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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 2018 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. Vaak worden kunstdisciplines 
gecombineerd in het programma-aanbod.
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 2018 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 
2018 betrokken bij twee LeerlijnenLabs. 
•  Basisschool Al Jawhara (voorheen As-Siddieq) zet het  LeerlijnenLab in de discipline Cultureel Erfgoed 

voort. 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. 

  Voor de groepen 4 is er 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. Met een 
kunstdocent gespecialiseerd in glastechniek maken de kinderen mozaïeken, ondersteund door de 
groepsleerkrachten die daarvoor een workshop hebben gehad . 

  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. Om deze geschiedenis 
op een levendige manier  te introduceren is er met een aantal kinderen en de icc-er een video gemaakt. 
Het script is geschreven door de icc-er en De Rode Loper op School. In de video staan de kinderen en 
de icc-er op de Ringdijk waar goed te zien is dat het land erachter lager ligt. Ooit was dit gebied het 
Watergraafsmeer, onderdeel van de Zuiderzee. Naast het verhaal over de Slag wordt in de video ook 
uitgelegd wat inpoldering is. Op deze wijze heeft de school eigen lesmateriaal gemaakt, - een peer-
video door en voor kinderen -, dat in de klassen gebruikt kan worden als introductie van het stop-
motionproject en bij geschiedenisonderwijs. 
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 •  SBO Het Spectrum heeft behoefte aan voortzetting van het LeerlijnenLab om cultuureducatie meer in 
te bedden in het curriculum van de school. Aansluiting bij de thema’s die op school behandeld worden, 
blijkt een goede insteek. Evenals de combinatie techniek en kunst. Voor deze leerlingen is het 
uitermate belangrijk om ‘met de handen’ bezig te zijn, en al doende onderzoekend het leerproces te 
doorlopen. Doel van dit LeerlijnenLab is om de lessen beeldend en onderzoekend/ontwerpend leren 
meer te implementeren.

  In maart 2018 is het schoolbrede thema: De bouw. In de buurt van beide locaties zijn tal van 
bouwwerkzaamheden aan de gang. In alle groepen zullen de lessen gericht zijn op leren in de praktijk: 
hoe gaat het bouwen in zijn werk, wat gaat er gebouwd worden? In het LeerlijnenLab worden de 
creatieve aspecten van bouwen aangepakt: fantaseren, ontwerpen, creëren.

  In samenwerking met de groepsleerkrachten voeren de kunstdocenten van De Rode Loper op School 
lesprogramma’s  uit in de groepen, 3,4,5,6,7,8. 

  De resultaten zijn op beide locaties tentoongesteld. De leerlingen hebben als makers hierin een 
actieve rol gehad.

  Het LeerlijnenLab is met Mocca geëvalueerd. Er is besproken hoe de school de cultuurlessen kan 
borgen binnen het onderwijs. In de praktijk blijkt het telkens moeilijk om groepsleerkrachten 
zelfstandig kunstlessen te laten uitvoeren op het gewenste  professionele niveau. Besloten wordt een 
deel van de studiedag te besteden aan teamtraining cultuureducatie

Speciaal Onderwijs
Met de scholen voor Speciaal Onderwijs in Oost is een goed en direct contact. Vooral met Het Spectrum is 
intensief overleg over invulling van cultuureducatieve lesprogramma’s. Naast het LeerlijnenLab zijn er 
beeldende kunstlessen  uitgevoerd rond Toverkunsten. Voor de onderbouw  is gewerkt met het thema 
‘Herfst’. Van de resultaten is een boekje gemaakt, dat ieder kind mee naar huis heeft gekregen: hun eigen 
boek. 

Om de leerlingen op een andere manier met geschiedenis bezig te laten zijn, is gekozen voor het cultureel 
erfgoed project De Dokwerker. De kinderen zijn geïnteresseerd in het verhaal van de Februaristaking en 
vinden het spannend om met draad een basisfiguur te maken voor een beeldje. Ze zijn trots op hun 
resultaten nadat ze de beeldjes met bronsverf geschilderd hebben. De beelden krijgen een plek bij de 
entree van de school.

