderwijs
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Er is in 2012 weer hard en enthousiast gewerkt!

Het team:

We realiseerden weer dan honderden voorstellingen, workshops en 

activiteiten;In totaal bijna 22.000 kunstconfrontaties voor 10.255 

leerlingen. En dat met een klein, hecht team (de exploitatie wordt 

slechts belast met 2,5 fte) in onze compacte locatie.

Er is tijd geïnvesteerd in samenwerkingsrelaties en de ontwikkeling van 

nieuwe projecten. We streven nog naar betrekken van meer vrijwilligers 

en stagiaires om onze basis te verbreden. We zijn gemotiveerd en 

geëquipeerd om toegevoegde waarde voor de scholen te kunnen 

blijven leveren!

Team bestaat uit:

■ Karel van den Bosch & Carole Leroy, directie KUVO

■ Anne-Marije Poorter, activiteitencoördinator voortgezet   

 onderwijs; per augustus 2012 is Pien Feith aangesteld in deze  

 functie

■ Gijsbrechta van den Bosch, activiteiten primair onderwijs

■ Naomi Nijbroek, projectmedewerker kunsteducatie en   

 combinatiefunctionaris cultuur

■ Monique Esteie, administratieve ondersteuning

■ Bert Puit, algemene ondersteuning

■ Maarten Pieterse, boekhouder

Het bestuur:

 In aansluiting op de Code Cultural Governance vervult het KUVO 

bestuur een toezichthoudende rol. Het bestuur bestaat uit minimaal 

9 leden: 7 toezichthoudende en 2 uitvoerende bestuursleden. 

Het bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten de 

aanwezigheid van de uitvoerende bestuurders het gewenste profiel 

en de samenstelling en competenties van het bestuur en de directie.

 Belangrijke wijzigingen van de profielschets voor het bestuur zullen 

met de schoolbesturen worden besproken. Bij elke (her)benoeming 

van leden van het bestuur dient deze profielschets voor het bestuur 

in acht te worden genomen. De profielschets is op schriftelijk 

verzoek aan de stichting verkrijgbaar.

 De samenstelling van het bestuur en de taakverdeling zag er in 

2012 als volgt uit;

HET KUVO TEAM & BESTUUR 

15

Toezichthoudende bestuurders:

Peter Cornet Penningmeester Onafhankelijk lid

Rob Damwijk Lid V.O. Minkema College 

Sylvia de Kuijer Personeelszaken P.O. Rooms katholiek

Henk Mackloet Lid P.O. Prot. christelijk

Ger Schenk Lid P.O. Openbaar

Henk Willems Voorzitter Onafhankelijk lid

Daan Zwaneveld Vice voorzitter V.O. Kalsbeek College  

Uitvoerende bestuurders:

Karel van den Bosch Directeur 

Carole Leroy Zakelijk manager 



WINST- EN VERLIESREKENING

     2011     2012      2012

OPBRENGSTEN

Subsidie 

Bijdrage scholen 

Projecten voor onderwijs 

Projecten betaald door derden 

Bijdrage CPW 

Nieuw 

Financiële baten 

Totale opbrengsten

 

BEDRIJFSKOSTEN

Personeelskosten

Brutolonen 

Detachering  

Vrijwilligers vergoeding 

Sociale lasten en pers.premies 

Overige personeelskosten

Totale personeelskosten

Activiteitenkosten

Basisprogramma PO  

Basisprogramma VO  

Projecten voor onderwijs 

Projecten voor derden 

Totale activiteitenkosten 

80.590

150.358

48.619

24.729

18.020

4.224

5.595

332.135

81.896

156.900

43.000

42.000

17.687

11.500

5.500

358.483

82.196

159.249

40.465

45.279

18.677

In projecten

6.402

352.268

82.418

45.385

4.214

20.830

10.956

163.803

 

39.473

45.185

35.511

14.552

134.721

88.000

45.385

5.000

23.000

12.500

173.885

44.000

43.500

31.700

35.000

154.200

77.363

45.385

2.750

22.512

13.986

161.996

 

44.479

44.990

31.053

37.470

157.992

 Gerealiseerd  Begroot  Gerealiseerd  
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     2011    2012      2012

Overige kosten

Huisvesting 

ICT onderhoud en afschrijving 

Bestuurskosten 

Organisatiekosten 

Totale overige kosten 

Buitengewone baten/lasten

Totale bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Mutaties reserve  

Resultaat 

15.209

3.148

3.068

8.148

29.573

2.791

330.888

1.247

-1.247

0

15.550

3.400

3.100

8.300

30.350

0

358.435

48

-48

0

13.927

4.840

3.263

7.045

29.075

38

349.101

3.167

-3.167

0

 Gerealiseerd  Begroot  Gerealiseerd  
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Toelichting bij de winst- en verliesrekening

Opbrengsten:

	 ■ Leerlingbijdrage hoger omdat facturering nieuwe school nog

  per najaar is gegaan i.p.v. per maart.   

	 ■ Projectomzet onderwijs 6% onder begroting door reserveringen

  Cultuurkaart voor 2013.

	 ■ Projectomzet derden 8% hoger: extra projecten Cultuurhuis

  Linschoten en St. KIJK; maar omzet via Kind&Co lager i.v.m.

  invulling via combinatiefuncties Klooster en Saskia's dansschool.

	 ■ De post 'nieuw' was taakstellend in de begroting opgenomen;

  komt in de werkelijke jaarcijfers deels terug bij diverse

  omzetposten. De totale omzetgroei is 6% geworden (i.p.v. 8%)

Bedrijfskosten:

	 ■ Salariskosten (incl. vaste freelance inzet) komen fors onder   

  begroting uit i.v.m. ontvangen ziekengeld. 

