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A  |  Toelichting op gerealiseerde activiteiten

1.1  Impact op het publiek

Kennismaken met kunstvormen
Het cultuureducatieprogramma van De Rode Loper op School brengt kinderen in het primair onderwijs 
in aanraking met diverse kunstvormen. Dit gebeurt zowel actief tijdens kunstlessen als receptief door 
bezoeken aan theater, concertzaal of museum. In 2017 hebben leerlingen van basisscholen in Amsterdam 
Oost kennis gemaakt met een breed scala aan kunstdisciplines. Te weten: Letteren, Beeldend, Techniek & 
Kunst, Cultureel Erfgoed, Dans, Drama, Multimedia en Muziek. Die laatste wordt, gezien het grote 
Amsterdamse aanbod aan muziekeducatie, alleen receptief aangeboden.
Per discipline zijn doorgaande leerlijnen ontwikkeld. Dit betekent dat er voor elke bouwgroep een 
lesprogramma op niveau beschikbaar is. De thema’s die binnen die leerlijnen behandeld worden, 
sluiten op elkaar aan. Zo is er sprake van een samenhangend aanbod. 
Kinderen maken kennis met de professionele kunsten. Enerzijds doordat kunstenaars de klas in komen. 
Zij geven de kinderen een inkijk in hun wereld. Ook bieden zij kennis en vaardigheden waarover de 
leerkrachten niet beschikken. Anderzijds stelt het aanbod van De Rode Loper op School leerlingen in 
staat een kunstinstelling in de eigen omgeving te bezoeken. Dit is voor veel leerlingen in Amsterdam
 Oost van huis uit niet vanzelfsprekend. 

Verdiepen tijdens het LeerlijnenLab
Basisscholen hebben ook in 2017 de mogelijkheid gehad deel te nemen aan het LeerlijnenLab van 
MOCCA. Scholen krijgen hiermee de kans zich te verdiepen in een kunstdiscipline of te bekwamen in een 
werkwijze. Hier plukken zowel leerlingen als leerkrachten de voordelen van. De Rode Loper op School is
 in 2017 betrokken bij vier LeerlijnenLabs. 
•  Basisschool Al Jawhara (voorheen As-Siddieq) kiest voor een LeerlijnenLab in de discipline Cultureel 

Erfgoed. Leerlingen uit de groepen 4,5,6 en 7 doen mee aan een drietal lesprogramma’s. Er is gekozen 
om erfgoed in de eigen omgeving van het kind te combineren met erfgoed uit de Islamitische cultuur. 
De groepen 4 nemen deel aan het programma Badhuis Javaplein. Kinderen verdiepen zich in de 
geschiedenis van het  badhuis dat in de buurt van de school ligt. Tevens leren ze over de Islamitische 
reinigingscultuur en de bijbehorende beeldbepalende mozaïeken, patronen en kleurgebruik. De 
leerkrachten krijgen training in het zelf maken van een mozaïek. 

  De groepen 5 en 6 gaan in de fotografielessen Amsterdam Oost: mijn stad als verslagleggers de straat 
op. Ze fotograferen voor hen bijzondere plekken in de eigen buurt en schrijven hier een korte tekst bij. 
In groep 7 staat De Slag om het Watergraafsmeer centraal. Kinderen leren over de waargebeurde 
zeeslag tussen de Geuzen en Spanjaarden die vlakbij de school gewoed heeft ten tijde van de 
Tachtigjarige Oorlog. De kinderen maken animatiefilmpjes over dit onderwerp. 

   Deze drie lesprogramma’s zijn afgesloten met een expositie voor de leerlingen, ouders en familie. 
  De bedoeling is dat dit LeerlijnenLab een jaarlijks terugkerend onderdeel van het schoolprogramma 

wordt.  
•  Op SBO Het Spectrum vindt een verdiepend LeerlijnenLab in de discipline Techniek & Kunst plaats.
  Er wordt voortgeborduurd op de vaardigheden die de leerlingen in 2016 in een eerder Lab hebben 

opgedaan. Alle bovenbouwgroepen doen mee. De kinderen krijgen les over kinetische kunst en 
bouwen een eigen knikkerbaan van groot formaat, het Ping Pong Pakhuis. Ook brengen ze een bezoek 
aan Museumatelier van kinetisch kunstenaar Mark Bischof. Het Ping Pong Pakhuis is tentoongesteld

  in de hal van de school. 
•  SO Van Koetsveldschool zet de co-teaching voort, die in 2016 is ingezet. In 2017 is er een training 

beeldende vorming voor het gehele team, waaraan ook twee kunstdocenten van De Rode Loper op 
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School deelnemen. Om de training te verdiepen,  verzorgen zij nadien nog een aantal lessen in 
co-teaching.

•  Twaalf leerkrachten van de Lidwinaschool hebben de leervraag om de beeldende lesmethode Laat 
maar zien beter onder de knie te krijgen. Hoe kunnen ze zich bekwamen in het geven van beeldende 
lessen uit deze methode en hoe zijn de lessen aan te passen naar het niveau van hun groep? 
Kunstdocent Roos Langendorff gaat intensief met ze aan de slag. Elke deelnemende leerkracht wordt 
twee keer gecoacht in het voorbereiden en uitvoeren van de lessen in hun eigen groep. Er vinden 
individuele voor- en nagesprekken plaats. Het traject is vastgelegd in een verslag. 

Speciaal Onderwijs: Op maat
Op beide locaties van SBO Het Spectrum vindt er voortzetting van de kunstlessen plaats. Alle groepen 
doen aan een lesprogramma mee. De onderbouw volgt de lessen van De Kunstkeuken. Kinderen gaan 
procesgericht aan het werk en proberen diverse materialen en technieken uit. Daarnaast doen onder- en 
middenbouwgroepen mee aan de lessen Het Kleurenlaboratorium. In deze lessen experimenteren 
kinderen met materialen en technieken voor het platte vlak. Ze leren onder andere over kleur en 
compositie. De bovenbouwgroepen volgen de lessen Geluiduitvindingding. Kinderen leren over het 
ontstaan van geluid en onderzoeken hoe diverse materialen klinken. Ook het maken van een bewegende 
constructie komt aan bod. De kinderen bouwen in kleine groepjes een geluiduitvinding. Deze presenteren 
ze vol trots aan hun ouders en de andere kinderen van de school. 

Op SO Van Koetsveldschool worden in het kader van de subsidie Impuls Muziekonderwijs een drietal 
programma’s uitgerold. Voor de jongsten is er Van Neusfluit tot Waterdrum. Een concert op zelfbedachte 
en gemaakte instrumenten. Ook doen twee groepen mee aan danslessen rondom een instrument: Peter & 
de Wolf. Als naschoolse activiteit is De Talentenband in het leven geroepen. Tien leerlingen maken, onder 
leiding van een muziekdocent en een groepsbegeleider, samen muziek. 

Op maat 
Steeds meer scholen benaderen De Rode Loper op School voor lesprogramma’s op maat. In 2016 deden 
9 klassen mee aan een lesprogramma op maat. In 2017 is dit gegroeid naar 78 klassen. Soms kiezen 
ICC-ers en leerkrachten een al bestaand lesprogramma, soms wordt een geheel nieuw programma 
ontwikkeld. We voldoen graag aan deze vraag. Gebleken is dat leerkrachten meer betrokken zijn bij 
dergelijke lesprogramma’s. De kunstlessen sluiten beter aan op de behoefte van de leerkrachten t.a.v. 
de groep, de leerstof, en eigen affiniteit. 

Hier onder enkele voorbeelden. 
De Flevoparkschool heeft in 2016 meegedaan aan een LeerlijnenLab in de discipline Multimedia. In 2017 
willen leerkrachten de opgedane ervaring bestendigen door meer met multimediale technieken te doen. 
De groepen 3 t/m 6  volgen daarom lesprogramma’s waarbij film, montage, stop-motion animatie en het 
gebruik van de Ipad aan bod komen. De lesprogramma’s worden van tevoren besproken en afgestemd op 
de wensen van de leerkrachten. 

De Nelson Mandelaschool houdt in 2017 een Kunstweek. Alle groepen krijgen beeldende lessen op maat. 
Er wordt afgesloten met een feestelijke schoolbrede expositie. Ook de JP Coenschool houdt een 
schoolbrede projectweek met kunst in de hoofdrol. Zij kiezen voor lesprogramma’s in de discipline 
werelddans. Elke groep doet met een dans uit een ander werelddeel mee. Als afsluiting wordt er een 
presentatie aan ouders, familie en buurtbewoners gegeven. 

De werkgroep Cultuur van basisschool De Kraal legt bij ons de vraag neer een teamtraining Onderzoekend 
en Ontwerpend leren te verzorgen. Er is behoefte aan een praktijkvoorbeeld waarbij deze methode 
gebruikt wordt. Alle leerkrachten volgen de workshop Bruggen Bouwen. Ze onderzoeken hoe een brug 
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gebouwd kan worden waarop zoveel mogelijk mensen kunnen staan. Met houten balken construeren ze 
een stevige brug. Tijdens de workshop worden de stappen gevolgd die in deze methodiek aan bod 
komen.
Ook wil het team ruimtelijk leren werken. Ze volgen een workshop Beelden maken, zoals de leerlingen 
dat tijdens het programma De Dokwerker hebben gedaan. 

Maatwerk is interessant voor De Rode Loper op School. De behoeften van de verschillende scholen 
worden duidelijk. Op maat ontwikkelde lesprogramma’s kunnen in een volgend schooljaar in het 
reguliere aanbod worden opgenomen, zodat zij voor meer scholen toepasselijk zijn. Op maat werken geeft 
de kans tot experiment en draagt bij aan de laboratoriumfunctie van onze organisatie.  Maar bovenal 
wordt de cultuureducatie meer ingebed in de dagelijkse schoolpraktijk.

Advisering van ICC-ers
De Rode Loper op School werkt nauw samen met ICC-ers van deelnemende scholen. In 2017 hebben 
regelmatig overleg en afstemmingsgesprekken plaatsgevonden. ICC-ers willen vaker dan in voorgaande 
jaren weten hoe zij lesprogramma’s in het cultuureducatiebeleid van hun school kunnen inpassen. 
Met ICC-ers  van 16 scholen zijn dergelijke adviesgesprekken gevoerd, al dan niet in aanwezigheid 
van cultuurcommissies. Met de 11 andere ingeschreven scholen uit stadsdeel Oost is het programma 
telefonisch besproken. 
Ook over het creëren van draagvlak voor cultuuronderwijs binnen het team wordt advies gevraagd. 
Dat kan gaan over een specifiek onderdeel van het programma, maar ook over de inbedding van 
cultuuronderwijs in bredere zin. 

