Kunstkade is er voor actieve
kunst- en cultuurbeleving in
Leeuwarden. Op Kunstkade.nl
staan ruim 300 cursussen van
200 aanbieders, onderverdeeld in diverse disciplines
voor kinderen, jongeren en
volwassenen.

Centrum voor Talentontwikkeling

Projecten

Het CvTO stimuleert talentontwikkeling binnen de
Gemeente Leeuwarden. Een kind of jongere (8-18
jaar) met een bijzondere passie of interesse wordt
vanuit het CvTO uitgedaagd om zijn of haar talent
verder te ontwikkelen.

Kunstkade organiseert vele projecten groot en klein.
Dat doen we vanuit de behoefte van het veld, we
betrekken daar altijd de culturele partners bij. Hier
een aantal projecten uit 2021 uitgelicht:

Het CvTO bestond in 2021 5 jaar en dat werd gevierd met een speciale glossy. In dit magazine zijn
de talenten en hun begeleiders in het zonnetje
gezet. Het eerste exemplaar werd overhandigd
aan wethouder Hilde Tjeerdema. Met 70 talenten
verdeeld over 26 disciplines en begeleid door 26
professionals, werkt het CvTO aan talentontwikkeling binnen disciplines als dans, zang, toneel,
schaken, BMX en paardrijden.
Dit jaar heeft het CvTO zich met name gericht op
kansarme jongeren uit aandachtswijken van de
gemeente Leeuwarden. Met behulp van de leerkrachten, cultuurcoaches en aanbieders zijn 30 van
hen bij het CvTO aangemeld. Mede dankzij de
financiële ondersteuning van het Jeugdfonds Sport
en Cultuur, het Nieuwe Stads Weeshuis en Stichting
de Grovestins heeft CvTO deze jongeren in diverse
disciplines kunnen onderbrengen.

Adje
‘Adje, Kijk eens wat ik
kan!’ was een van de
succesvolle hoofdprojecten tijdens Culturele
Hoofdstad van Europa
in 2018. Adje richt zich
speciaal op de kinderen
uit groep 5/6. Zij krijgen
een plek om te sprankelen, op of naast het
podium. Adje maakt kunst
en cultuur mogelijk én
bereikbaar. Ook in 2021, maar door corona moest
Adje noodgedwongen op de rem trappen. Het
tweejaarlijkse evenement werd in 2020 afgelast; na
een productief jaar van voorbereidingen. In 2021
lag de focus – juist vanwege de beperkingen en
lockdowns – op het enthousiasmeren van de scholen
voor 2022. Gelukkig kon het Adje Orkest al wel
beginnen.
Bij Adje mag ieder kind schitteren. Projecten worden
op school in overleg met de docent en/of cultuurcoach vormgegeven en uitgevoerd.
Jonge Helden 058

Projectleider Kees, talent Freedom en wethouder Hilde
Tjeerdema van onderwijs bij de uitreiking van de CvTO-jubileumglossy op IKC Prins Maurits

Met Jonge Helden 058 biedt Kunstkade kunst en
cultuur voor kinderen en jongeren na schooltijd.
Daar waar dat niet vanzelfsprekend is. Het project
startte dit najaar. Vertraagd, omdat ook hier de
coronapandemie lang een spelbreker was. Met veel
activiteiten is Jonge Helden het ultieme tijdverdrijf:
free running, graffiti, skaten, BMX. Maar ook: acteren, fotografie, schilderen, beeldhouwen en video
editing. Het programma-aanbod ontstaat feitelijk
pas als de jongeren en kinderen zélf hebben aangegeven waar ze enthousiast van worden. Dat is een
belangrijk uitgangspunt van Jonge Helden 058.
Meedoen is gratis. Verdeeld over drie groepen, de
zogenaamde Labs, worden kinderen vanaf tien jaar
in staat gesteld om leuke en afwisselende dingen te
doen. Met elkaar en onder begeleiding van profes-

Officiële opening Jonge Helden door de jongeren en
burgemeester Van Haersma Buma © Lucas Kemper