	 ■ Van loonkosten is ca. 30% toe te wijzen aan aanvullende   

  projecten; zij worden tevens daaruit gedekt.   

	 ■ Activiteitenkosten van het basisprogramma komen 2% boven

  begroting uit. Deel januari is hierin meegenomen. 

	 ■	 Marge bij projecten voor onderwijs iets lager dan begroot 

	 ■	 Marge op projecten voor derden licht boven begroting

 ■	 De overige organisatiekosten eindigen 4% onder begroting 



BALANS KUVO 2012

ACTIVA

Deposito's

Rek. courant/kas

Vaste activia

Vorderingen

Totaal

195.138

55.087

4.882

16.193

271.300

11.826

39.915

5.292

4.810

7.690

31.500

46.841

5.357

3.167

114.902

271.300

PASSIVA

Te betalen loonbel./vakantiegeld

Reservering Cultuurkaart

Ov.Kruispost

Crediteuren

Nog te betalen kosten

Voorzieningen

Voorziening pensioen

Risicovermogen

Reservering ICT/Website 

+resultaat 2012 bij reserve

Kapitaal 

Totaal
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Fotografieworkshop Notenbalk Rondleiding Museum - Druk met Kunst



OPBRENGSTEN

Subsidie

Leerlingbijdrage scholen

Projecten betaald door onderwijs

Projecten betaald door derden

Dienstverlening voor derden 

Nieuw

Financiele baten

Totale opbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Personeelskosten

Brutolonen, detachering/freelancers

Vrijwilligers vergoeding algemeen

Sociale lasten en pensioenpremies

Overige personeelskosten

Totale personeelskosten

Activiteitenkosten

Basisprogramma PO 

Basisprogramma VO

Projecten voor onderwijs

Projecten voor derden

Projecten nieuw

Totale activiteitenkosten

Overige kosten

Huisvesting

ICT onderhoud en afschrijving

Bestuurskosten

Algemene organisatiekosten

Totale overige kosten

Totale bedrijfskosten

Resultaat

81.896

158.875

41.000

41.000

27.400

27.000

5.500

382.671

144.343

4.500

26.500

16.000

191.343

BEGROTING 2013 

Uitgangspunten Begroting 2013

Opbrengsten:

	 ■ Subsidie is ongewijzigd en niet geïndexeerd

	 ■ Leerlingbijdrage voor PO en VO is ongewijzigd € 15,25.  

	 ■ Minder Cultuurkaartbudget beschikbaar bij VO scholen 

	 ■ Extra uren projectmedewerkers worden gedekt uit 

  omzet projecten

	 ■ Huisvesting en overige kosten stabiel 
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44.000

44.000

30.000

32.500

10.100

160.600

14.500

5.500

3.200

7.300

30.500

382.443
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1  M.b.t. Scholen en lokale omgeving:

   ■ Uitvoeren tevredenheidsonderzoek bij de scholen.

  ■ Samenwerkingsafspraken met en betrokkenheid van kunst

   coördinatoren worden geborgd.

  ■ Vraaggerichte ondersteuning voor de scholen bij beleids

   vorming en –uitvoering o.a. door het faciliteren van 

   cursussen en trainingen op maat i.s.m. externe partners.

  ■ Toegevoegde waarde realiseren t.b.v. brede scholen door

   inzet combinatiefuntionaris cultuur bij planvorming en

   coördinatie activiteiten.

  ■ Projectmatige inzet van kunstvakdocenten faciliteren naar 

   behoefte en mogelijkheden.

 2 M.b.t. Lokale samenwerking:

  KUVO intensiveert de samenwerking met lokale kunst- en   

  cultuuraanbieders. Voor het schooljaar 2013-2014 vindt 

  intensieve afstemming plaats met alle lokale partijen. 

  Samen kijken waar mogelijke kansen liggen om bij te dragen

  aan:

   ■ Hoogwaardig cultuuronderwijs (nieuwe educatieprojecten

   ontwikkelen o.b.v. vraag).

  ■ Stimuleren vernieuwing en verbreding aanbod voor 

   jongeren. 

	 	 ■ Deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

  ■ Versterken relatie school met lokale culturele omgeving.

  ■ Afstemming binnen- en buitenschools, netwerken en

   communicatie.  

 

	 	 ■ Intensivering van jeugdparticipatie bij Woerdense culturele

   evenementen.

  ■ Efficiënte inrichting van processen en organisaties (zoveel  

   mogelijk voor activiteiten beschikbaar houden).

3  M.b.t. Management en bestuur: 

   ■ Borgen binding van bestuur op afstand en afvaardiging in

   gremia als LEA.

  ■ Continue monitoring kwaliteit.

  ■ Uitvoer tevredenheidonderzoek bij scholen.

  ■ Medewerker tevredenheidsonderzoek vindt plaats in 2013.

  ■ De structurele evaluatiecyclus m.b.t. samenstelling 

   programma wordt voortgezet.

  ■ Voortzetting van de beleidscyclus volgens 

   geïmplementeerde structuur.

  ■ Externe zichtbaarheid optimaliseren

  ■ Borging zelfevaluatie bestuur.

 4 M.b.t. Personeel:

   ■ Meer aandacht voor scholing van het team en ons netwerk

   van docenten (ons externe team) door training ‘on the job’

   en externe opleiding.  

  ■ Stimuleren van flexibiliteit van het team in verband met

   toename van projectwerken en intensiever samenwerken  

   op competenties.

  ■ Meer structurelere inzet realiseren van vrijwilligers en 

JAARPLAN 2013 
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Te realiseren doelen vanuit het beleidsplan in het komende jaar:



Theatergroep FIEN - Voorstelling Primair Onderwijs

   stagiaires. 