Evalueren
Elk afgerond programma wordt geëvalueerd met zowel leerkracht als kunstdocent. Leerkrachten geven 
middels een korte vragenlijst hun bevindingen over de lessenserie. De vragen gaan over de inhoud en 
opbouw van het programma, de leerervaring van de leerlingen en de kundigheid van de kunstdocent. 
De Rode Loper op School hecht grote waarde aan de respons van de leerkrachten. Zo zien we wat er 
goed gaat, maar ook wat beter kan. Leerkrachten verwoorden wat de kinderen hebben ervaren en 
opgedaan, maar ook wat zij er zelf van hebben geleerd. Loopt een les niet goed? Dan kunnen er aanpas-
singen worden gedaan. 
Door toename van werkdruk op de scholen is het voor leerkrachten echter niet altijd prettig een verzoek 
voor evaluatie te krijgen. De laatste jaren komen minder ingevulde evaluaties retour. De respons ligt op 
ongeveer 30%. Halverwege 2017 nemen we daarom een nieuwe manier van evalueren in gebruik. Leer-
krachten krijgen een verzoek een Google-formulier in te vullen. Deze werkwijze blijkt makkelijker voor ze. 

In het Activiteitenverslag (bijlage) zijn enkele lesprogramma’s beschreven. Ook staan daar reacties van 
leerkrachten uit de evaluaties. 

1.2  Impact op de eigen directe omgeving 

Bezoek aan culturele instellingen 
De Rode Loper op School biedt programma’s aan waarbij kinderen een culturele instelling bezoeken. 
Veelal liggen die instellingen in stadsdeel Oost. Door deze bezoeken maken kinderen kennis met de 
culturele rijkdom in hun eigen buurt. 

In 2017 hebben 240 klassen met 6.455 kinderen een theater, concertzaal, museum, bibliotheek of 
andersoortige culturele instellingen bezocht. Te weten: Tropentheater, OBA Theater, Muziekgebouw 
aan het IJ,  CBK Amsterdam, Museum ’t Rembrandthuis, Museumatelier van kinetisch kunstenaar Mark 
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Bischof, Het Scheepvaartmuseum, Tropenmuseum Junior, Verzetsmuseum Amsterdam, Forteiland 
Pampus, Muiderslot, diverse vestigingen van de OBA, Hofkerk, Keti Koti Festival, diverse dansstudio’s
en kunst in de openbare ruimte in stadsdeel Oost. Ook komen culturele organisaties de klassen in 
doordat zij onderdeel zijn van een lesprogramma, zoals in 2017: Comité Herdenking Februaristaking, 
IDFA, Samsam, De Schrijverscentrale en Stichting MUMOMA. 

Met elke culturele instelling waarmee in 2017 is samengewerkt, hebben afstemmingsgesprekken 
plaatsgevonden over de inhoud van de samenwerking en het aangeboden programma. Bovendien wordt 
elk programma na afloop geëvalueerd. Op deze manier streven we naar een duurzame samenwerking
met culturele instellingen in, maar ook buiten het stadsdeel. 

De samenwerking heeft voordelen voor beide partijen. De culturele instelling heeft een betere toegang 
tot de basisscholen in Amsterdam Oost. De scholen kunnen op hun beurt iets extra’s verwachten. De 
Rode Loper op School voegt namelijk graag iets toe aan de programma’s in de culturele instellingen. 
Neem bijvoorbeeld de rondleiding over de Gouden Eeuw in Het Scheepvaartmuseum. Door samen te 
werken wordt  een verdiepende laag aangebracht. We ontwikkelen gezamenlijk het programma Amimba 
en Kwame, en maken de koppeling met het Nederlands Slavernijverleden. Kinderen bezoeken niet alleen 
de tentoonstelling Zie je in de Gouden Eeuw, ze krijgen ook een workshop gedichten schrijven over leven 
in slavernij, leven in vrijheid. 

De Rode Loper op School wordt jaarlijks door culturele instellingen benaderd om een gezamenlijk 
programma te ontwikkelen. In 2017 is samengewerkt met de Hofkerk. Het was namelijk 150 jaar 
geleden dat de Martelaren van Gorcum, de naamgevers van de parochie, heilig zijn verklaard. In het 
kader van dit jubileum ontwikkelt De Rode Loper op School samen met de Hofkerk een lesprogramma 
voor de naastgelegen Lidwinaschool. Vijf bovenbouwgroepen  beelden hun eigen held uit in een glas in 
lood raampje. Ze schrijven er ook een tekst bij. De Hofkerk stelt haar deuren open om de helden van de 
kinderen ‘in glas en lood’ tentoon te stellen. De koster van de kerk bouwt hiervoor een speciale 
installatie. De expositie wordt feestelijk geopend en de schoolklassen krijgen een rondleiding.

Verder is in 2017 ook samengewerkt met: Bimhuis, Bredeweg Festival, Danscollectief Don’t Hit Mama, 
Dynamo Amsterdam, Frontaal Theaterbureau, Kunsthek Oosterpark, Mocca Amsterdam, Samba Salad, 
Stichting Tamino, en Van Dale Uitgevers.

1.3  Impact op eigen sector

SOCK: Stedelijk overleg cultuur- en kunsteducatie 
Enkele keren per jaar vindt overleg plaats tussen organisaties die zich met cultuuronderwijs in Amster-
dam bezighouden: het SOCK. Er wordt over allerlei onderwerpen uitgewisseld. Onder andere over het 
beleid van de Gemeente Amsterdam ten aanzien van cultuuronderwijs en de praktische uitvoering 
daarvan. De Rode Loper op School neemt deel aan deze bijeenkomsten, o.a. aan de evaluatie van het 
Basispakket Cultuureducatie. 

Begeleiding en deskundigheidsbevordering kunstdocenten
De Rode op School heeft de kwaliteit van de lesprogramma’s en kunstdocenten hoog in het vaandel 
staan. Elke kunstdocent ontvangt daarom inhoudelijke en praktische begeleiding van De Rode Loper 
op School. Deze start met het opstellen van het lesontwerp en wordt gevolgd door educatieve begeleiding 
tijdens de uitvoer van de lessen. 
In 2017 zijn met 45 kunstdocenten en educatieve medewerkers van culturele instellingen inhoudelijke 
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overleggen gevoerd ter bevordering van de kwaliteit van de lesprogramma’s. Bij elk nieuw lesprogramma 
heeft een bezoek aan de eerste of tweede les plaatsgevonden.
Het streven is om eens of twee keer per jaar een deskundigheid bevorderende bijeenkomst voor de 
kunstdocenten te organiseren. Er worden thema’s besproken en geoefend die aandacht behoeven. 
Deze bijeenkomsten hebben ook het doel om uit te wisselen en elkaar te inspireren. 
In 2017 vonden twee bijeenkomsten plaats. Er is een bezoek gebracht aan het museumatelier van 
kinetisch kunstenaar Mark Bischof. Hij demonstreerde zijn werk en lichtte het maakproces toe. 
Kunstdocenten wisselden vervolgens hun ervaringen uit over het eigen maakproces en de invloed die
dit heeft op hun educatieve praktijk.
De tweede bijeenkomst stond in het teken van interactie tussen kunstdocent en groepsleerkracht. Veel 
kunstdocenten vinden het moeilijk om contact te leggen en de leerkracht ‘bij de les te houden’, samen 
te coöpereren. Een goed contact tussen kunstdocent en leerkracht is van meerwaarde voor het slagen van 
de kunstles. Er is gebrainstormd over effectieve manieren van contact leggen en onderhouden. 
Gezamenlijk zijn antwoorden en oplossingen bedacht. Deze dragen bij aan een betere samenwerking 
tussen groepsleerkracht en kunstdocent. 

1.4  Impact op de maatschappij of economie

Podium voor kinderkunst
De Rode Loper op School geeft de kinderen en hun werk graag een podium. Dit doen we door te 
exposeren op markante plekken in het stadsdeel. Jaarlijks worden hiervoor verbindingen met culturele 
instellingen en organisaties gezocht. Naast de al genoemde expositie in de Hofkerk vonden nog meer 
tentoonstellingen en presentaties plaats.

In februari 2017 zijn de door de kinderen gemaakte Dokwerkertjes twee weken lang geëxposeerd in 
Verzetsmuseum Amsterdam. De 140 beeldjes staan op grote tafels langs de muren van de ontvangsthal. 
Boven de beelden hangen gedichten van kinderen. In de voorjaarsvakantie mogen de deelnemende 
kinderen gratis naar het museum. Ouders en leerkrachten reageren enthousiast. Ook het Verzetsmuseum 
is blij met deze expositie. 

Het Bredeweg-Festival doet bij De Rode loper op School het verzoek om tijdens Koningsdag een 
optreden te verzorgen op één van de podia. Een aantal kinderen van De Vijfde Montessori geeft een 
flamenco dansoptreden. Zij volgen naast het flamenco programma in de klas ook nog extra lessen 
van onze flamenco dansdocente na schooltijd voor dit optreden.

Tijdens het eerder genoemde lesprogramma Amimba en Kwame in het Scheepvaartmuseum zijn 
gedichten geschreven over leven in slavernij en vrijheid. De Rode Loper op School selecteert enkele 
gedichten. Deze worden op grote posters afgedrukt en opgehangen aan het Kunsthek rondom het 
Oosterpark. Tijdens het Keti Koti Festival op 1 juli 2017 worden de gedichten vanaf het hoofdpodium 
door de kinderen voorgedragen. Er is veel publiek aanwezig, waaronder trotse leerkrachten en ouders.

Omgevingsgerichte programma’s 
Omgevingseducatie is een speerpunt van De Rode Loper op School. Jaarlijks worden programma’s in 
deze discipline in het aanbod opgenomen. Het doel is kinderen bewust te maken van de culturele 
aspecten van hun omgeving. Het kan gaan om een bijzonder gebouw, een kunstenaar uit de buurt, 
buitenkunst, stadsnatuur of gebeurtenissen die in het verleden in het stadsdeel hebben plaatsgevonden. 
Omgevingseducatie biedt voor veel kunstdisciplines de mogelijkheid om aan te sluiten. Of het nou om de 
discipline fotografie, multimedia, beeldend, letteren, cultureel erfgoed of dans & drama gaat: de eigen 
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omgeving van het kind kan er in naar voren komen. Scholen hebben veel waardering voor de omgevings-
gerichte programma’s. In 2017 hebben diverse kunstlessen over de eigen omgeving plaatsgevonden. 
Tijdens de fotografielessen Amsterdam Oost: mijn stad hebben kinderen hun meest fijne, spannende of 
intrigerende plek met de camera vastgelegd. Ook schreven ze er een korte tekst bij. Samen met de 
kunstdocent is op elke deelnemende school een tentoonstelling met de resultaten ingericht.
Ook kunst in de openbare ruimte is een goed onderwerp voor omgevingseducatie. In het programma 
Beelden in de buurt hebben de kinderen kunstwerken in een park dicht bij de school bekeken
. Bij elk werk is een kijkoefening of verwerkingsopdracht gedaan. Daarna maakte elk kind een eigen  
miniatuur beeld voor het schoolplein of park.  
Het lesprogramma De Dokwerker: Februaristaking 1941 belicht een gebeurtenis die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Kinderen leren over de Februaristaking, het enige 
massale verzet in Europa tegen de Jodenvervolging. Ze leven zich in in de stakers van toen en praten 
met elkaar over hoe belangrijk het is om lef te hebben en voor elkaar op te komen.  Elk kind ontwerpt 
een ruimtelijk beeld van een staker. En ze schrijven er samen met een dichter een gedicht bij. Sommige 
groepen brengen met hun leerkracht nog een bezoek aan het standbeeld De Dokwerker op het Jonas 
Daniel Meijerplein. Alle 140 beelden en een selectie gedichten zijn in het Verzetsmuseum Amsterdam 
tentoongesteld. 