Bijeenkomst partners Culture4Schools in Sevilla, Spanje

Workshop van Gea Boschma tijdens Zomerkade

sionele kunst- en cultuurmakers. Er is een Urban Lab
(oa skaten en free running), Stage Lab (podiumkunsten) en Visual Lab (beeldend en techniek).

ingezet. Er zijn in totaal 30 films gemaakt waarvan
16 eindfilms met een première in Slieker.
Kunstkade is een partner van Filmhub Noord en
inmiddels expert op het gebied van filmeducatie. Zo
volgden cultuurcoaches workshops filmeducatie.

zijn gemaakt voor deelnemers uit alle landen die
bij het project betrokken zijn. Vervolgens wordt dit
1 cursus en deze wordt per land vertaald naar de
eigen taal. Er is veel online gewerkt vanwege de
coronamaatregelen.

Jonge Helden 058 is bedacht omdat er eigenlijk
nooit genoeg kunst en cultuur kan zijn, vinden Kunstkade en Amaryllis die het project samen dragen.
Jonge Helden wil ervoor zorgen dat jongeren zich
gezien en gehoord voelen. Sinds de start doen meer
dan vijftig jonge helden mee aan de labs.
Alle activiteiten zijn onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën. Er is een groep voor 10 tot en met
13 jaar (wijkgebouw De Klomp) en een groep
voor jongeren van 14 jaar en ouder (De DOAS).
Urban Lab is in het atelier van graffitikunstenaar Roy
Schreuder, Visual Lab is bij beeldend kunstenaar
Marsja van der Ven en wie voor Stage Lab kiest,
komt terecht in de Podiumschool.
Filmhub
De Filmhub Noord is een samenwerking van
Kunstkade, Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Forum
Groningen, Film in Friesland en Internationaal Filmfestival Assen. Hierin wordt filmeducatie versterkt
voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Samen wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat
filmeducatie in het noorden een structurele plek krijgt
in het onderwijs.
Er is dit jaar veel gebeurd op het gebied van filmeducatie. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd
voor docenten in het po en vo, met een proeftuin
in het basisonderwijs en twee in het voortgezet
onderwijs. Is er een workshop deskundigheidsbevordering (FilmLab) voor de basisschool leerkrachten verzorgd tijdens het Noordelijk Film Festival met 21 deelnemers en positieve reacties. In de
proeftuinen zijn filmmakers, filmdocenten, leerlingen
en cultuurcoaches aan de slag gegaan met een
belangrijke filmeducatie vraag van de deelnemende
school. Ook zijn er o.a. profielwerkstukken gefilmd
en eindfilms gemaakt.
Eindfilms
Wegens de coronamaatregelen zijn veel musicals
geannuleerd. Een waardige afsluiting van het jaar
was (zeker voor groep 8) gewenst en al gauw
gevonden in de Eindfilm. Er werden filmmakers
aangetrokken en cultuurcoaches en aanbieders
op het gebied van dans, theater en tekstschrijvers

Film proeftuin in het VO
Een onderdeel van Filmhub Noord is de proeftuin.
In Leeuwarden hebben CSG Mariënburg en PJ
Stedelijk Gymnasium een onderzoek gedaan. CSG
Mariënburg onderzocht hoe filmeducatie het vak
geschiedenis kan ondersteunen en hoe filmeducatie
vakoverstijgend ingezet kan worden.
PJ Stedelijk Gymnasium onderzocht hoe leerlingen aan een filmisch PWS kunnen werken. Beide
proeftuinen zijn volledig digitaal ondersteund.
Vlak voor de zomervakantie is de proeftuin voor
CSG Mariënburg afgesloten met een college
tour in De Harmonie en Slieker. Regisseur Steven de
Jong werd door 160 leerlingen bevraagd over zijn
film Scheepsjongens van de Bontekoe. De leerlingen
bekeken de film in Slieker.