  ■ Actualisering taakbeschrijvingen en functie-indelingen.

  ■ Tevredenheidonderzoek uitvoeren.

 

 5 M.b.t. Financiën:

  ■ De exploitatie blijft budgetneutraal.  

	 	 ■	 De leerling bijdrage van de scholen is gelijk aan 2012.

  ■ De overige aanvullende  en facultatieve activiteiten hebben  

   als uitgangspunt dat zij tenminste  kostendekkend worden

    uitgevoerd, inclusief personeelskosten. Hiervoor zijn uur 

   tarieven vastgesteld waarin een bijdrage aan de overhead is  

   opgenomen. 

  ■ Er wordt ingezet op werving van nieuwe geldstromen en  

   versterken van fondsenwerving. Dit vraagt vooral een extra  

   tijdsinvestering. Er liggen nog kansen op lokaal en boven 

   lokaal niveau.
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OVERZICHT
ACTIVITEITEN



'KLAAS V'           THEATER SNATER

Theater met poppen voor groep 1 en 2

Klaas V is poppentheater in een mooi verzorgd decor op houten tafels, met  Inge Besaris en Chris 

Oelmeijer als respectievelijk bespeler en bespeler/verteller.

In Klaas V wordt het verhaal  verteld van een klein prinsesje met haar dromen en gedachten.

Onderliggende thema ‘s  in deze sfeervolle voorstelling  zijn  ‘missen’ en ‘herinneringen’.  

Evaluatie 

Overwegend enthousiaste reacties, van zowel  leerkrachten als kinderen;

“de spelers lieten de poppen ‘tot leven’ komen omdat de emoties voelbaar werden”.

De voorstelling werd ervaren als ‘een heel mooi verhaal waarin veel gevoelens aan bod kwamen’, 

gemaakt  door mensen  die kinderen begrijpen.

‘WIE IS ER BANG VOOR ASSEPOESTER?’               MARJO DAMES

Vertelvoorstelling  voor groep 1 en 2

In ‘Wie is er bang voor Assepoester?’ gaat het om de, voor toneel bewerkte, ‘gruwelrijm’-versie 

van Roald Dahl; het oorspronkelijke Assepoester-verhaal maar dan ‘woester’ en met een heel 

ander einde!

Evaluatie

Bij deze vertelvoorstelling valt veel te lachen en Marjo is uiterst bedreven in de interactie 

met het, vooral jonge, publiek.

Een enkele leerkracht had moeite met het taalgebruik en de ‘lugubere wending’, hoewel van 

tevoren toch bekend was dat het om een ‘Roald Dahl-verhaal’ ging.

Over het algemeen kunnen wij  concluderen dat dit een (steeds weer) verrassende voorstelling 

was van een fantastische verteller en bovendien veelzijdig actrice!

BASISPROGRAMMA PRIMAIR ONDERWIJS 2012
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‘BUIK VAN WOL’         THEATERGROEP  FIEN

Theatervoorstelling  voor groep 3 en 4

‘Buik van wol’ is een sympathieke, poëtische voorstelling over herinnering en dementie.

Het verhaal over mevrouw Catharina wordt verteld door Toon en Kato, die in haar hoofd wonen

en voor haar herinneringen ‘zorgen’. Maar nu mevrouw  Catharina ouder geworden is krijgt ze 

steeds meer moeite met het onthouden van al die gebeurtenissen en dingen in haar leven.

Evaluatie:

Deze moedige jeugdvoorstelling heeft een mooie vormgeving, die in de verhaallijn helaas niet 

consequent wordt ‘doorgevoerd’. De inhoud is voor groepen 4 en, met name, 3 soms wat moeilijk 

te doorgronden.Door het enthousiasme van de acteurs, de vrolijk aanstekelijke liedjes, maar ook de nu en dan beetje verdrietige sfeer, 

werd de voorstelling veelal toch als geslaagd ervaren.

‘BARON VON MUNCHHAUSEN’                  FEIKE’S HUIS

Theater met poppen voor groep 5 en 6

‘Baron von Munchhausen’ is een humoristische, beeldende familievoorstelling met poppen, 

waarin een ode aan de fantasie het wint van de werkelijkheid.

Evaluatie

Deze enigszins als bizar ervaren voorstelling heeft een prachtige vormgeving en er was energiek spel 

van de beide acteurs.

Maar het verhaal (over de fantasiewereld van Von Munchhausen was voor deze doelgroep wat 

moeilijk te doorgronden en de voorbereidende lesbrief had bij de kinderen bovendien een ander 

verwachtingspatroon gewekt.
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‘KEES  DE JONGEN’        FRANK GROOTHOF, DE KIFT E.A.

Muziektheater voor groep 8

Bijzondere combinatie van acteurs en muzikanten  in een (toneel)bewerking van het bekende 

boek van Theo Thijssen.

Het verhaal van Kees Bakel, een jongen die de uitdagingen van het leven in een armoedig 

Amsterdams bestaan van voor de 2e Wereldoorlog met fantasie, gedrevenheid en veerkracht het 

hoofd biedt.

Evaluatie

Qua thema en inhoud is een dergelijke voorstelling echt wel geschikt voor groepen 8. 

Maar deze versie van Groothof, samen met De Kift e.a. sloeg bij deze doelgroep de plank 

toch enigszins mis; de (overigens mooi subtiele) vormgeving en de muzikale interpretatie(s) 

veroorzaakten bij de kinderen al vrij snel in de voorstelling een niet geringe onrust! Toch is een dergelijke activiteit volgens veel  

leerkrachten  ‘altijd weer’ voor herhaling vatbaar omdat het een mooie manier is om kinderen in aanraking te brengen met theater 

(‘Volgende keer misschien weer Metropole Orkest?’).