Laboratoriumfunctie: Pilotschool St. Lukas
In 2017 is De Rode Loper op School benaderd door de St. Lukasschool uit Amsterdam West. De directeur 
van deze school was voorheen werkzaam op de Lidwinaschool en mist een organisatie als De Rode
Loper op School in West. Graag zou de St. Lukasschool ook mee kunnen doen aan het aanbod. 

Na overleg besluiten we de St. Lukas als pilotschool in te zetten. Een proeftuin-school om nieuwe 
onderschoolse lesprogramma’s uit te proberen. Ook geeft het ons de kans te experimenteren met de 
verbinding tussen onderschoolse en naschoolse leerlijnen cultuureducatie en talentontwikkeling. 
In 2017 vinden diverse programma’s op deze school plaats. Kinderen, ouders en leerkrachten reageren 
enthousiast. Dit programma biedt een verrijking aan het onderwijs en identiteit van de school. 

1.5  Geografische spreiding van activiteiten: gebiedsgerichte aanpak

De Rode Loper op School concentreert zich specifiek op stadsdeel Amsterdam Oost. In het kort: scholen, 
kunstenaars en culturele organisaties zijn welkom om samen te werken aan kwalitatief goede cultuur-
educatie voor elk basisschoolkind in Amsterdam Oost. Kunst Dichtbij is het devies. Dicht bij het kind, 
de school en de buurt. 

Deze gebiedsgerichte aanpak heeft veel voordelen. Zo zijn er korte lijnen tussen de scholen, culturele 
organisaties en kunstdocenten. Deze lijnen zijn uitgegroeid tot stevige samenwerkingsverbanden. 

De projectleiding van De Rode Loper op School is regelmatig op scholen aanwezig om een les bij te 
wonen, overleg te voeren, exposities of presentaties te bekijken en te voelen wat er op de scholen leeft. 
Scholen waarderen dit. Het maakt een meer persoonlijk contact mogelijk. Hierdoor weten scholen waar 
ze terecht kunnen voor vragen, advies, uitwisseling en overleg. 
Ieder jaar wordt met de directie en/of ICC’er van de scholen gesprekken over cultuureducatie gevoerd. 
Er wordt teruggeblikt op het afgelopen schooljaar. Programma’s worden geëvalueerd.  Ook wordt 
vooruitgeblikt naar het nieuwe schooljaar. Door deze gesprekken komt de vraag van de scholen 
nadrukkelijk naar voren. Maar ook trends en valkuilen in het onderwijs worden benoemd. Het is 
waardevolle informatie voor het samenstellen en uitvoeren van ons cultuureducatieprogramma. 
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Bij 1.2 is reeds beschreven welke culturele instellingen in het stadsdeel en daarbuiten zijn bezocht door 
de scholen en hoe we de samenwerking vormgeven.

Eind 2017 wordt De Rode Loper op School door het LKCA gevraagd om een presentatie te geven over 
deze gebiedsgerichte aanpak. De presentatie zal plaatsvinden tijdens de Dag van de Cultuureducatie 
op 13 maart 2018. 

Lees meer over de gebiedsgerichte aanpak bij 1.2, 1.4 en 3

2  Omvang en samenstelling van het publiek 

2017 is een dynamisch jaar voor De Rode Loper op School. 27 basisscholen schrijven zich in voor diverse 
programma’s: in totaal komt dit neer op 640 klassen en 15.307 leerlingen. Dit bereik overtreft onze 
verwachtingen. Het aantal leerlingen laat een stijging zien van meer dan 60% ten opzichte van 2016, 
het aantal deelnemende klassen stijgt met bijna 60%  

         leerlingen             klassen               scholen

2015 8.765 389 24

2016 9.412 401 22

2017 15.283 640 27

Toelichting publieksbereik
Het reguliere aanbod behaalt meer inschrijvingen dan in 2016. Een deel van deze stijging is te verklaren 
door het enorme aantal deelnemers aan de Kinderboekenweek van 2017. Vooral is veel ingeschreven 
op Griezelen op Pampus en de vertelvoorstelling Spin & Spook. Ook het aandeel inschrijvingen op 
Luisteroren is aanzienlijk, een digibord-app die in de hele school ingezet wordt. De afname in de 
discipline Techniek & Kunst groeit jaarlijks. Het techniekonderwijs neemt in populariteit toe in aanloop 
naar het invoering van het vak W&T (Wetenschap & Techniek) in 2020.

Daarnaast zijn de inschrijvingen per lesprogramma over het algemeen hoger dan in andere jaren. 
Cultuureducatie krijgt steeds meer voet aan de grond in de scholen. Directie, ICC-ers en leerkrachten 
worden zich meer bewust van de gunstige effecten van cultuuronderwijs voor hun kinderen en school. 

Ook werkt De Rode Loper op School in 2017 met meer scholen samen dan in 2016. Dit heeft te maken 
met de toename van scholen op IJburg.  

De vraag naar maatwerk groeit. Scholen kloppen steeds vaker bij De Rode Loper op School aan met de 
vraag naar kunstlessen die aansluiten bij een specifiek thema. ICC-ers noemen de meerwaarde van 
aansluiting en maatwerk. Bij op maat samengestelde programma’s nemen meestal een groot aantal 
groepen van dezelfde school tegelijkertijd deel, en is dus goed in de school verankerd. 

Als laatste noemen we de deelname aan LeerlijnenLabs door basisscholen in Amsterdam Oost. Ook 
deze zorgen voor toename in het aantal aanmeldingen.
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Bereik regulier cultuureducatie-aanbod

programma     leerlingen      klassen     scholen

Kinderboekenweek onderbouw 1.429 66 13

Kinderboekenweek midden- & bovenbouw 628 26 6

Kinderboekenweek bovenbouw 863 33 9

Hoe Paul (per ongeluk) de poot van Piet brak 210 7 1

Spelen met poëzie 792 29 7

Alleen op de wereld 25 1 1

Luisteroren 1.076 40 2

Speelafspraak 526 21 4

De Kunsttrein 385 16 5

Het Kleurenlaboratorium 439 20 5

De bloemen van Vincent 50 2 1

Het Microben Museum 140 6 2

Meneer & Mevrouw Alfabet 179 8 3

Kijk ons dansen 500 20 5

Pilot: De Geluidenjager 126 6 1

Hip Hop Hoera 352 14 8

De oogst van Karel Appel 342 14 5

De Bozbezbozzel 168 6 1

Sjakies broekzak 539 21 7

Animal Click 98 4 3

Wie Waar Walvis 180 8 4

Dans de wereld rond 625 25 7

Donald Ketelhoofd 134 5 3

Onderzeeërs 218 8 4

Pilot: In Holland staat een huis 102 3 2

Mannetje, Mannetje 79 4 3

Titus, zoon van Rembrandt 181 7 5

Koning Lear 202 8 2

Beelden in de buurt 85 4 2

Amsterdam Oost: mijn stad 270 11 6

Modeontwerpers in de dop 107 4 3

Geluidsuitvindingding 508 21 10

Kijk je wijzer 95 4 3

Journalist in de klas 200 8 4
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Flamenco 25 1 1

De Razende Reporter 108 4 2

De Dokwerker: Februaristaking 1941 143 6 4

Amimba en Kwame 114 5 2

Muiderslot: Amsterdams Ridderkasteel 114 5 3

Totaal 12.357 501 23

Deelnemende scholen: Aldoende, As Siddieq: Al Jawhara, Barbaraschool, OBS De Dapper, 
Flevoparkschool, OBS Frankendael, ’t Gouden Ei, JP Coenschool, De Kaap, De Kleine Kapitein, De Kraal, 
Laterna Magica, Lidwinaschool, De Meer, Montessori Steigereiland, Nelson Mandelaschool, OBS Piet 
Hein, Valentijn, De Vijfde Montessori, De Waaier, Willibrordschool, Watergraafsmeerse Schoolvereniging 
(WSV), Abbs De Zuiderzee

Lessen op maat / op aanvraag

      leerlingen   klassen scholen

Partij van de Kinderen 50 2 Laterna Magica

Adam in Amsterdam 25 1 Laterna Magica

Het Geraamte 25 1 Laterna Magica

Fotoverhalen 50 2 Zuiderzee

Helden in glas in lood 140 5 Lidwinaschool

Herdenkingsmonumentjes 56 2 Lidwinaschool

Muiderslot: Amsterdams Ridderkasteel 168 6 De Vijfde Montessori

Schoolbrede danslessen 259 9 JP Coenschool

Wat bewaar jij? 90 5 Flevoparkschool

Nepnieuws 41 2 Flevoparkschool

Teamtraining Beelden maken 47 1 De Kraal

Teamtraining Bruggen bouwen 47 1 De Kraal

Magische Materialen 66 3 Nelson Mandelaschool

Sjakies broekzak 25 1 Nelson Mandelaschool

Helden in linosnede 72 3 Nelson Mandelaschool

Ziezo Marokko 300 12 Willibrordschool

STAIJ Studiedag 30 2 diverse STAIJ scholen

Van Neusfluit tot Waterdrum 38 5 SO van Koetsveldschool

Peter & de Wolf 20 2 SO van Koetsveldschool

Talentenband 10 1 SO van Koetsveldschool

Het Kleurenlaboratorium 50 5 SBO Het Spectrum
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De Kunstkeuken 18 2 SBO Het Spectrum

Geluiduitvindingding 72 5 SBO Het Spectrum

Totaal 1.699 78 11

LeerlijnenLabs

leerlingen klassen school

Coaching Laat maar zien 323 12 Lidwinaschool

Slag om het Watergraafsmeer 50 2 Al Jawhara

Badhuis Javaplein 75 3 Al Jawhara

Pingpong Pakhuis 70 7 SBO Het Spectrum

Co-teaching 90 9 SO van Koetsveldschool

Totaal 608 33 4

Pilotschool St. Lukas

leerlingen klassen

De bloemen van Vincent 100 4

Onderzeeërs 50 2

De Razende Reporter 25 1

Sjakies broekzak 100 4

Titus, zoon van Rembrandt 78 3

Trots op Osdorp 56 2

Wie Waar Walvis 150 6

BTO Science Club 10 1

BTO Het Kleurenlaboratorium 50 5

Totaal 619 28

Samenvatting

      leerlingen     klassen             scholen

Regulier aanbod 12.357 501 23

Lessen op maat / op aanvraag 1.699 78 11

LeerlijnenLabs 608 33 4

Pilotschool St. Lukas 619 28 1

Totaal 15.283 640
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Deelnemende scholen in 2017: Aldoende, As Siddieq: Al Jawhara, Barbaraschool, OBS De Dapper, 
Flevoparkschool, OBS Frankendael, ’t Gouden Ei, JP Coenschool, De Kaap, De Kleine Kapitein, Van 
Koetsveld, De Kraal, Laterna Magica, Lidwinaschool, St. Lukas, De Meer, Montessori Steigereiland, 
Nelson Mandelaschool, OBS Piet Hein, SBO Het Spectrum, Valentijn, De Vijfde Montessori, De Waaier, 
Willibrordschool, Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV), Abbs De Zuiderzee

Conclusie
De omvang en publiekssamenstelling voldoen ruimschoots aan de door De Rode Loper op School 
geformuleerde ambities. Zo wordt met meer dan 25 scholen samengewerkt en zijn er meer dan 10.000 
inschrijvingen behaald. 