In november was er een bijeenkomst in Sevilla. Hier
is vooruit gekeken naar IO3. In IO3 zal worden
gewerkt aan lesmateriaal. Zowel plugged (digitaal)
als unplugged (niet digitaal) lessen zullen voor
iedere doelgroep worden gemaakt om leerkrachten
te helpen met het maken van een start met computational thinking in de klas. De Italiaanse partner gaat
aan de hand hiervan aan de slag met het maken
van een tool om leerkrachten hierbij te ondersteunen.
Culture United
Kunstkade werkt binnen het project Culture United
op Europees niveau samen. Alle partners ontwikkelen educatieve projecten rondom cultuur en
cultuurhistorie. Europese partners zijn: Finland,
Schotland en Ierland. Gedurende dit project wordt

Europese projecten
Kunstkade doet mee aan twee Europese projecten
Culture4Schools (voorheen CULT-TIPS) en Culture
United. Hierin wordt samengewerkt met lokale partners uit onderwijs en cultuur en Europese partners.
Culture4Schools
Culture4Schools is gericht op versteviging van de
capaciteit van basisscholen om vaardigheden te
ontwikkelen in onderwerpen als kunst en cultureel
erfgoed door middel van innovatieve en interactieve
lesmethoden en benaderingen. Het belangrijkste
doel is om docenten te helpen het belang van
Computational Thinking en digitale hulpmiddelen te
begrijpen, als effectieve en innovatieve lesmethode
die op alle vakken van toepassing zijn. Binnen dit
project wordt samengewerkt met partners uit Griekenland, Italië, Spanje,
Malta en Litouwen.
In 2021 is er een
lessenserie gemaakt voor
leerkrachten, met input
vanuit ons en Mirjam
van der Sloot (leerkracht
Twa Fisken). Deze lessen

gezocht naar middelen om het culturele erfgoed
door te geven aan de volgende generaties. In Nederland sluit Kunstkade zich aan bij “de Tocht”. Een
evenement dat al jaren niet doorgaat en daardoor
uit het collectief geheugen lijkt te verdwijnen. Samen
met twee basisscholen De GreideVugel (Baard) en
IKC De Wielen (Leeuwarden) en het musical spektakel “de Tocht” onderzoekt Kunstkade hoe je vanuit
de leerlingen verbinding kan leggen tot de Elfstedentocht. Dit doen we door samen met Stichting Beleef
en Herinner en kinderen de Elfstedentocht te onderzoeken door te kijken wat de leerlingen zelf willen
leren. Vanwege corona heeft de ontwikkeling even
stilgelegen, maar is het na de zomer weer opgepakt
met een uitwisseling in Ierland. In de klas is gestart
met een verhalend ontwerp onderzoek, waarin de
leerlingen Pake helpen de Elfstedentocht weer door
te laten gaan. Door onderzoek, interview met oud
deelnemers in de klas en ervaringen zoeken de
leerlingen antwoorden op hun eigen vragen.

Kontje Kermis in de binnenstad tijdens Mooie Herfst ©
Van Ravesteijn Theater & Events

Kunstkade label
Kunstkade brengt vraag en aanbod op het gebied
van kunst- en cultuureducatie bij elkaar. Daarin wordt
samengewerkt met circa 200 culturele ondernemers
die ruim 300 cursussen aanbieden. Onderverdeeld
in verschillende disciplines: van dans, muziek en
beeldende kunst tot mode/textiel, erfgoed, literatuur,
fotografie/media en toneel.
Dit jaar is het cursusmagazine vernieuwd. In het
cursusaanbod stonden de portretten van aangesloten
culturele ondernemers centraal. Daarnaast was het
aanbod te zien in advertenties en portretvideo’s.
Op de vernieuwde website staat naast het culturele
aanbod ook informatie voor het culturele veld en de
inwoner van de gemeente centraal.
Kunstkade organiseerde activiteiten om het cultureel
ondernemerschap te stimuleren. Zo werd in samenwerking met Mitchell Brown van creatief bureau
Brightbrown, een online LinkedIn-training georganiseerd. In de zomerperiode konden aanbieders hun
activiteiten ontplooien via Zomerkade en de culturele
seizoenstart ‘Uit in Huis’.
Vanwege de coronamaatregelen hebben veel
aanbieders hun werk tijdelijk niet kunnen doen. De
gemeente Leeuwarden heeft Kunstkade gefinancierd
om hen een impuls te geven alsnog activiteiten uit te
voeren, zichtbaar en merkbaar voor de bewoners
van Leeuwarden. Dit heeft geresulteerd in presentaties, workshops en vele activiteiten in de zomer,
herfst en winter.