BESCHUITSTRAAT 11            THEATER DE APPELBOOM

Jeugdtheater voor groep 4

 

Slapstickachtige clowneske ‘kleine voorstelling' met een acteur en een actrice en met veel humor. 

Over vooroordelen en beinvloeding, maar ook over wederzijds begrip/verdraagzaamheid en 

ontvankelijkheid. Bovendien een ode aan de liefde!

 

Evaluatie

Het thema sprak zowel de kinderen als leerkrachten erg aan. De kinderen waren zeer betrokken bij 

het stuk doordat hun inbreng werd meegenomen in het spel. Ook werd er enorm gelachen om de 

woordgrapjes. Een gezellige, verwachtingsvolle sfeer. Een stuk met een goed onderwerp en betrokken 

gespeeld. Zeker voor herhaling vatbaar vond een groot aantal scholen.
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MAMMA KWIJT                  RIK RIKKEN

Theater met poppen voor groep 1 en 2

Een door poppenspeler/zanger Rik Rikken zorgvuldig gekozen verhaal over het uiltje dat uit een nest

valt en daarna zijn moeder kwijt is. De dieren in het bos helpen hem zoeken.

Evaluatie

De voorstelling werd beoordeeld als goed aansluitend bij het niveau van de kinderen, redelijk interactief, 

verrassend en met een mooie sfeer; wat meer rust zou deze vertelling met liedjes  wel ten goede komen.

‘IK DOE MEE!’                 TROUPE A’DOUR

Muziekproject voor groep 3 en 4

‘Ik doe mee!’ is een educatief muziekproject van de pianistes Irina Parfenova en Diana 

Bohnenberger, bestaande uit een aantal creatieve workshops; toewerkend naar een 

eindvoorstelling op school.

Evaluatie

De workshops van deze ‘geweldige vrouwen’ werden over het algemeen als erg positief ervaren; 

enthousiast en duidelijk. Helaas werd, volgens een aantal leerkrachten, uit de informatie vooraf   

echter  nièt duidelijk dat het- en zeker ook  m.b.t.  de tijdsinvestering- om zo’n uitgebreid project 

ging.
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'RINGETJE'               DE NEDERLANDSE OPERA

Opera voor groep 5 en 6

 

Een bijzondere verwerking voor kinderen van Wagners ‘Der Ring des Nibelungen’door de 

Nederlandse Opera. Ook in ‘Ringetje’ gaat het over angst, afgunst, egoisme, doem, 

lotsbestemming, helden(moed) en de (niet altijd) alles overwinnende liefde.

De Nederlandse Opera heeft een intense poging gedaan om de behoorlijk pittige inhoud van 

de beroemde opera van Richard Wagner voor kinderen, op zijn minst, toegankelijk te maken.

 

Evaluatie

De kinderen keken hun ogen uit. De padvinders werden als grappig ervaren en over het algemeen 

vond men ook deze theateractiviteit voor herhaling vatbaar. ‘Zo vaak komen de kinderen niet in een 

theater en je kiest ook niet zo snel voor een opera (Regenboog).’

ALLES IS MISSCHIEN’                  FREDERIK & VAN INGEN

Verteltheater voor groep 8

Schrijver Koos Meinderts bewerkte zijn boek ‘Leen’ tot een theatertekst met liedjes. ’Alles is misschien’ 

gaat over de negenjarige Leen en zijn ervaringen in het pleeggezin waar hij naar toe moest omdat zijn 

moeder een tijdje niet voor hem kan zorgen.

Evaluatie

In deze voorstelling  wordt perfect verteld/geacteerd door Victor Frederik. Hij wordt wonderschoon 

aangevuld door Frans van Ingen (gitaar, zang en ‘commentaar’). De kinderen vonden het ook heel 

natuurlijk overkomen. Sommige ouderen in het publiek bleken (nog) wat moeite te hebben met de 

emotionele laag in een dergelijke  voorstelling, maar wij zouden Victor en Frans graag weer terugzien  

met een nieuw programma in een nieuw seizoen.             
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‘KASTEELVERTELLING!’             KAREL, WILCO & MARTEN

Vertelling op/over locatie  voor groep 3 en 4

De voorstelling (door ‘de kasteelheer’, in gezelschap van twee troubadours) is een combi van 

kasteel(bezoek) en ‘een verhaallijn’, met bekende liedjes; verplaatst naar het verleden.

Evaluatie

De vormgeving  werd als geweldig ervaren; al bij de start aan de poort van Het Kasteel.

Er werd een intieme sfeer gecreëerd op een mooie locatie.

Het doel was bereikt en dit mag voor de desbetreffende scholen vaker zo!

DANSDAGEN           DANSCENTRUM DELICIOUS

Modern dansproject voor groep 5 t/m 8

Professionele dansers gaan met leerlingen in groepjes aan de slag om in één ochtend een dans 

in te studeren en uit te voeren. Elke groep krijgt een speciale moderne dansstijl zoals hiphop, 

breakdance, showdance of jazz. 

Evaluatie

Dit project is door alle leerlingen en leerkrachten zeer enthousiast ontvangen en zal daarom 

zeker weer in programma worden opgenomen. Zeker de affiniteit met de dansstijlen en 

saamhorigheid worden als positief ervaren. 
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FACULTATIEF PROGRAMMA 

‘JAZZ4KIDS'              SUSAN OVERMEER

Interactieve  muziekworkshop over jazz  voor groep 5 en 6

Deze workshop binnen een lesuur  is een op de doelgroep gerichte (interactieve) kennismaking met de 

grondbeginselen van jazz.