Door het grote aantal inschrijvingen neemt ook de werkdruk toe. LeerlijnenLabs en lesprogramma’s op 
maat zijn arbeidsintensief. 

3  Stakeholders 

Collega-organisaties
De Rode Loper op School zit, mede door het aangaan van samenwerkingen met culturele en 
maatschappelijke organisaties, stevig verankerd in stadsdeel Oost. Enerzijds wordt samengewerkt met 
collega-instellingen voor het realiseren van een deel van de programmering. Anderzijds wordt 
samengewerkt bij het tentoonstellen van de werken van kinderen. Zie 1.2 en 1.4 

Maatschappelijke organisaties 
Veel kinderen uit Amsterdam Oost nemen deel aan naschoolse programma’s in talentontwikkeling van 
De Talententent (onderdeel van Dynamo Amsterdam). Om tot een goede, doorgaande leerlijn onder- en 
naschoolse cultuureducatie te komen, vindt regelmatig overleg plaats met de talentmakelaars. We 
adviseren elkaar over kunstdocenten, programmering en trends en ontwikkelingen in de cultuureducatie 
en de stand van zaken op de basisscholen in Amsterdam Oost. 
In 2017 is er aansluiting gerealiseerd door lessen in de disciplines Dans, Beeldend, Techniek & Kunst 
zowel onder als na schooltijd uit te voeren. 

In 2017 is samengewerkt met het Comité Herdenking Februaristaking 1941. Ons gezamenlijk doel is de 
Februaristaking van 1941 onder de aandacht te brengen bij kinderen en scholen. Zie ook 1.4

De Rode Loper op School heeft ook in 2017 een vaste rubriek in Dwars door de Buurt, de wijkkrant van 
Amsterdam Oost. Deze krant verschijnt zeven keer per jaar en heeft met een oplage van 25.000 
exemplaren een groot lezerspubliek. In elke editie wordt een spraakmakend voorbeeld uit de praktijk 
beschreven. 

Er komen regelmatig vragen van studenten van de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming die 
stage willen lopen bij De Rode Loper op School. Hiervoor wordt samengewerkt met de Hogeschool van 
Amsterdam.

Fondsen 
In september 2016 besluiten Dynamo en De Rode Loper op School gezamenlijk gehoor te geven aan 
een oproep van de Gemeente Amsterdam en het Jongeren Cultuurfonds Amsterdam om een talent-
ontwikkelingstraject te starten. Dit in het kader van het gemeentelijk beleid armoedebestrijding 
en de speciale subsidie Stimulering Buitenschoolse Cultuureducatie. 
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Er wordt een aanvraag gedaan voor ‘Dansen op de rode loper’, buitenschoolse danscursussen voor 
kinderen uit lage inkomensgezinnen in Amsterdam Oost. Er worden deelnemers geworven op de 
basisscholen. De werving verloopt moeizaam. Er wordt veel moeite gedaan om ouders met een stadspas 
en hun kinderen te bereiken, onder andere via de ouder-kind adviseurs op de scholen. Ook de ICC-ers 
krijgen bericht van de cursus. Kinderen van ouders met een stadspas kunnen het lesgeld vergoed krijgen 
via een aanvraag bij het Jongeren Cultuurfonds Amsterdam.  
De danslessen worden gegeven van januari tot en met juni 2017 in verschillende studio’s, verspreid over 
het stadsdeel. Er starten 4 cursussen met 30 deelnemers. Elke cursus bestaat uit 15 lessen, die worden 
opgedeeld in 3 blokken. In elk blok staat een ander thema centraal. In een speciaal door ons ontwikkeld 
boekje, de Danspas, kunnen kinderen hun eigen vorderingen bijhouden. De cursussen verlopen goed. 
Er is veel enthousiasme bij de kinderen en de dansdocenten. Er is duidelijk veel plezier in het dansen 
als naschoolse activiteit. Er doen kinderen aan mee die al eerder dansles hebben gevolgd. Voor hen 
biedt dit traject een verdieping. Na afloop wordt de cursussen afgesloten met presentaties aan ouders
en familie. De opkomst is groot. 

Buurtbewoners
De Rode Loper op School is geworteld in Oost. Veel ouders, kinderen, medewerkers van scholen en 
buurtbewoners kennen De Rode Loper op School. Zij of hun kinderen hebben zelf meegedaan aan 
lessen of hebben exposities van kinderkunst bezocht. Ook veel kunstdocenten wonen of werken in 
het stadsdeel.

Enkele van die buurtbewoners ondersteunen De Rode Loper op School als vrijwilliger. Zij assisteren 
kunstdocenten in de klas, fotograferen kunstlessen, vervoeren benodigde materialen of verrichten licht 
administratieve werkzaamheden. De Rode Loper op School maakt in 2017 dankbaar gebruik van vier 
vrijwilligers. 

4  Kansen en bedreigingen in de komende jaren

Sterktes
Het gaat goed met de Rode Loper op School. Het aantal deelnemers stijgt ieder jaar. De waardering 
vanuit het onderwijs (leerlingen, leerkrachten en directies), de participerende kunstenaars en de 
kunstinstellingen in het stadsdeel is groot.

Deze waardering komt vooral doordat er korte lijnen zijn met de directeur en projectleider van De Rode 
Loper op School. Ook zijn zij al jaren een bekend en vertrouwd gezicht voor de samenwerkende partners. 
Dat is een bijzondere en kostbare waarde in een veld van cultuureducatieve instellingen waarbij de 
organisaties groter, anoniemer en wisselender in kwaliteit zijn.  

De directeur en projectleider van De Rode Loper op School hebben ook een grote deskundigheid en 
creativiteit in hun vakgebied en ze kennen –door de jaren heen- de mogelijkheden en beperkingen van 
hun ‘partners’ (zowel scholen, kunstenaars als kunstinstellingen).  Op basis van die jarenlange knowhow 
en de wortels in Amsterdam Oost, weten zij elk jaar weer een aantrekkelijk en kwalitatief hoog 
programma aan te bieden. Deze programma’s worden iedere keer systematisch geëvalueerd, op basis 
waarvan ze een volgende keer nóg beter aansluiten bij de wensen van de scholen en het vakmanschap 
van de kunstdocenten. 

De organisatie is -mede dankzij haar kleine omvang en grote kwaliteit- uiterst flexibel. Ook lijnen met 
de bestuursleden zijn kort. Hun deskundigheid kan in raad en daad dikwijls worden ingeschakeld.
De kracht van De Rode Loper op school is de gedrevenheid van de mensen waaruit de organisatie bestaat.
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De basisfinanciering door de gemeente Amsterdam vanuit het Kunstenplan 2017-2020 biedt de 
organisatie een vaste financiële basis voor vier jaar. 

Zwaktes
De geringe omvang van de organisatie is, naast een kracht, ook een zwakte. Het maakt de organisatie 
operationeel kwetsbaar. Er hoeft maar een medewerker onverwacht uit te vallen en de poppen zijn aan 
het dansen.

Ook het bestuur is klein en daarmee kwetsbaar.  Ook daar kunnen mensen onverwacht vertrekken, 
drukke andere banen krijgen of om andere redenen niet meer voluit beschikbaar zijn.

De financiering van De Rode Loper op School is -naast inkomsten door eigen bijdragen van scholen en 
subsidies LeerlijnenLab- voor het grootste deel afhankelijk van de gemeente Amsterdam. Het betekent 
dat nieuwe politieke verhoudingen kunnen leiden tot nieuwe politieke speerpunten en tot een 
herwaardering van kunst en cultuureducatie. De Rode Loper op School moet zich dan meebewegen.

Kansen
De uitstekende reputatie van De Rode Loper op School biedt kansen om het programma-aanbod verder
uit te diepen en te ontwikkelen. Zo wordt er steeds meer aandacht gegeven aan programma’s die Kunst 
Dichtbij brengen: omgevingsgerichte cultuureducatie is een speerpunt van De Rode Loper op School.
Dankzij de goede reputatie en de omgevingsgebondenheid, komt er ook steeds meer vraag vanuit 
scholen die voor hun leerlijn cultuureducatie een specifieke invulling zoeken: programma’s op maat.  
Die vraag is stimulerend voor de organisatie.

Voor het jaar 2020, als De Rode Loper op School haar twintig jarig bestaan viert, wil ze die expertise en 
successen dan ook graag uitdragen in een internationaal uitwisselingsprogramma East Oost Ost, 
eindigend in een eerste KinderBiënnale van kunst door kinderen.
Met dit aansprekende idee zullen nieuwe financiële bronnen moeten worden aangeboord, waardoor 
eenzijdige afhankelijkheid van het Kunstenplan minder wordt.

De vraag naar cultuureducatie in Amsterdam Oost zal de komende jaren ook groeien door de grote 
bouwactiviteiten in het stadsdeel. Het Amstelkwartier, uitbreiding van IJburg en andere nieuwbouw  
zorgen voor meer kinderen (en scholen) in het stadsdeel.

Door extra activiteiten en door flexibel in te springen op nieuwe, onverwachte mogelijkheden, kan de 
organisatie zich ook financieel versterken. Zo zijn in 2017 de eigen inkomsten gegroeid door extra 
inkomsten vanuit schoolprogramma’s. Ook is ingesprongen op de mogelijkheden die het Aanvalsplan 
Armoedebestrijding van de gemeente Amsterdam bood.  Dit plan gaf de mogelijkheid om samen met 
Dynamo het buitenschoolse programma ‘Dansen op de Rode Loper’ te ontwikkelen, een programma om 
kinderen uit arme gezinnen extra te stimuleren door inzet van kunstzinnige activiteiten. (zie 3 Fondsen)  

Bedreigingen
Ten onder gaan aan je eigen succes is misschien nog wel de grootste bedreiging van De Rode Loper op 
School. Teveel willen doen met te weinig mensen. Dat vraagt om een zorgvuldige uitbreiding van het 
aantal mensuren waarin het werk kan worden uitgevoerd. Maar dat leidt vervolgens onherroepelijk tot 
meer management en regelwerk.
Het is de grote uitdaging voor De Rode Loper op School, om de kansen die er volop zijn, op een 
verantwoorde manier te organiseren met een kleine groep gedreven mensen en daar voldoende geld 
voor te vinden.
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Een bedreiging op termijn is het vertrek van de directeur die haar pensioengerechtigde leeftijd nadert. 
Het is van belang om de verworvenheden van de organisatie goed overdraagbaar te maken en tijdig
om te zien naar een nieuwe kracht die langzaam kan ingroeien in de organisatie om deze in een volgend 
kunstenplan over te nemen. Daarbij kan de deskundigheid en het netwerk van de huidige directeur 
wellicht nog jaren ingezet worden in een andere rol die meer adviserend dan uitvoerend is.