de, ook een aantal gratis workshops aanbieden.
In samenwerking met Amaryllis Leeuwarden werd
het programma onder de aandacht gebracht van
mensen met een kleine beurs. Zomerkade werd
georganiseerd van 10 juli t/m 22 augustus met 29
deelnemende aanbieders. Zomerkade wordt door
de ondernemers en de inwoners op prijs gesteld, met
de uitgesproken wens om soortgelijke activiteiten in
de toekomst te herhalen.

Zomerkade is een initiatief van Kunstkade in samenwerking met vormgever Minne Velstra en werd dit
jaar voor de tweede keer georganiseerd. Aanbieders
konden met behulp van coronagelden naast betaal-

& Events, Acta Theater, Circus Saranti, Dance Company 058, Stichting Praamvaren Leeuwarden, het
Gruttersmuseum en Tresoar organiseerden activiteiten. Ook in december konden er voor de lockdown
nog een aantal programma’s doorgaan.
Sjors Leeuwarden
Sjors Leeuwarden beleefde in 2021 zijn 5e schooljaar in de gemeente Leeuwarden, met zowel
sportieve als creatieve activiteiten voor de jeugd.
Tot de zomer was het – vanwege coronamaatregelen
- niet altijd mogelijk om activiteiten te organiseren.
Toch werd er een flyer ontwikkeld met daarop het
zomeraanbod. Deze werd verspreid op alle 59
basisscholen in de gemeente Leeuwarden.

Uit in Huis
Na een moeilijke periode door de coronamaatregelen stond cultureel Leeuwarden te trappelen om een
feestelijk inkijkje in het nieuwe aanbod te geven.
Daarom stond de 3e editie van Uit in Huis op 5 september in het teken van ‘Uit Huis’. Zo’n 30 locaties in
(en rondom) Leeuwarden – handig in kaart gebracht
op een losse flyer met plattegrond - openden de
deuren en waren die zondag geheel gratis toegankelijk. Met een vol programma bestaande uit rondleidingen, workshops, voorproefjes en open ateliers.
Voor wie dat wilde, kon deelnemen aan de Uit-inHuis tour met gids of een ritje maken met de City
Train langs de diverse locaties. Het volledige programma was vindbaar op kunstkade.nl, via uitinhuis.
frl en in de bijlage van de Huis aan Huis krant.
Mooie Zomer/Herfst in Leeuwarden en
December-activiteiten

Zomerkade

CULTUUREDUCATIE IN LEEUWARDEN

In de zomer en herfst zijn er mooie activiteiten georganiseerd voor jong en oud in Leeuwarden.
Dit werd mogelijk gemaakt vanuit gemeentelijke coronagelden en kwam tot stand in samenwerking met
We are Grutsk. Onder meer Van Ravesteijn Theater
Mila-Made (Jamilla Beukema) geeft een workshop tijdens
Uit in Huis

Helaas kon de officiële kick-off vanwege corona niet
doorgaan. Alle kinderen uit het basisonderwijs in de
gemeente Leeuwarden ontvingen eind september wél het Sjors Sportief/Creatief boekje op
school. Een rijk aanbod met 75 sportieve en
creatieve aanbieders van activiteiten. Sjors
is al jaren een regelrecht ‘succes’ onder de
basisschooljeugd. Een leuke manier voor
kinderen om zich (gratis) te oriënteren op het
gebied van sport en cultuur in de gemeente. Nieuw
dit jaar is SJORS Carrousel, dit zijn lessenreeksen
georganiseerd door sportaanbieders in de buurt, die
gedurende het hele jaar plaatsvinden.