Evaluatie

‘Jazz4Kids’ was in deze versie een leuk uitgevoerde ‘muziekles’, door één zangeres/gitarist in een mooie 

samenwerking met de kinderen.

De scholen waren goed te spreken over de opbouw en hebben de workshop als laagdrempelig ervaren; 

voor herhaling vatbaar.

‘LIMESREIS 2012’                                                                      VERZORGD DOOR STICHTING ROMEINENFESTIVAL I.S.M. KUVO EN SHHV

Voor groep 6 (en deels 5)

Samenwerkingsverband van de Stichting Romeinenfestival, KUVO en SHHV, met verhalen en 

wetenswaardigheden.

Evaluatie

De presentatie(s) vonden de leerlingen ‘heel echt’ en ze waren daardoor zeer betrokken , maar een 

enkele leerkracht merkte ook op dat (o.a.) inhoud en de presentatie daarvan, erg afhankelijk waren

van degene die de leiding had bij de activiteiten.



'DRUK MET KUNST'

Beeldend kunstproject voor groep 5 en 6

■ Samenwerkingspartners: Stadsmuseum Woerden en drukkerij Senz 

■ Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: VSB Fonds Woerden, Rabo Dichtbij Fonds en Loket     

 Spontane Zaken

Inhoud

■ Rondleiding door het Stadsmuseum met een expositie over houtdrukkunst, 

■ Rondleiding door drukkerij Senz, met uitleg over oude boekdrukkunst en om moderne 

 druktechnieken te bekijken,

■ Leskoffer in de klas, met daarin diverse lesplannen en materialen voor o.a. linoleumsnede.

Evaluatie

Het project Druk met kunst is als geheel zeer positief beoordeeld. De afwisseling in het project: het 

museumbezoek, bezoek aan de drukkerij en het gebruik van de leskoffer op school werd met name 

gewaardeerd. De kinderen hebben het bezoek aan zowel het museum als de drukkerij als ‘verrassend’ en 

‘erg interessant’ ervaren. Het museumbezoek werd door leerkrachten van groep 5 een aantal keren als ‘te 

lang’ benoemd. De door KUVO ontwikkelde leskoffer, incl. benodigde materialen en lesbrief, is beoordeeld 

als ‘geweldig’ en ‘kwalitatief zeer goed’.

'KLASSENDAG'

Kennismaking met erfgoed voor groep 7 en 8

■ Samenwerkingspartners van KUVO in dit project:  St. Open Monumenten Dag, het Gilde, 

 St. Hugo Kotestein, St. Historische Vereniging, St. Stoomgemaal Teijlingens en vele vrijwilligers. 

 Met dank aan de eigenaren van alle deelnemende monumenten.

■ Vorig jaar is dit initiatief  al goed ontvangen en had onze gemeente het grootste aantal 

 deelnemers van heel Nederland (1.000 v/d 15.000)!  En veel enthousiaste reacties van kinderen. 
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Inhoud

■ Klassendag is een korte enthousiaste kennismaking van de leerlingen met erfgoed in hun   

 nabijheid. Vaak is het voor de leerlingen verrassend te horen over de geschiedenis van locaties   

 waar ze normaal gedachteloos aan voorbij lopen of fietsen.   

■ M.b.v. veel enthousiaste, vrijwillige gidsen krijgen zij het ‘Verhaal van Woerden’ verteld.

■ Ze brengen 2 flitsbezoeken aan monumenten (o.a. Kasteel,  Molen,  Gemaal,  Arsenaal,  Museum,   

 Begraafplaats en Parken).

Evaluatie

De 2e editie van Klassendag in Woerden is wederom erg geslaagd. De afwisselende inhoud met de 

korte flitsbezoeken wordt zeer gewaardeerd. De kinderen en leerkrachten zijn geïnspireerd.  Mogelijk 

gemaakt door de inzet van vele partners en vrijwilligers. Dit project werd ook door RTV Utrecht 

opgemerkt en in ‘De keuze van de Kijker’ uitgezonden. Er komt zeker een vervolg in 2013.

Om dit mooie project te kunnen realiseren waren er maar liefst 48 vrijwilligers en medewerkers van 

KUVO betrokken.      

'KIJK MIJN WERELD!'

Beeldend kunstproject voor groep 5 t/m 8

■ Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van St. Kijk!!, VSB Fonds Woerden en Loket Spontane 

 Zaken

Inhoud

Beeldend kunstproject met kijkdozen: begeleidt door een poule van 5 verschillende kunstenaars. 

■ Voorbereiding door leerkracht aan de hand van een lesplan, behorend bij een van de 5   

 kunstenaars,

■ 2 uur durende workshop door een kunstenaar in de klas, 

■ Afronden van het project door leerkracht. 

Dit project loopt door in 2013 en zal dan ook geevalueerd worden. 
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'ACTIVITEITEN NA SCHOOLTIJD'

Activiteiten na schooltijd hebben als doel om kinderen breder te ontwikkelen. Activiteiten waar 

tijdens schooltijd geen ruimte of expertise voor is, worden na schooltijd aangeboden.

Een impressie van naschoolse activiteiten die via KUVO hebben plaats gevonden:

■ Groep 3/ 4: De Suikerschilders (onderzoek naar de mogelijkheden van verf en schildertechnieken), 

 “Wat een raar…?!” (werken in 3D en 2D)

■ Groep 5/ 6: Gitaarles (het instrument leren bespelen), striptekenen (een verhaal in tekeningen 

 vertellen), “Leren Acteren” (drama lessen)

■ Groep 7/ 8: Musical (dans, zang, toneel), kinderpersbureau (nieuws, interviewen, fotograferen, 

 schrijven)

'SCHOOLPROJECTEN R de JAGERSCHOOL' 

Beeldend kunstproject op maat voor groep 5 t/m 8

Inhoud

3 Blokken van 3 of 4 weken verspreid over het schooljaar, met verschillende thema’s waarbij 

kinderen in aanraking komen met verschillende beeldende technieken en materialen.