Een andere bedreiging vormen de -door opneming in het Kunstenplan 2017-2020- toegenomen eisen 
met betrekking tot verantwoording en governance. Iedere geformuleerde eis -hoe begrijpelijk ook- 
vraagt van de organisatie meer tijdsinvestering (en bij inschakeling van derden ook vaak meer geld) 
om er een passend antwoord op te geven.

Risicobeheer
Door de vinger aan de pols te houden en regelmatig de tijd te nemen om met een helikopterblik naar
de organisatie te kijken, probeert het bestuur met de directeur de risico’s in kaart te brengen en mee
 te denken aan oplossingen.

Dergelijke gesprekken leveren een inventarisatie op van de bedreigingen en risico’s, waarop dan 
vervolgens geanticipeerd wordt in de praktijk. Dankzij de diverse deskundigheid in het bestuur kunnen 
de uitvoerenden op verschillende manieren ondersteund worden. Als die deskundigheid ontbreekt in 
eigen kring, wordt deze ingehuurd.

Zolang de kern van De Rode Loper op School bestaat uit de mensen waarmee nu gewerkt wordt, is er 
groot vertrouwen in een toekomst waarbij de Rode Loper op School haar inspirerende werk kan doen
 voor de vele duizenden kinderen in Amsterdam Oost.
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B  |  Toelichting op baten en lasten  

Toelichting bij financiële afrekening 2017

Baten
De eigen inkomsten zijn hoger uitgevallen door de toename van activiteiten. Oorspronkelijk was een 
percentage berekend van 24%, dat is uiteindelijk 40% geworden. Er is in 2017 enorm veel werk verzet, 
terwijl de beheerslasten personeel niet in verhouding gestegen zijn.
De Kunstenplansubsidie is hoger uitgevallen dan het aangevraagde bedrag. Dat komt mede door de 
indexering.

Lasten
De personele beheerslasten zijn lager uitgevallen. Dit is te verklaren door uitval van een medewerker, 
en verandering van administratiekantoor. De kosten voor administratie zijn verschoven van personeel 
naar materieel. Voor communicatie is pas in het najaar van 2017 een opdracht uitgezet.
De materiele beheerslasten zijn hoger, o.a. als gevolg van de kosten voor automatisering.
De activiteitenlasten zijn hoger uitgevallen doordat er meer activiteiten zijn uitgevoerd. Er is geen 
uitsplitsing van personeel en materiaall, omdat op de facturen van de uitvoerende docenten de 
bedragen zijn samengevoegd.
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C  |  Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten

In 2017 is een percentage aan eigen inkomsten gerealiseerd van 40%.
De eigen inkomsten van De Rode Loper op School bestaan hoofdzakelijk uit de bijdragen van de scholen 
voor deelname aan het cultuureducatieprogramma’s. Per programma is er een bedrag vastgesteld, 
afhankelijk van aantal lessen, lestijden, aantal docenten, materiaalkosten. De eigen bijdragen van de 
scholen dekken niet de totale kosten. Overhead wordt niet doorberekend. Zodoende worden de 
programma’s betaalbaar gehouden in het licht van het jaarlijkse besteedbare bedrag per leerling aan 
cultuureducatie. Om deelname te stimuleren aan de Kunstmenu-programma’s zijn de eigen bijdragen 
hiervoor lager dan de kunstlessen op school. Dit is zo historisch ontstaan om bezoek van scholen aan 
culturele instellingen in de wijk te bevorderen. De bedragen hiervoor worden jaarlijks verhoogd.
Ook de eigen bedragen voor de kunstlessen stijgen jaarlijks om de scholen te laten wennen aan 
gangbare tarieven van de cultuureducatieprogramma’s. 

In 2017 is € 72.255 ontvangen aan eigen bijdragen van scholen. Dit betreft de eigen bijdragen aan de 
lesprogramma’s en de programma ś rond de Kinderboekenweek.
De eigen inkomsten voor extra activiteiten, zoals de lesprogramma’s ‘Op maat’ en specifieke aanvragen,  
bedragen € 31.693. 

Overige baten komen uit de LeerlijnenLabs: € 22.132, en uit een bijdrage ad € 4.559 vanwege een 
samenwerkingsproject met St. Dynamo in het kader van de Subsidie Stimulering Buitenschoolse 
Cultuureducatie.

Dat de eigen inkomsten zijn gestegen t.a.v. het opgenomen bedrag in de meerjarenbegroting, is te 
verklaren door de toename aan inschrijvingen op het reguliere aanbod van De Rode Loper op School 
en de groei van extra activiteiten door het jaar heen, zoals de lesprogramma’s ‘Op maat’.  
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D  |  Toelichting op kwantitatieve prestatieafspraken 

Reguliere cultuureducatie-aanbod
In 2017 is ingeschreven op bijna alle lesprogramma’s uit het reguliere aanbod. Op twee lesprogramma’s 
kwamen geen inschrijvingen binnen. 

De eerste is de lessenserie Meneer & Mevrouw Alfabet. Een lesprogramma in de discipline Multimedia/
Letteren waarbij kinderen een eigen stop-motion animatiefilm maken rondom de letters van het alfabet. 
Dit lesprogramma is ontwikkeld voor schooljaar 2016-2017. In de eerste helft van 2017 is het met succes 
uitgevoerd in een aantal klassen. Reden om het programma te herhalen in schooljaar 2017-2018. Wellicht 
was het te snel om opnieuw in het aanbod op te nemen. 

Het tweede is Mijn sieraad, een lesprogramma waarin kinderen het Tropenmuseum bezoeken om sieraden 
uit diverse windstreken te bekijken. In de tweede les ontwerpen ze vervolgens een eigen sieraad met 
persoonlijke betekenis. Er bleek minder animo voor dit programma dan verondersteld. Vermoedelijk 
omdat veel groepen in 2016 al een bezoek hebben gebracht aan de tentoonstelling Ziezo Marokko in het 
Tropenmuseum. 

Overintekening
Het thema van de Kinderboekenweek 2017 Griezelen - gruwelijk eng spreekt tot de verbeelding. Er wordt 
veel meer ingeschreven dan beraamd, vooral op de programma’s Spin en Spook, Het Monsterboek en 
Griezelen op Pampus. We besluiten de aanvragen te honoreren. Marjo Dame, vertelkunstenaar van de 
voorstelling Spin en Spook, is bereid extra voorstellingen voor De Rode Loper op School te spelen. Ook 
Forteiland Pampus en Veerdienst Amsterdam werken mee om alle extra klassen de mogelijkheid te geven 
het eiland te bezoeken. Bij het programma Monsterboek lukt het helaas niet om alle groepen te laten 
deelnemen. Voor 3 klassen van de JP Coenschool hebben we daarom naar ieders tevredenheid een 
alternatief programma bedacht. 

Schoolgebonden aktiviteiten binnen Amsterdam
afspraken 2017 gerealiseerd 2107

aantal lessen aantal deelnemers aantal lessen aantal deelnemers

PO 1.200 5.500 1.793 14.915

S(V)O 114 240 153 368 

Andere genoemde afspraken in het ondernemingsplan
• Bereik scholen
  Amsterdam Oost telt 33 basisscholen. De Rode Loper op School werkt in 2017 met 27 ( 81%) basis-

scholen samen. Enkele scholen nemen geen deel, te weten: de Vierde Montessorischool en IKC De 
Amstel, en op IJburg OBS Olympus, Poseidon, De Archipel en Het Podium. Deze scholen zijn wel 
benaderd, maar werken in 2017 met andere aanbieders samen. 

• Stichting Tamino/speciaal onderwijs
  In 2017 heeft overleg met Stichting Tamino plaatsgevonden. Deze stichting wil het leven van kinderen 

met een beperking verbeteren door het bevorderen van cultuureducatie in o.a. het speciaal onderwijs. 
We bespreken mogelijkheden tot verdere samenwerking. 

• Jubilieumproject East-Oost-Ost
  Er is een goede start gemaakt met het internationale uitwisselingsproject East-Oost-Ost. Er is een 
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kerngroep samengesteld waarmee maandelijks brainstormsessies plaatsvinden. Tijdens de laatste 
sessies is het idee ontstaan als afsluiting van het project in 2020 een KinderBiënnale te organiseren. 
Er zijn contacten gelegd met Nederlandse overheidsinstellingen en sleutelfiguren. De reacties zijn 
enthousiast. In 2018 worden de ideeën verder uitgewerkt.  In 2019 moet de samenwerking gestalte 
krijgen.

• Programmaontwikkeling
 In 2017 worden 16 nieuwe programmapilots voor het reguliere aanbod ontwikkeld. 

• Publicaties
   Er verschijnen verschillende uitgaven en publicaties. Naar aanleiding van het coachingstraject op de 

Lidwinaschool bij de methode ‘Laat maar zien’ is een handzaam naslagwerk gemaakt. 
  De Rode Loper op School levert een bijdrage aan de Van Dale Junior Taalscheurkalender 2018. Er zijn 
  26 werken van kinderen in deze kalender opgenomen. Op de achterzijde van deze pagina’s staan korte 

taalopdrachten. 
  Ook schrijven we zeven artikelen voor onze vaste rubriek over cultuureducatie in de wijkkrant Dwars 

door de Buurt. 

• Leermiddelen
  Bij de theater- en museumbezoeken, en ook bij enkele lesprogramma’s in de klas, zijn leermiddelen 

ontwikkeld. 

• Evaluatiemiddel
  Samen met de TalentenTent (Dynamo) hebben we binnen het project ‘Dansen op de Rode Loper’ een 

evaluatie instrument ontwikkeld: ‘de DansPas’. Dit is een aantrekkelijk vormgegeven boekje waarin 
kinderen samen met de dansdocent hun ontwikkeling bijhouden. Hiermee krijgen kinderen inzicht in 
hun eigen mogelijkheden en leertraject. Aan de hand van de resultaten is de ontwikkeling van de 
deelnemers gemonitord en is op het einde van de cursus een advies voor een vervolgtraject gegeven. 
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E  |  n.v.t.