Wij zijn Kunstkade – en beloven jou
de kunst om jezelf te vormen.
KUNSTKADE LEEUWARDEN

JAARVERSLAG 2021

Het doel van Kunstkade
in het onderwijs is het
bijdragen aan de
culturele ontwikkeling
van kinderen en
jongeren, in de leeftijd
van 2-16 jaar.

Kunstkade is er
voor iedereen die in
Leeuwarden actief
aan de slag wil met
kunst en cultuur.

Voorwoord
Het was een bewogen jaar!
Corona hield ons in haar greep en we zochten naar
manieren om toch te kunnen zingen, bewegen,
creëren, spelen, om ons te uiten middels de kunsten.
Om kunst en cultuur te ervaren, al was het digitaal.
Zo werden we allemaal op de proef gesteld en
moesten we meer dan ooit onze creativiteit, flexibiliteit en veerkracht inzetten.
En dat hebben we gedaan, samen met onze partners
en de scholen.
Hoewel het ongewis blijft en vele partners het
moeilijk hebben om rond te komen, hebben we ook
gezien hoeveel vreugde het ons allemaal weer gaf
toen we weer konden genieten van kunst en cultuur,
live. De waarde van kunst en cultuur wordt gezien en
ervaren.
Zeker in Leeuwarden, waar cultuur integraal wordt
meegenomen bij het maken van plannen om bijvoorbeeld armoede te bestrijden. Kunstkade staat voor
een brede ontwikkeling van elk kind en maakt het
mogelijk dat jong en oud zich creatief blijven ontwikkelen. Met programma’s als Kansen voor Kinderen
en Leeuwarden Oost, committeert Kunstkade zich,
zich hiervoor te blijven inzetten.

Kunstkade is een netwerkorganisatie op het gebied
van kunst- en cultuureducatie. Ze werkt onder het
label Schoolkade voor het onderwijs. Het label Kunstkade is gericht op aanbieders.
Kunstkade vervult een spilfunctie binnen het culturele
veld. In de gemeente Leeuwarden, door het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van
kunst- en cultuureducatie. Daarbij werkt ze samen
met ruim 200 culturele aanbieders. Bekijk het aanbod op www.kunstkade.nl.
Met de culturele instellingen uit de stad wordt onder
andere samengewerkt in het directeurenoverleg
DOLCI, bij Uit in Huis en met een groots aanbod
voor alle scholen in het primair en voortgezet
onderwijs.
Onder het label Schoolkade vallen alle educatieve
activiteiten voor leerlingen van 2 tot 16 jaar. Binnenschools en buitenschools. Het gaat om activiteiten
voor peuters, primair en voortgezet onderwijs,
maar ook de Vakantieschool en het Centrum voor
Talentontwikkeling. Bekijk alle programma’s op www.
schoolkade.nl. Daarnaast is Kunstkade als projectleider verantwoordelijk voor projecten als Dancebattle
XL, Circus Adje, Jonge Helden en Sjors Leeuwarden.

Begin van het jaar heeft Kunstkade haar medewerkers, de scholen, partners en leden gevraagd naar
de waarden en het functioneren van Kunstkade. Hier
kwamen hoge rapportcijfers uit. Kunstkade krijgt vertrouwen en waardering en dat is de verdienste van
haar medewerkers. En aan Dieneke Zwiers in het
bijzonder die Kunstkade heeft opgericht en na 9 jaar
afscheid nam. Met een grootse netwerkbijeenkomst
in Stadsschouwburg De Harmonie werd stil gestaan
bij al het moois dat gebeurt in Leeuwarden aan
actieve kunst en cultuur in de stad, voor jong en oud.
Op dat fundament mag ik voortbouwen. Met een
belofte en een opdracht om te blijven werken aan
een goed cultureel klimaat waarin iedereen de ruimte
krijgt om zich te blijven ontwikkelen. Dat doe ik
graag, samen met de medewerkers van Kunstkade,
het bestuur en de vele partners in Leeuwarden.
Graag tot ziens in 2022!
Femke van de Wiel
Directeur Kunstkade