■ Blok 1. De Gouden Eeuw.

 Inzet van beeldend kunstenaars als workshopdocenten, o.a. werken met textiel, schilderen en 

 ruimtelijk werken.

■ Blok 2. Kunststromingen

 Kennis maken met verschillende kunststromingen en bijbehorende materialen/ technieken: 

 Surrealisme, Popart, Impressionisme, Kubisme.

■ Blok 3. Architectuur
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 Ruimtelijk werken (3D), kennis maken met eigen omgeving: rondleiding door de wijk , maken 

 van straatmeubilair tot maquette. 

'SCHOOLPROJECT ST. BAVOSCHOOL'

Coördinatie kunstproject tijdens jaarlijkse ‘Bavodag:  voor groep 3 t/m 8

Inhoud

■ Passend bij het thema van de Kinderboekenweek “Hallo Wereld!” maakten de kinderen een   

 ansichtkaart, onder begeleiding van een kunstenaar. Hierop tekenden zij hun eigen boodschap 

 aan de wereld. 

■ De resultaten werden vervolgens geëxposeerd in verschillende openbare plekken in Harmelen,   

 zoals de bibliotheek, het bejaardentehuis, H2O, diverse winkels, om zo de boodschap van de 

 kinderen aan ‘de wereld’ te vertellen.
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 ‘PEST JE OF WORD JE GEPEST?’                                                                                      DE RODE LOPER             

Theater in de klas

2 acteurs komen de klas binnen en spelen daar een voorstelling van 30 minuten over pesten. Vervolgens 

gebruiken ze nog 20 minuten voor een nabespreking en enkele theater/ reflectieve oefeningen met 

betrekking tot het thema. 

Evaluatie

Goede themavoorstelling over pesten omdat clichés vermeden worden. Men maakt de pestsituaties niet 

zo extreem en daardoor  zijn ze meer herkenbaar. De voorstelling en nabespreking willen laten zien dat  

je pesten (soms) kan stoppen door een zeer zelfverzekerde houding aan te nemen en extra te laten zien 

dat de commentaren je niet deren. Daardoor geef je de leerlingen ook praktische handvaten om met 

pestgedrag om te gaan. Indrukwekkend maar ook vaak zeer grappig.

‘ZINGEN, JE STEM ALS INSTRUMENT’                                                                                                DENISE JANNAH

Muziekvoorstelling

De voorstelling is een combinatie van jazzliedjes in verschillende stijlen en een enthousiast betoog 

over ritmes, stijlen, zingen en muziekgeschiedenis. Denise vraagt tijdens de voorstelling of de 

leerlingen bijvoorbeeld bepaalde stijlen of liedjes kunnen raden en stelt hen vragen. 

Evaluatie 

Leuke interactieve muziekvoorstelling over stijlen die leerlingen misschien minder vaak zelf 

luisteren. Stijlen die  overigens wel weer veel terugkomen in popmuziek, hiphop en r&b. 

Denise Jannah en haar gitarist Wolff Martini zijn beiden erg goede muzikanten die makkelijk en 

soepel musiceren en optreden. Eigenlijk ook (beter) geschikt voor in een klas(lokaal).

 

VOORTGEZET ONDERWIJS 2012
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 ‘1984’                                                                                                                                URBAN MYTH

Toneelvoorstelling gebaseerd op ‘1984’ van George Orwell

Dreigende voorstelling in collagevorm over (het gebruik van) privégegevens op het net.

Evaluatie 

De voorstelling begint luchtig en grappig maar wordt gaandeweg steeds serieuzer en grimmiger 

van toon.

Door het leuke begin worden de leerlingen meegetrokken in het verhaal. Uiteindelijk wordt in dit 

stuk duidelijk hoe iets onschuldigs in potentie ook gevaarlijk kan zijn/worden. De via Facebook 

 verkregen informatie van leerlingen werd gebruikt om het thema uiteen te zetten. 

  

'ANIMATIE'                                                                DOOR: TACKENVOGEL PRODUCTIES (BRAM TACKENBERG EN LAURIEN VOGELAAR)

Workshops ‘stop-motion films’

Beeld voor beeld wordt met een digitale camera een stop-motion filmpje gemaakt. Leerlingen werken 

in de klas in groepjes van drie: decorbouwer, filmer en regisseur. Met poppetjes, klein speelgoed en 

klei wordt een set gebouwd en een verhaal verteld. En dat alles in een blokuur!

Kunstenaars Bram en Laurien leren de technieken en bespreken na afloop de resultaten.

Evaluatie:

Door het snelle resultaat en de enthousiaste workshopdocenten is dit echt een positieve 

kennismaking met het maken van kunst. De leerlingen leren goed samen te werken. Bram en Laurien 

begeleiden de leerlingen met veel geduld.
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'DANSDAGEN'                                                                                                      DANSCENTRUM DELICIOUS

Dansproject in school en op (buiten)locatie

Professionele dansers gaan met leerlingen in groepjes aan de slag om in één dag een dans in 

te studeren en uit te voeren. Elke groep krijgt een speciale dansstijl en er worden bijbehorende 

kostuums ontworpen. ‘s- Middags vertonen alle dansgroepen tegelijk en in één dans een 

verrassingsoptreden (bij voorkeur op het kerkplein), voor ouders, klasgenoten en docenten.