F  |  Toelichting organisatie, directie, bestuur en toezicht

Organisatie
De Rode Loper op School is een kleine, flexibele organisatie. En kent weinig procedures en vastgelegde 
reglementen. Het hanteert het zogenoemde  ‘bestuur-model’ met een bestuur dat toezicht houdt en 
eindverantwoordelijk is en dat de uitvoering delegeert aan een directeur en projectleiders. Het bestuur 
treedt voor hen op als opdrachtgever en werkgever.  Het bestuur ziet er op toe dat alle relevante wet- en 
regelgeving wordt nageleefd.

Directie
Machtelt van Thiel, oprichter en directeur van de Stichting de Rode Loper op School, sinds 2000. 
Opleiding in dramatische en beeldende vakken. Opleiding Academie voor Expressie door Woord en 
Gebaar. Post HBO docent schrijven proza en poëzie. 

Medewerkers
Babette van Harsselaar, projectcoördinator sinds 2010. Opleiding: Hogeschool Utrecht - CMV, gevolgd 
door Master Kunsteducatie.
Wendeline Thole, projectleider (sinds najaar 2017), speciaal aangesteld voor communicatie en ter 
voorbereiding van East-Oost-Ost. Eigenaar van Bureau Thole. Creatief partner en Cofounder van In the 
Mood. Opleiding: Drs Kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit.
Eliza Antonia, administratief medewerker, ontvangt vergoeding op uurbasis. 

Vrijwilligers
Hanna Huisman, draagt zorg voor versturen en archiveren evaluaties, ontvangt hiervoor 
vrijwilligersvergoeding. 
Annemarie  Hilhorst, Agnes Laan, Erna Boomkens assisteren kunstdocenten in de klassen. 
De vrijwilligers ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Voor vormgeving, boekhouding, website, database, ict worden deskundigen ingehuurd op uurbasis.

Bestuur
Het bestuur is samengesteld op deskundigheid. Het bestuur bestaat uit drie leden: 
•  Aik Meeuse (voorzitter). Oud hoofd Communicatie Tropenmuseum en Nationaal Comité 4 en 5 mei, 

voormalig voorzitter commissie cultuurparticipatie Mondriaanstichting. Thans eigenaar/uitvoerder  
A.I.K. - fondsenwerving.

•  Carola Aafjes (bestuurslid/secretaris).  Directeur Amersfoorts poppodium Fluor, daarvoor o.a. 
afdelingshoofd Kunst- en Cultuurcentrum Tobe en projectleider/adviseur LKCA (voorheen Kunstfactor).

•  Reinout Dijkstra (penningmeester). CFO van Firstcom Europe, Managing Director en co-founder Tea 
Adventure Limited. 

Het bestuur ziet er op toe dat de bestuursleden onafhankelijk zijn en dat er geen belangenconflicten 
kunnen optreden. Het bestuur heeft een post vacant voor een bestuurslid en zoekt daarvoor een 
deskundig iemand op het gebied van onderwijs, met –het liefst- roots in Amsterdam Oost en afkomstig 
uit een bevolkingsgroep met migratie-achtergrond. Alle bestuursleden vervullen hun taak onbezoldigd.
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Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar: een keer om het jaarplan en de begroting goed te 
keuren en een keer om het jaarverslag en jaarrekening vast te stellen en goed te keuren. Ook is het 
bestuur verantwoordelijk voor de keuze van de accountant. In deze vergaderingen wordt stilgestaan bij 
mogelijke risico’s en kansen die zich voordoen. In 2017 is uitgebreid stilgestaan bij de consequenties van 
de toename in aanvragen van scholen voor de programma’s van De Rode Loper op School. Dit succes 
moet gevolgen hebben voor de uitbreiding van het aantal uren van de uitvoerenden. Om die reden is eind 
2017 een parttime projectleider aangesteld. Er wordt ook gekeken naar inzetten van vrijwilligers en 
stagiaires.
Tussen deze twee bestuursvergaderingen kunnen bestuursleden worden uitgenodigd voor extra 
(bestuurs)vergaderingen, voor bilateraal overleggen met directie of projectcoördinator, voor 
bijeenkomsten met externe stakeholders of  van kunstdocenten en ICC-ers, voor werkbezoeken aan 
scholen, representatieve verplichtingen, etc. 

Het bestuur maakt gebruik van de Governance Code Cultuur als bruikbaar instrument voor goed bestuur 
en toezicht. Omdat De Rode Loper op School een kleine instelling is met weinig personeel en 
overzichtelijk budget, zijn de richtlijnen van de code niet allemaal relevant en/of toepasbaar. Het bestuur 
houdt zich dan ook aan het principe ‘Pas toe of leg uit’.

Het hanteren van de Governance Code Cultuur blijkt in 2017 onder andere uit:
•  Voor de twee uitvoerende krachten zijn nieuwe ‘Overeenkomsten van Opdracht’ vastgesteld, conform 

de voorbeeldovereenkomst Kunst- en Cultuureducatie die de Belastingdienst verstrekt. Onderdeel 
hiervan is ook de bezoldiging. Deze is gerelateerd aan de CAO Kunst- en Cultuureducatie. Deze twee 
overeenkomsten zijn eind 2017 getekend door betrokkenen. 

•  Het bestuur wil dat de statuten van de organisatie met de Code Cultuur overeenstemmen. In 2017 is 
besloten om de vastgestelde zittingstermijn van bestuursleden om die reden aan te passen aan de 
gewenste praktijk. Dit zal in 2018 gerealiseerd worden.

•  De voorzitter van bestuur heeft in 2017 voortgangsgesprekken gehouden met de directeur en 
projectleider. Hierbij kwamen onder andere ter sprake: de (gewenste) toekomst, het huidig 
functioneren en het persoonlijk welbevinden in de organisatie. De gesprekken eindigden in een 
opsomming van voornemens en ‘verbeterpunten’ voor het komend jaar.

•   Wat betreft de kunstdocenten werkt de Rode Loper op School met Opdrachtverstrekkingen aan de 
docenten, nadat zij een VAR en een VOG hebben ingediend.

Ook wil De Rode Loper op School zich houden aan de Code Diversiteit. Amsterdam Oost kent een grote 
diversiteit in de bevolking. Dit uit zich direct in de samenstelling van de leerlingen van het primair 
onderwijs in het stadsdeel met hun ouders.                                                                                      
De Rode Loper op School  bedient alle scholen in Oost, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond 
van de leerlingen en ongeacht hun gender.

In het samenstellen van het programma-aanbod wordt hier ook expliciet naar gekeken. Zo is er 
bijvoorbeeld gekozen voor aanbod van de theatergroep Samba Salad, en zijn programma’s als ZieZo 
Marokko van het Tropenmuseum Junior, het eerder genoemde programma Amimba en Kwame met het 
Scheepvaartmuseum over slavernij en vrijheid, dat uitmondde in een presentatie tijdens het Keti Koti 
festival met dichter/schrijfdocent Henna Goudzand in het aanbod opgenomen.
De Rode Loper op School houdt in haar dagelijkse werkpraktijk rekening met eisen voor cyberveiligheid. 
Zo wordt er gewerkt met wisselende wachtwoorden om in te loggen op de computers en toegang te krijgen 
tot de website. Ook is het pakket F-Secure aangeschaft om de computers te beveiligen tegen eventuele 
externe  aanvallen.
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Wat betreft het rekening houden met de wet- en regelgeving omtrent privacy, gaat De Rode Loper op 
School heel zorgvuldig om met het gebruiken van foto’s van kinderen. Deze worden niet gebruikt op 
social media zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Bij het maken van de foto’s wordt hier al 
rekening mee gehouden. Veel afbeeldingen laten alleen een deel van de lichamen zien (handen, voeten) 
of de achterkant, waardoor de kinderen niet herkenbaar in beeld komen.

Met de dossiers van personeel, vrijwilligers en kunstdocenten wordt zorgvuldig omgegaan, zodat zij niet 
in handen van derden kunnen komen.

G  |  n.v.t.

H  |  Specifieke opmerkingen uit de verleningsbeschikking  

Publicatie, zie D
Presentaties, zie 1.4
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Bijlage: Activiteitenverslag

Om een indruk te geven van de lessen die in 2017 hebben plaatsgevonden, volgen hieronder enkele 
beschrijvingen van lesprogramma’s. Deze zijn gegroepeerd naar kunstdiscipline. Te beginnen met lessen 
die in het kader van de Kinderboekenweek hebben plaatsgevonden. Deze worden gevolgd door 
beschrijvingen van het Kunstmenu. Hieronder vallen bezoeken aan theaters, musea en concertzalen. 
Daarna komen voorbeelden in de disciplines Beeldend, Techniek & Kunst, Cultureel Erfgoed, Dans-Drama, 
Multimedia en een Omgevingsgericht programma aan bod. Onder elk esprogramma staat een samen-
vatting van bevindingen van leerkrachten uit de evaluaties. Het laat zien hoe zij de cultuureducatielessen 
waarderen en welke kwaliteiten zij benoemen. 

Letteren

KINDERBOEKENWEEK 2017 
Het thema van de Kinderboekenweek 2017 luidt: Griezelen - Gruwelijk eng! Griezels en engerds staan 
centraal. Het is goed voor kinderen om te leren omgaan met angsten. Het lezen en bekijken van 
spannende verhalen en filmpjes helpt hen om hun emoties te ontwikkelen, en erover te reflecteren. Ze 
leren bijvoorbeeld meeleven en dat het belangrijk is om elkaar te helpen. Het draagt bij aan de vorming 
van hun persoonlijkheid.
De Rode Loper op School kiest ervoor om het thema op een aansprekende manier te benaderen. Kinderen 
kunnen zo lucht geven aan hun kleine en grote angsten; de dingen waar ze bang voor zijn bespreekbaar 
maken en mogelijkheden laten zien om angsten te lijf te gaan.

1-2  |  Monsterboek  |  schrijver/illustrator in de bieb  |  Alice Hoogstad & Ton Wegman

Prentenboekenmaker Alice Hoogstad en verhalenverteller Ton Wegman komen met het bekroonde 
prentenboek ‘Monsterboek’ de bibliotheek of het klaslokaal in. De kinderen luisteren naar het verhaal 
terwijl Alice Hoogstad live een illustratie maakt op posterformaat. Daarna tekent elk kind een eigen 
monster op een groot vel. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘Door het vertellen en tegelijkertijd aanwijzen en uitbeelden van bepaalde begrippen, maakten kinderen 
kennis met nieuwe woorden. Het boek komt tot leven, dit stimuleert plezier in boeken en verhalen.’ 
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1-2-3-4  |  Spin en Spook  |  vertelvoorstelling  |  Marjo Dames

Tim is elke avond bang voor griezels en spoken onder zijn bed. Op een avond komen die tot leven. Na de 
eerste schrik ontdekt Tim dat niet alle griezels eng zijn. Sterker nog, hij wordt zelfs vrienden met ze. Een 
intieme vertelvoorstelling over het overwinnen van je angsten. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘De kinderen vroegen de hele week wanneer we naar de bibliotheek gingen, ze hadden er veel zin in. Ze 
hebben opgedaan dat je niet altijd bang hoeft te zijn voor iets wat in eerste instantie eng zou kunnen zijn. 
Naast dat kijken naar een voorstelling wordt de actieve woordenschat van de leerlingen vergroot, en ook 
de verbeeldingskracht wordt aangesproken.’