Kunstkade draagt bij aan
de culturele ontwikkeling van
kinderen en jongeren.
Elke leerling in Leeuwarden ontdekt de kunsten in
Leeuwarden en in zichzelf. De cultuurcoaches zijn de
motor op alle basis- en speciaal onderwijsscholen en
onze programma’s bieden we aan in samenwerking
met onze partners. We beginnen op de speelleergroepen met de kennismaking, we bieden verdieping
op school en buitenschools. In het voortgezet onderwijs maken jongeren zich cultuur eigen en nemen dat
hun leven lang mee.
Peuterpakhuis
Het Peuterpakhuis brengt kunst en cultuur naar de
speelleergroepen van Leeuwarden. Met het aanbod
verrijken en verbreden we hun ontwikkeling. Voor de
peuters zelf en voor de pedagogisch medewerkers.
Zo was er dit jaar vraag naar verdieping in muziek,
en organiseerden we twee muziekavonden voor
pedagogisch medewerkers i.s.m. kinderboekwinkel
de Toverlantaarn. De Peuter-Ontdekmachine van

Marsja van der Ven kwam langs bij 16 speelleergroepen en liet kinderen spelenderwijs ontdekken en
onderzoeken.

Peuter-ontdekmachine gemaakt door beeldend kunstenaar
Marsja van der Ven

Inmiddels komt het Peuterpakhuis op 7 Integrale Kind
Centra (IKC’s) in het kader van Kansen voor Kinderen en 4 IKC’s vanuit de peuteropvang organisaties.
Op basis van de opgehaalde behoeften van de
IKC’s, komen de kunstvakdocenten met programma
op maat in 2022 weer naar de groepen.

Primair onderwijs
Alle 59 basis- en speciaal onderwijsscholen in
Leeuwarden doen mee aan het Kunstmenu en
KunstmenuPLUS, waardoor de bijna 11.000 leerlingen allemaal kennismaken met kunst en cultuur in
Leeuwarden. De 15 cultuurcoaches van Kunstkade
verzorgen structureel cultuureducatie op de scholen.
Zij geven les en coachen kinderen, team en directie.
Kunstmenu en KunstmenuPLUS
Vanwege de coronamaatregelen konden activiteiten
van het Kunstmenu en KunstmenuPLUS begin 2021
niet doorgaan. Cultuurcoaches ondersteunden de
scholen bij de noodopvang. Vanaf half maart kon er
weer wat meer en vonden er met maatwerk alternatieve activiteiten plaats. Zoals ondersteuning bij
de eindfilm door de cultuurcoach en filmers, hulp bij
schoolreisjes, inhaalmogelijkheden voor de gemiste
programma’s en gratis vervoer naar de instellingen
wanneer een school daar behoefte aan had. Scholen
konden ook gebruik maken van Plan B, waarbij de
instelling op school kwam of online live of digitaal.
Een aantal programma’s kon niet doorgaan. Ook de
Kunst- en Techniekmenumarkt werd geannuleerd. Om
leerkrachten, ICC’-ers en directie te informeren over
het nieuwe aanbod, werden er naast het gebruikelijke magazine, korte filmpjes gemaakt, waarin
instellingen hun aanbod toelichtten.
Na de zomervakantie gingen de programma’s weer
van start in de scholen. Met op 30 augustus de
officiële overhandiging van het lespakket ‘Regenboogweken’ aan wethouder Kuiken op IKC Alexia.
Kinderen leren daarin op speelse en creatieve wijze
over zichzelf en de ander, diversiteit staat hier
centraal. Dit kreeg een grand finale tijdens Roze
Zaterdag op 16 oktober, met onder andere de speurtocht ‘Speuren naar Roze Sporen’. Het lespakket blijft
beschikbaar voor alle primair onderwijs scholen. Er
doen al 17 scholen mee!
Binnen het Kunstmenu gingen leerlingen ‘Op
avontuur in het Bos’ met de Notenvloot. Zij konden
diverse instrumenten uitproberen en gaven een mini-concert. In Neushoorn ging D’Experience van start
waar leerlingen kennismaakten met de wereld van
de popcultuur. Tijdens het Noordelijk Film Festival
keken 30 scholen naar ‘Captain Nova’. Het Historisch Centrum Leeuwarden liet de leerlingen kennis
maken met het programma ‘Us Heit’, Tresoar met
‘De Tocht’ en het Fries Museum presenteerde ‘Icons’.