Evaluatie

Het project loopt steeds beter omdat de docenten van school inmiddels goed begrijpen wat de 

dagen inhouden en wat er van hen verwacht wordt. Ze helpen de leerlingen bij het onderdeel 

grime en begeleiden ze van workshop naar workshop en van school naar de locatie van de 

flashmob . Voor zowel het Kalsbeek College als voor ‘Delicious’ is de rek nog niet uit dit concept 

en voor een volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar. 

KUNSTENDAGEN      DIVERSE WORKSHOPDOCENTEN

Workshops en presentaties

Leerlingen kiezen uit een groot aanbod kunstworkshops beeldende kunst en podiumkunst (muziek, 

dans, theater). ’s- Ochtends volgen ze deze workshops en ’s- middags laten ze in het theater aan veel 

andere scholieren zien wat ze hebben geleerd of gemaakt. Zo leren ze in een uur tijd wat over een 

kunstvorm en werken ze samen in een groep naar een eindresultaat. 

Evaluatie:

Al ruim tien jaar lang een leuk concept voor zowel Kalsbeek als Minkema. Jaarlijks zoeken we 

weer naar veel nieuwe invullingen van workshops, zo veelzijdig mogelijk en liefst verzorgd door 

kunstenaars uit Woerden. De locatie  voor  workshops is de laatste jaren lastig; doordat het niet meer 

allemaal op 1 plek plaatsvindt, is het logistiek ingewikkelder. We gebruikten nu bijvoorbeeld ook het 

tijdelijk leegstaande Arsenaal en de bibliotheek.
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‘LIEVER ÉÉN KEER MET SNEEUWWITJE DAN 7 KEER MET DE DWERGEN’                       MAARTEN WILLEMSE

Verhalende cabaretvoorstelling

Maarten zoekt in zijn voorstelling graag het contact op met de leerlingen en improviseert aan de 

hand van hun reacties. Zijn act is een mix van cabaret, stand-up comedy, improvisaties, percussie, 

rap, beatbox, zang en… magic. 

Evaluatie

De toon van de voorstelling is licht en humoristisch, maar er komen wél serieuze thema’s aan bod: 

voor jezelf opkomen, integreren in de maatschappij en je creativiteit ontwikkelen.

De leerlingen waren er met de aandacht volledig bij; er werd er enthousiast geluisterd en gereageerd 

wanneer Maarten daarom vroeg en veel gelachen. 

‘DOEN OF DURVEN’                                                                                                       MEISJES SCHOLTEN

Cabaretesk liedjesprogramma

3 actrices vertellen verhalen, spelen verschillende typetjes en zingen liedjes. Ze behandelen zo 

op gelaagde wijze thema’s als grenzen aangeven en voor jezelf opkomen. 

Evaluatie

De voorstelling gebruikt 4 verhaallijnen die ze als een mozaïek door elkaar heen laten lopen. 

Je zapt als het ware van scene naar scene.  De typetjes zijn grappig en schrijnend tegelijk. De 

schrijnende voorbeelden geven soms een ongemakkelijk gevoel. 

Een nabespreking of voorbespreking is bij deze voorstelling wel echt aan te raden.
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CIRCUS MEERVOUT                                                                                                    HUUB COOIJMANS

Huub Cooijmans  is één van de weinigen die de kunst verstaat om op hoog niveau jongleren en magie 

tot één geheel te verweven. Huub maakt van het publiek een groep en met de groep een onvergetelijke 

show.

Evaluatie 

Aardige voorstellingsvorm voor deze doelgroep (vmbo-leerlingen); de leerlingen werden geboeid.

'IMPROVISATIETHEATER'                                                                                                      OP STERK WATER

Theatervoorstelling

Improvisatietheater met veel inbreng van het publiek; dat is ‘Op Sterk Water’. Het publiek bedenkt 

de onderwerpen die vervolgens direct door de acteurs op het toneel worden omgezet in korte, snelle 

scènes, begeleid op piano. Geen enkele voorstelling is hetzelfde, want steeds weer verrassend en 

humoristisch. Leerlingen worden ook op het podium gevraagd.

Evaluatie

Op Sterk Water kan goed een vertrouwde sfeer creëren, waarin de leerlingen veel durven.

Er ontstaat altijd enthousiasme en er wordt door de acteurs vaak teruggegrepen op (eerdere) details 

in de voorstelling.
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NO HOLDING BACK         THE MAKING OF POPMUSIC

Schoolconcert 

'The making of' popmuziek. Bij veel jongeren neemt popmuziek een centrale plaats in. Toch blijft 

het voor velen vaak iets ongrijpbaars, iets geheimzinnigs. Want hoe schrijf je nou eigenlijk een 

popnummer? Tijdens het schoolconcert wordt duidelijk wat er zoal komt kijken bij het spelen in een 

bandje, waarom het toch altijd zo hard moet, hoe je al die geluiden uit een synthesizer krijgt, wat 

een bassist nou eigenlijk doet... en er wordt een popnummer gecomponeerd en gearrangeerd.

Evaluatie

Deze voorstelling was niet geschikt voor deze leeftijdsgroep. No holding back is wel goed te boeken voor de tweede klassen. 

Zij hebben nog muziek en dan is het goed voor te bereiden cq in te bedden in de muzieklessen. Dan heeft het een meerwaarde.

JAAP PLUIJGERS

Workshop- Djembé

Introductieworkshop trommelen op Djembé ’s van Jaap Pluijgers. In een lesuur leert hij hoe je de 

djembé bespeelt en hoe je samen een muziekstuk kunt maken. 