4-5-6-7-8  |  Het Griezelkabinet  |  theatervoorstelling  |  Samba Salad

Een griezelfamilie heeft zijn zinnen gezet op Bart-Jaap, een mens. Met allerlei angstaanjagende grollen 
proberen ze hem bang te maken. Maar, Bart-Jaap wordt maar niet bang, nergens van. Een humoristische 
en muzikale voortelling met hoge kwaliteit zang, dans en spel. De liedteksten zijn geschreven door 
bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers.
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Leerkrachten aan het woord: 
‘Er werd fantastisch ingespeeld op de verbeeldingskracht. De kinderen hebben genoten. Leuke pakkende 
liedjes afgewisseld met goed spel. Wat ze hebben opgedaan? Dat de engste dingen de dingen zijn die je 
zelf bedenkt. Ik vind het zinvol om met onze groepen naar een theatervoorstelling te gaan, omdat lang 
niet alle kinderen dit met hun ouders doen.’ 

5-6-7-8  |  Griezelen op Pampus  |  excursie naar Forteiland Pampus

Op Pampus waart al honderd jaar de geest van een overleden soldaat. Ooit verdronken voor de kust van 
het eiland, nu de schrik van iedere bezoeker. Kinderen uit Amsterdam Oost leren over het forteiland en 
gaan door de donkere gangen van het fort op zoek naar de geest om hem te verslaan. Ook schrijven ze 
een gedicht van elf regels over het eiland, een elf. Ter voorbereiding is er lesmateriaal over de 
geschiedenis en de functie van het forteiland voor De Stelling van Amsterdam. 

Leerkrachten aan het woord:
‘Het heeft veel indruk gemaakt om op het eiland te zijn. Het lesprogramma over De Stelling van 
Amsterdam was zeer zinvol. Het is niet vaak dat je echt ‘in de geschiedenis’ rond kan lopen. Dit maakt 
toch veel meer indruk dan een museum. Soms was het wat rommelig en druk op de dag zelf. Geef 
duidelijker aan wat je van de leerkracht verwacht.’

Kunstmenu 

1-2-3-4  |  Hip Hop Hoera  |  dansvoorstelling  |  Don’t Hit mama  |  dans als communicatiemiddel

De muziek start, vrolijke beats wisselen elkaar af. Op het toneel komen drie dansers op. Ze proberen 
elkaar de loef af te steken. Ze dansen met hun handen op de grond en benen in de lucht, ze maken salto’s 
zonder de grond te raken of bewegen als een robot. En dit alles in een strak ritme. De muziek zweept het 
geheel op, als een echte dansbattle. 
Hip Hop Hoera is een interactieve voorstelling over vriendschap, samen spelen en onderlinge competitie. 
De kinderen maken kennis met de Hip Hop dansstijl en dito muziek. 
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Leerkrachten aan het woord: 
‘De voorstelling was genieten, perfect voor onze kinderen. De dansers lieten veel emoties zien via hun 
dans. De voorstelling was afwisselend, muzikaal, grappig, vrolijk en speels. De kinderen hebben een 
mooie theaterervaring opgedaan en een dansvoorstelling gezien.’

3 t/m 8  |  Speelafspraak  |  muziekconcert  |  Muziekgebouw aan het IJ  |  kennismaken met 
professionele musici 

Deelnemende klassen volgen twee muzieklessen van musici van de David Kweksilber Bigband. Daarna 
bezoeken de groepen een concert van deze bigband in Muziekgebouw aan het IJ. 
In de voorbereidende lessen zien en ervaren de kinderen diverse blaasinstrumenten in het echt. In de 
tweede les leren ze over het componeren van muziek en oefenen hier in spelvorm mee. Leerkrachten 
geven zelf ook nog een les.
De dag van het concert begint met een muziek-estafette door het Muziekgebouw aan het IJ. De klassen 
leggen in kleine groepjes een parcours van spelopdrachten af. Hierdoor leren de kinderen niet alleen over 
muziek, ze maken ook het bijzondere Muziekgebouw van alle kanten mee. Ze oefenen onder meer de 
handgebaren van de dirigent en het noteren van muziek door middel van symbolen. 
Na het parcours geeft de Bigband een spetterend concert voor een volle zaal. De kinderen, ouders en 
leerkrachten zien de instrumenten uit de voorbereidende lessen terug en horen hoe ze allemaal samen 
kunnen klinken. Een muzikale belevenis.

Leerkrachten aan het woord: 
‘De lessen vooraf zaten goed in elkaar. Kinderen hebben nieuwe instrumenten leren kennen en weten nu 
wat componeren en improviseren is. Voor de kleuters miste de zintuiglijkheid tijdens de lessen. Het 
concert was een echte beleving! Het zien en horen van zoveel echte instrumenten is een aanvulling op 
ons eigen muziekonderwijs. Hierdoor gaan de lessen veel meer leven.’

3 t/m 8  |  Wie Waar Walvis  |  Het Scheepvaartmuseum  |  leren over de geschiedenis van de 
walvis

Tot ongeveer 1960 was er in Amsterdam sprake van een bloeiende walvisvaart. Zeelieden vertrokken 
vanaf het IJ naar noordelijke wateren om op walvissen te jagen. Alle onderdelen van de walvis werden 
gebruikt om er geneesmiddelen of gebruiksvoorwerpen van te maken. Tegenwoordig wordt het dier met 
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uitsterven bedreigd. De aantrekkelijke tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum laat veel voorwerpen 
van de walvisjacht zien. De leerlingen zien allerlei artefacten horend bij de walvisjacht. De boven-
bouwgroepen filosoferen daarnaast ook over de beeldvorming van de walvis door de jaren heen: van 
zeemonster, handelsproduct en vervolgens tot bedreigde diersoort. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘Een heel leerzaam en actief programma. De kinderen hebben veel gezien, ademloos geluisterd en veel 
vragen gesteld. Ik vind het zinvol dat mijn leerlingen in een museum komen, iets wat ze lang niet allemaal 
met hun ouders doen.’

Beeldend

4-5-6  |  Donald Ketelhoofd  |  Francesca Vonck  |  aandacht voor beeld en taal

Kinderen maken, na het zien van voorbeelden van grote meesters zoals Koons en Oldenburg, hun eigen 
assemblagekunstwerk uit klei. Ze voegen vervreemdende voorwerpjes aan hun beeld toe. Zoals een 
schroef, een balpendop of kraal. Deze beïnvloeden de vorm van het figuurtje. Hierdoor komt een 
associatieproces op gang. Verschillende combinaties tussen voorwerpen en vorm van het figuur worden 
uitgeprobeerd. 
Na het associëren bij de vormen en eigenschappen van hun figuur bedenken kinderen een naam voor hun 
beeld en schrijven er een dichtregel bij. Deze stempelen ze onder een foto van hun werk. Aan het eind van 
het lesprogramma worden de poëzieposters opgehangen in het klaslokaal. 

Leerkrachten aan het woord:  
‘Goed dat de kinderen hun fantasie konden gebruiken en helemaal zelf konden beslissen wat ze gingen 
maken. Een sterk punt vond ik de boodschap: kunst is niet goed of fout. De posters zien er heel 
professioneel uit, de kinderen vinden ze erg mooi. Soms was er te weinig tijd en liep de les uit.’ 
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6-7-8  |  Modeontwerpers in de dop  |  Francesca Vonck  |  het ontwerpproces doorlopen 

Kinderen maken kennis met mode als kunstvorm: het monumentaal werken met textiel. Ze bekijken 
voorbeelden van bekende modeontwerpers. Guda Koster, beeldend kunstenaar uit Amsterdam Oost, 
werkt veel met textiel. In een filmpje zien de kinderen hoe zij te werk gaat. De leerlingen doen in duo’s 
korte opwarmopdrachten.
In de tweede les werken de tweetallen samen aan een kledingstuk. In het lokaal ligt een grote hoeveel-
heid kleding waardoor de kinderen zich laten inspireren. De fantasie en experimenteerzin worden 
aangewakkerd. De kinderen zetten enthousiast de schaar in bestaande kledingstukken en combineren 
deze tot een nieuw ontwerp. Uitgangspunten als dessin, contrast en overdrijving zetten de toon voor de 
ontwerpen. Er ontstaan opvallende en vernieuwende creaties. Kinderen bedenken manieren om 
onderdelen met elkaar te bevestigen. Model en ontwerper gaan tot slot samen op de foto. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘De kinderen zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan. Het eerst oefenen zorgt ervoor dat ze in de 
tweede les snel aan de slag kunnen. Tijdens de tweede les was het misschien nog leuker geweest als ze 
helemaal vrijgelaten werden. Wat we geoefend hebben, zag ik later bij een les beeldende vorming weer 
terug.’ 

Techniek & Kunst

In 2017 staat de leerlijn Techniek & Kunst in het teken van uitvindingen. Onderzoekend leren en 
experimenteren met de mogelijkheden van materialen en technieken staan in alle groepen voorop.

1-2  |  Het Microben Museum  |  Siree van der Velde  |  kijken met microscoop en microbe maken

Als je door een microscoop kijkt, zie je dingen die je met het blote oog niet kunt zien. Zo ook microben. De 
kinderen leren wat een microscoop en microben zijn. Daarna bekijken ze zelf microben met de 
microscoop. Het effect van uitvergroting maakt grote indruk.
Elk kind bedenkt en maakt vervolgens een eigen microbe. Er wordt gewerkt met gekleurde sheets van 
doorzichtig plastic en andere materialen. Ook worden poten, tentakels en staarten gemaakt. Elke microbe 
krijgt speciale eigenschappen toebedeeld. Deze zie je terug in compositie en kleurgebruik van de 
microben die de kinderen gemaakt hebben. Het is een afwisselend proces: goed kijken, zelf uitproberen, 
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weer even kijken om op ideeën te komen. Als alle microben klaar zijn, worden ze opgehangen in de klas. 
Leerlingen en ouders bewonderen het Microben Museum.

Leerkrachten aan het woord: 
‘De lessen sluiten goed aan bij de kleuterfase, omdat er appèl gedaan wordt op de fantasie. De kinderen 
doorlopen verschillende stappen van onderzoek. Er was veel verschillend materiaal waarmee de kinderen 
konden werken. Het was erg leuk, het had daarom langer mogen duren.’