Voor de kleuters was er de meedansvoorstelling ‘De
Melkweg’ van De Beweging.
Tijdens de KunstmenuPLUS-workshops van Writersblock kregen leerlingen les van een ervaren graffiti
kunstenaar. Ook FILM IT! ging van start, een filmproject vanuit KunstmenuPLUS, waarin de leerlingen
filmles krijgen van professionele filmmakers.
Techniekmenu
Met de leerlijn techniek en het Techniekmenu, biedt
Kunstkade voor het derde jaar op rij de mogelijkheid
om vorm te geven aan het vak Wetenschap & Technologie. Het Techniekmenu stimuleert de natuurlijke
nieuwsgierigheid van kinderen en doet een beroep
op de 21e ste-eeuwse vaardigheden. Iedere groep
maakt kennis met zowel de digitale- als de makerswereld.
Na de zomervakantie bezocht een aantal deelnemende scholen het Comenius Zamenhof, waar
de leerlingen in het ‘TechniekTheater’ aan de slag
gingen met programmeren, 3D printen en metaalen houtbewerking. In november kon voor het eerst
het Leerdock van de Vliegbasis worden bezocht en
maakten leerlingen kennis met vliegtuigtechniek.
CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit)
De vierjarige Rijksregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) zetten we sinds 2014 in als verdiepingsprogramma op het primair onderwijs. In 2021 werd
CMK2 (2017-2020) afgerond en CMK3 (20212025) opgestart. Het FCP complimenteerde ons en
onze partners, voor de plannen en de uitvoering.
CmK maakt het mogelijk om een aanvulling te geven
op het Kunstmenu en het werk van de cultuurcoach.
Het werken aan een samenhangend schooleigen
programma, deskundigheidsbevordering en samenwerking met de culturele omgeving staan centraal.
Samen met de culturele partners wordt op basis van
de visie van de school gewerkt aan maatwerk ten behoeve van een brede culturele ontwikkeling voor alle
kinderen in Leeuwarden, waarin de leerling centraal
staat en het team van de school deelneemt.
Het keuzeprogramma KunstmenuPLUS hoort daar
bij, maar ook de Dance Battle, het Peuterpakhuis,
het portfolio, de beeldende en andere leerlijnen en
het Techniekmenu én de deskundigheidsbevordering
voor leerkrachten en educatief medewerkers. Door

deze regeling is bijvoorbeeld de ICC cursus (Intern
cultuur coördinator) heel laagdrempelig geprijsd en
kunnen teamtrainingen aantrekkelijk aangeboden
worden. Scholen kunnen zelf kiezen wat bij hun visie
past en waar ze aan mee willen doen. De nieuwe
periode (CmK3) is in 2021 ingegaan, waarbij we
blijven werken aan duurzame kwaliteitsverbetering
van cultuureducatie in samenwerking met het onderwijs en de culturele omgeving.
Voortgezet onderwijs
Vanwege de coronamaatregelen konden vele
activiteiten niet doorgaan zoals gepland en werd er
tot aan de zomervakantie voor een groot gedeelte
digitaal en hybride les gegeven.
Het prachtige veelzijdige en gevarieerde aanbod
van kunst en cultuur aanbod voor het voortgezet
onderwijs in Leeuwarden kwam uit in mei. Dit jaar
met veel nieuwe aanbieders. In persoonlijke gesprekken met de scholen wordt geadviseerd over de beste
aansluiting van programma en leerlingen. De scholen
zijn positief over het aanbod en de hoge kwaliteit en
maken er gretig gebruik van!
CKV-dagen PJ YnSicht
Tijdens de CKV-dagen in oktober hebben alle 4e
klassen van PJ YnSicht, 110 leerlingen, een prachtig
kunst- en cultuurprogramma gevolgd. Ze volgden
workshops, verzorgd door culturele partners en presenteerden hun ‘product’ uiteindelijk op school aan
ouders, docenten en medeleerlingen.
Proeftuinen
De twee proeftuinen die vanuit Cultuur Community
VO worden georganiseerd, zijn het afgelopen jaar
online voorbereid om in 2022 uitgevoerd te worden.
Deze community bestaat uit leraren van het VO en
culturele partners uit de stad.