Evaluatie 

Jaap geeft de workshops na zoveel jaar nog steeds met veel enthousiasme, humor en didactische 

ervaring. Het blijft een succesvolle workshop door de positieve ervaring met muziek maken en de 

flexibiliteit om de workshop in te passen in de muzieklessen.
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MUSEUMBEZOEK                KUVO

Rondleiding voor leerjaar 3 

De leerlingen krijgen een rondleiding door het Stadsmuseum, ze bezoeken de Vroedzaal, de Romeinse 

Zolder en krijgen historische achtergronden te horen over het pand. Daarbij bezoeken ze de wisselende 

tentoonstellingen en de vaste collectie te zien van het Stadsmuseum. Vanuit het Minkema College krijgen ze 

een kijk opdracht die ze ter plekke maken in het museum. 

Evaluatie

De rondleidingen verlopen goed en de leerlingen zijn eigenlijk heel open en geïnteresseerd, vooral de 

verhalen over hoe het leven vroeger was in Woerden en de verhalen over de romeinse tijd spreken ze erg aan. 

Het blijft een boeiende en interessante plek om te bezoeken en de leerlingen kennis mee te laten maken. 

MODESHOW                             LEERLINGEN VAN HET KALSBEEK COLLEGE

Eindexamenpresentatie voor leerjaar 4, 5 en 6

Jaarlijks organiseren KUVO en het Kalsbeek College een modeshow en expositie met bijzonder werk 

van de eindexamen -kunstklassen. Dit keer in Synergos. Voor een groot publiek van vrienden, familie, 

leerlingen en docenten werd een professionele catwalk gebouwd. Leerlingen showden exentrieke outfits en 

exposeerden uiteenlopende kunstwerken. 

Evaluatie 

Het feestelijke evenement dat elk jaar beter verloopt. De lokatie Synergos zal met wat kleine aanpassingen 

ook volgend jaar weer gebruikt kunnen worden. 
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'MULTIKUNSTROUTE'       diverse rondleiders: KUVO, HET GILDE, KUNSTBEDRIJVEN

Rondleidingen en workshops voor leerjaar 2

De Multi Kunst Route is een project van twee dagen waarbij leerlingen van het Kalsbeek College 

allemaal 1 erfgoed locatie bezoeken en 2 culturele locaties. De culturele locaties zijn onder andere 

; ateliers, creatieve ondernemers of ambachtelijke werkplaatsen zoals een meubelmakerij. De 

erfgoedlocaties zijn onder andere Het Kasteel, de Petrustoren en Molen de Windhond. Ze krijgen 

op deze manier een kijkje in de keuken van het creatieve beroep en zowel een rondleiding op een 

historische locatie in Woerden.     

Evaluatie

De rondleidingen verliepen prima, de kwaliteit van de rondleidingen hangt natuurlijk af van degene die de rondleiding geeft en of er een 

begeleidende docent bij aanwezig is.

'KUNSTCARROUSEL'         VERSCHILLENDE ARTIESTEN

Theater- en muziekvoorstellingen voor leerjaar 1 en 2

Veel korte confrontaties met podiumkunsten op 1 dag, dat is de kunstcarrousel. Leerlingen zagen, 

verdeeld in roulerende groepen, twee voorstellingen in één ochtend. De ene dag was voor eerstejaars 

en de andere dag voor tweedejaars leerlingen. Tegelijk is het ook een kennismaking met verschillende  

kunst-/optreedlocaties in Woerden. Zoveel mogelijk vormen van performancekunst kwamen aan bod. 

Evaluatie

Het concept compacte voorstellingen op intieme locaties werkt goed. Hoewel het veel organisatie vergt 

is het een concept wat we zeker willen voortzetten. 
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‘DODELIJK VERLANGEN’                                                                           DE FANTASTEN I.S.M. HET RAGAZZE  KWARTET

 

Een theatrale vertelling over een decadente markiezin en een graaf die elkaar en hun moderne 

hofhouding tot het uiterste drijven met hun spel van levensgevaarlijke intriges en nietsontziende 

plannen.

 

Evaluatie

Broeierige en fysieke muziektheatervoorstelling die mooi wordt vormgegeven d.m.v. origineel ogende 

barokke kostuums en spannende kamermuziek

 

 

‘MEESTERZET’                                                                                                                           ROOD VERLANGEN

Muzikaal verteltheater

 

Een verhaal over oorlog, gezien vanuit het standpunt van een generaal en bijgestaan door zijn 

musicerende soldaten.

 

Evaluatie

Prachtige vertelling, mede door zijn eenvoud en sobere vormgeving; over oorlog, vrede, weggestopt 

verdriet en verlangen.
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DANSDAGEN  GOUD VAN DE INCA'S             SCAPINO

Leerlingen bereiden een dansvoorstelling voor d.m.v. een dansworkshop en een workshop kostuum- 

of decor maken en voeren direct daarna de voorstelling op voor een groot publiek in de aula. 

Ter voorbereiding wordt door de school aan de leerlingen een programmaboekje uitgedeeld met de 

verschillende workshops waar ze uit kunnen kiezen, uitleg over de workshops en achtergrond 

informatie over de Inca’s.

Evaluatie:

De dansdagen door Scapino zijn altijd goed verzorgd, en het is zo leuk dat de leerlingen ook décor en kleding maken bij de voorstelling. 

Zo wordt de voorstelling echt een geheel en heel spectaculair en leuk om te zien. Wel is de wens vanuit school aanwezig om misschien ook 

weer eens met een nieuwe, andere groep samen te werken. Dit is waar we voor volgend jaar naar gaan kijken

school jaarlijks veel tijd.
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