3-4  |  Sjakies broekzak  |  Francesca Vonck  |  ruimtelijke assemblages maken

Sjakie is een personage uit het gelijknamige boek van kunstdocent Francesca Vonck. Hij bouwt eigen 
uitvindingen van spulletjes die hij op straat vindt. Precies wat de leerlingen ook gaan doen. Sjakie en zijn 
uitvindingen zijn een inspiratiebron voor de kinderen.  Ze gaan na kennismaking met Sjakie aan de slag. 
Ze plakken en tekenen hun uitvinding eerst op een werkblad. In de volgende les bouwen ze het ruimtelijk 
na. Er worden onder andere moertjes, ijzerdraad en onderdelen van kapot speelgoed gebruikt. De 
vreemde voorwerpjes zetten de fantasie in werking. Er komen steeds meer ideeën: ‘Zo kan het ook juf!’. 
Elke uitvinding krijgt tot slot een naam en beschrijving. Alle uitvindingen worden bij elkaar in de klas 
tentoongesteld. Op St. Lidwina en de Valentijn worden tentoonstellingen in de hal ingericht. 
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Leerkrachten aan het woord: 
‘Dankzij de begeleiding en materialen worden de kinderen uitgedaagd om zelf een uitvinding te ont-
werpen. Een sterk punt van de les is dat kinderen met hun eigen fantasie en door te experimenteren tot 
een eigen uitvinding komen. Er had soms wat beter afgestemd kunnen worden over de opbouw van de 
les.’ 

Cultureel erfgoed

3-4  |  De oogst van Karel Appel  |  Tabita Blok  |  beelden maken van natuurlijke materialen

De wereldberoemde Karel Appel is in Amsterdam Oost geboren en opgegroeid. Hij tekende, schilderde en 
maakte beelden van dingen uit de natuur, zoals takken en stronken. In de eerste les leest de kunstdocent 
voor uit het prentenboek ‘Karel Appel van de kapperszaak in de Dapperstraat’ van Imme Dros en Harrie 
Geelen. De kinderen maken ook kennis met Appels werk. De felle kleuren en het verassende gebruik van 
voorwerpen spreekt ze aan. Er wordt volop gefantaseerd wat de beelden zouden kunnen voorstellen. Elke 
leerling maakt vervolgens zelf een beeld van takken, bladeren en andere natuurlijke materialen. Er wordt 
geoefend met het bevestigen van losse onderdelen met tape, touw en elastiek. De beelden worden in de 
tweede les beschilderd met net zulke felle kleuren als Karel Appel gebruikte. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘De kinderen hebben fantasie en creativiteit gebruikt om anders naar voorwerpen en materialen te kijken. 
Het werken met natuurlijke materialen, waar kinderen niet snel zelf mee komen, zorgt ervoor dat kinderen 
op andere manieren naar hun werk gaan kijken. Door deze lessen heb ik nu een houvast/idee om de 
fantasie van kinderen te prikkelen. De communicatie vooraf had beter gekund.’ 

7-8  |  Het Muiderslot: Amsterdams Ridderkasteel  |  rondleiding en les lakzegels maken

Het Muiderslot is een verdedigingswerk en speelde tijdens de Middeleeuwen een belangrijke rol voor de 
stad Amsterdam. Ter voorbereiding van de excursie geven de leerkrachten aan de hand van het 
lesmateriaal een les over het Muiderslot. Tijdens de excursie lopen de leerlingen de Toren- en 
Ridderroute, zien voorwerpen uit de Riddertijd en speuren in kleine groepjes naar de juiste antwoorden 
op vragen. De kinderen worden nieuwsgierig van de tentoongestelde zwaarden, harnassen en 
documenten. Het gebouw vinden ze spannend. Ook de roofvogelshow van de valkenier maakt veel indruk. 
In de verwerkings-les ontwerpt elk kind een lakzegel met embleem van de eigen beginletters. Deze wordt 
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met priem en hamer overgezet op een messing plaatje. De kinderen monteren het plaatje op een houten 
handvat en construeren zo hun eigen lakstempel. Er wordt lak verhit en op een officieel ridderdocument 
gedruppeld. De stempels worden in de lak gedoopt en afgedrukt. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘De kinderen vonden het geen museum, maar echt een schoolreisje waar je per ongeluk heel veel van 
leert. Kinderen mogen op het Muiderslot alles aanraken. Geschiedenis gaat leven! We hebben na het 
bezoek ervaringen gedeeld met elkaar en legden relatie met de lesmethode voor geschiedenis.’

Dans-Drama

3 t/m 8  |  Dans de wereld rond  |  Anouk Kulaleen  |  met dans leren over topografie

Kinderen uit verschillende bouwgroepen leren al dansend over topografie. De groepen 3 en 4 gaan met de 
provincies van Nederland aan de slag. De groepen 5 en 6 met Europa, en de groepen 7 en 8 met landen 
van een ander werelddeel.  
Uit elk gebied worden kenmerkende bewegingsaspecten gekozen. Zoals zwierige schaatsers uit 
Friesland, de Sirtaki uit Griekenland of de Samba uit Brazilië. Vooraf wordt met de leerkracht overlegd 
welke bewegingen aan bod gaan komen. Na een warming-up doen de kinderen allerlei oefeningen, 
werken ze aan een groepsdans en worden er ook eigen choreografieën bedacht. Aan het eind van de 
laatste les zijn er presentaties voor andere groepen, vaak in bijpassende kleding. Bij enkele groepen 
komen ook ouders kijken. Een feestelijke afsluiting van de danslessen.

Leerkrachten aan het woord: 
‘Dansdocent Anouk krijgt alle kinderen aan het dansen en bewegen. Er hing een ontspannen sfeer tijdens 
de les. Kinderen durfden zichzelf te laten zien. Ook het samenwerken ging erg goed. We hebben een mooi 
begin gemaakt met het leren over de landen in Europa.’ 

5 t/m 8  |  Koning Lear  |   Joris Lehr  |  kennismaken met Shakespeare

Joris Lehr stapt het podium op. Met alleen een stuk touw weet hij diverse personages neer te zetten. 
Vouwt hij het touw tot een wandelstok, dan is hij plots Koning Lear. Buigt hij het touw over zijn hoofd en 
langs zijn gezicht, dan staat de dochter van de koning, met haar lange vlechten, op het toneel. Met veel 
humor speelt hij de diverse rollen op overtuigende wijze. De kinderen zitten helemaal in het verhaal en 
kijken ademloos toe. Ze zien hoe de nar de koning helpt om de juiste keuzes over zijn testament te maken. 
Na afloop van de voorstelling stellen ze vragen aan de acteur. 
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Leerkrachten aan het woord: 
‘Ongelofelijk wat deze acteur met slechts één touw kan uitbeelden. Dit spreekt heel erg tot de 
verbeelding. En het is knap hoe hij zoveel verschillende personages kan spelen.’ 

Multimedia

1-2  |  Meneer & Mevrouw Alfabet  |  NurLimonade Media  |  een ABC-animatiefilm maken

Meneer & Mevrouw Alfabet wonen in een knus poppenhuis en maken daar van alles mee. Ze eten Appels 
van de fruitschaal, zetten Bloemen in de vaas en voeren hun Cavia een blaadje sla. De kinderen verzinnen 
wat er allemaal nog meer kan gebeuren in het poppenhuis. Ze kiezen een voorwerp uit een koffer met 
poppenhuisspulletjes en verzinnen er een korte zin bij. Het is nog best moeilijk voor de kleuters om een 
voorwerp aan een letter uit het alfabet te koppelen. Gaandeweg wordt de eerste les in overleg met 
leerkrachten aangepast. Dat werkt heel goed. 
In de tweede les maken de kinderen in kleine groepjes stop-motion filmpjes van hun voorwerp in het 
poppenhuis. Ze mogen zelf inspreken wat Meneer & Mevrouw Alfabet met de voorwerpen doen. Rijden in 
de Auto, de Poes voeren of Eten koken. Aan het eind heeft elke groep een eigen ABC-animatiefilm. Simon 
van Arkel, leerkracht van de WSV, componeerde speciaal voor dit programma een Alfabetlied. Deze wordt 
onder de filmpjes gemonteerd. De kinderen zingen het lied mee.

Kunstdocenten aan het woord: 
’Het waren leuke lessen. De kinderen vonden de koffer met spulletjes erg leuk en spannend. Ook het 
maken van de filmpjes vonden ze heel leuk. Vooral de kleinere groepen zijn heel fijn om mee te werken. 
Grotere groepen blijven een beetje lastig in verband met de concentratie.’ 

6-7-8  |  Kijk je wijzer  |  Idfa op school  |  documentaires bekijken en bespreken in de klas

Het IDFA heeft een uitgebreide collectie documentaires voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de 
bovenbouwgroepen kiezen we ervoor om documentaires met het thema identiteit te laten zien. Elke groep 
leert eerst wat een documentaire is. Vervolgens lezen ze waar de 8 voorgeselecteerde films over gaan. Elk 
kind mag kiezen welke documentaire hem of haar het meeste aanspreekt. 
In de tweede les komt de kunstdocent samen met de filmmaker de klas in. Eerst wordt de documentaire 
bekeken, daarna volgt een gesprek over de film. De klas mag de filmmaker ook vragen stellen. 
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Kunstdocent aan het woord: 
‘Ik voelde echt betrokkenheid van de kinderen. Ze discussieerden over de film. Regisseur Malik (van ‘De 
man die alles kan’) was heel enthousiast over de brieven die de kinderen hem naar aanleiding van de 
documentaire hebben gestuurd. Hij gaat de kinderen ook terugschrijven.’ 

Omgevingsgericht programma

5-6-7-8  |  Beelden in de buurt  |  Ina Brekelmans, Annelies den Boon, Marije van der Hoeven  |  
beeldende kunst in de openbare ruimte

In Amsterdam Oost zijn veel kunstwerken te zien. In parken, op pleinen en aan gevels. Leerlingen 
bekijken kunstwerken in de openbare ruimte dichtbij hun school. Ze gaan samen met de kunstdocenten 
op excursie naar het Oosterpark. Daar bekijken ze beelden als ‘Het Bolgewas’, ‘De Bokkenrijder’ en ‘De 
Schreeuw’ en doen er kijkoefeningen en opdrachten bij. Vorm en functie van deze werken komen aan 
bod. Kinderen leren dat de kunstwerken iets zeggen over de plek waar ze staan. Sommige beelden 
herinneren ons aan een specifieke gebeurtenis. 
In de tweede les maakt elk kind een eigen beeld. Sommige groepen kiezen ervoor een beeld voor een 
eigen bedacht park te maken, andere groepen ontwerpen een beeld voor hun schoolplein. Er wordt met 
verschillende materialen gewerkt, zoals ijzerdraad, hout, papier en klei. Maar ook met natuurlijke 
materialen. De groepen die een beeld voor het park ontwerpen, maken er ook een 3D plattegrond bij. 
Hierop komen alle gemaakte beelden te staan. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘Veel kinderen zijn al heel vaak in het Oosterpark geweest, maar hebben zich nooit gerealiseerd welke 
kunst er te zien is. Nu zijn ze hier meer van bewust. De kinderen weten nu dat er vaak een verhaal achter 
de beelden in de openbare ruimte zit. Ze hebben ook geleerd te werken met klei, hoe je een kunstwerk 
van klei stevig kunt maken, hoe je de textuur kunt veranderen.’
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