ArtTrip XL
Op 20 december kon de Art Trip XL helaas niet
doorgaan vanwege de lockdown. Het doel van de
ArtTrip XL is leerlingen kennis laten maken met én
enthousiasmeren voor kunst, cultuur en erfgoed in
Leeuwarden. Drie scholen stonden klaar om met 750
leerlingen workshops te volgen bij een kunst- cultuurof erfgoedaanbieder. Dit wordt verschoven naar
april 2022.
Vakantieschool
Kunstkade organiseert de Vakantieschool om leerlingen een onvergetelijke leerervaring te geven, ook
in de zomervakantie. De Vakantieschool is bedoeld
voor leerlingen uit het primair onderwijs die na
de zomervakantie naar groep 6, 7 of 8 gaan. De
organisatie gebeurt in nauwe samenwerking met de
gemeente Leeuwarden en de schoolkoepels.
Dit jaar is de samenwerking met de scholenkoepels
Proloog, PCBO en BMS geïntensiveerd. Tijdens
teamdagen stond de Beukermethode centraal, waren
er diverse taal- en rekendansworkshops en een
visiemiddag. In twee periodes van twee weken hebben dit jaar 160 kinderen van maar liefst 35 scholen
uit de gemeente Leeuwarden deelgenomen. De vele
leerkrachten, vakdocenten en medewerkers van de
Vakantieschool hebben voor een onvergetelijke leerervaring gezorgd voor de leerlingen.
De kinderen komen binnen met een leerdoel
waarmee ze aan de slag gaan in kleine klassen.
Ondanks corona konden de kinderen volop meedoen aan activiteiten als taaldans, zumba en hip
hop. Gezond eten is een belangrijk onderdeel van
de vakantiescholen. Zo werden er kookworkshops
georganiseerd en maakten kinderen elke dag een
gezonde lunch klaar, onder leiding van Mama
Mascha.

Dit jaar vervoerde conciërge Gregory voor de eerste
keer veel kinderen van en naar huis met de Vakantieschoolbus (van de Zamenhof). De Vakantieschool
werd mogelijk gemaakt door (financiële) steun van
de gemeente Leeuwarden,Stichting het Old Burger
Weeshuis, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis,
Stichting Zonnige jeugd en de schoolkoepels.
Er zijn veel medewerkers vanuit gemeente en scholen
komen kijken tijdens de Vakantieschool. Het najaar
van 2021 is er een grotere ambitie uitgesproken van
de gemeente en de deelnemende scholen. Om uit te
breiden naar het jongere kind, het betrekken van de
kinderopvang en het speciaal onderwijs.
Ons werk bestaat uit samenwerken. Alles wat we
in 2021 hebben kunnen doen is mede mogelijk
gemaakt door:
Gemeente Leeuwarden, Fonds voor Cultuurparticipatie, het Old Burger Weeshuis Fonds, Stichting Het
Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting Zonnige Jeugd,
Stichting Learning Hub, Filmhub Noord, Stichting de
Grovestins, DOLCI, Leeuwarder Ondernemers Fonds
(LOF), onze overige partners in kunst en cultuur,
onderwijs, kinderopvang, welzijn en sport.
Het werk wordt gedaan door:
Femke, Dieneke, Claudia, Daniëlla, Hetty, Marjan,
Floor Mare, Margriet, Gretha, Kees, Janneke,
Marien,
Roos, Erik,
Sabine, Judith, Berber,
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