In november wordt een deel van de studiedag besteed aan teamtraining cultuureducatie. Na een inleiding 
bieden we twee workshops aan. Bij de workshop Omdenken worden de deelnemers uitgedaagd om met 
kleine alledaagse voorwerpen ‘om te denken’, door ze in een heel nieuwe context te plaatsen en zo tot 
uitvindingen te komen. In de workshop Dubbelvinding bedenken en maken de deelnemers een 
“belachelijk ingewikkelde machine die twee verschillende dingen kan”. Het is de bedoeling om de 
leerkrachten het creatieve proces te laten ervaren: hoe zet je een opdracht om, welke oplossingen verzin 
je, hoe kom je van het een op het ander? Er wordt met uitdagende materialen gewerkt. De deelnemers 
krijgen handreikingen hoe ze zelf dergelijke lessen kunnen geven. 
Op strookjes vullen leerkrachten in wat kunstlessen voor hun leerlingen betekenen. Ze zijn allen unaniem 
van mening dat kunstlessen broodnodig zijn in het Speciaal Onderwijs.

Kunstlessen zijn voor onze kinderen een verademing, want daarin kunnen zij schitteren.
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Op SO Van Koetsveldschool is in het kader van de subsidie Impuls Muziekonderwijs en op verzoek van de 
vakleerkracht muziek het concert De Geluidenjager uitgevoerd. Een interactief concert op zelfbedachte en 
gemaakte instrumenten die allerlei verrassende geluiden voortbrengen.

Op maat 
Steeds meer scholen benaderen De Rode Loper op School voor lesprogramma’s op maat. De groei is 
enorm. In 2016 deden 9 klassen mee aan een lesprogramma op maat. In 2017 ging het om 87 klassen. 
En in 2018 is het aantal gegroeid naar 150 klassen. 

Soms kiezen ICC’ers en leerkrachten een al bestaand lesprogramma, maar meestal 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,  thema’s van de school, de leerstof, en eigen affiniteit. 
Hier onder enkele voorbeelden. 

•  Laterna Magica viert het 10-jarig bestaan van de school en vraagt De Rode Loper op School voor alle 
units een grafiek programma te ontwikkelen dat een tijdlijn laat zien van gebeurtenissen op school. 

  De onderbouw gaat met diepdruk aan de gang. De bovenbouw met gutsen en linoleumdruk. Ook 
bezoeken de leerlingen het Grafische Werkcentrum Amsterdam waar ze uitleg krijgen over boekdruk, 
met houten letters een ontwerp maken en posters drukken. Deze kleurrijke posters 10 jaar Laterna 
Magica zijn de opmaat naar een grote tentoonstelling van grafiek in de school. Bij elke druk is een 
QR-code waar de bijbehorende herinnering van het kind te beluisteren is.

   
•  De Nelson Mandelaschool werkt met het onderwijsmodel VierKeerWijzer. Gedurende het schooljaar 

zijn er vaste thema’s, die uitmonden in een presentatie. De Rode Loper op School maakt een 
programma rond dans, beeldend en cultureel erfgoed, dat aansluit bij deze thema’s. Bijvoorbeeld bij 
het thema Tweede Wereldoorlog komen schrijver Gerard van Gemert en illustrator Rudi Jonker in de 
klas, die een boek hebben gemaakt over twee jongens ten tijde van de Jodenvervolging in de 
Transvaalbuurt. Ter voorbereiding hebben de leerkrachten het boek grotendeels voorgelezen en elk 
kind heeft zonder de voorkant van het boek gezien te hebben een cover ontworpen. In de klas onthult 
de illustrator de echte cover, en bespreekt stuk voor stuk de ontwerpen van de kinderen. Vanuit de 
herkenbaarheid van straten en plekken in het boek stellen de leerlingen de schrijver en de illustrator 
talloze vragen over de gebeurtenissen in de oorlog.

•  De Vijfde Montessorischool legt de vraag neer voor een schoolbreed kunstproject. In overleg met de 
cultuurcommissie op school besluiten we met verschillende kunstdisciplines te werken onder de 
noemer Wow Watergraafsmeer! Met een journalist maken kinderen een muurkrant met nieuws uit de 
buurt, bijzondere gebeurtenissen van vroeger worden verbeeld in linosneden i.s.m. Het Geheugen 

  van Oost, er wordt gewerkt met klei, en in een fotografieproject worden speciale plekken in de Water-
graafsmeer gedocumenteerd.

•   De werkgroep Cultuur van basisschool De Kraal wil na de ervaring van vorig schooljaar opnieuw een 
teamworkshop om de leerkrachten bij cultuureducatie op school te betrekken. Vorig jaar ging het om 
een praktijkvoorbeeld van onderzoekend en ontwerpend leren. Alle leerkrachten volgen dit keer de  
workshop Oost West Thuis Best. Ze doorlopen in groepjes het creatieve proces, hoe maak je aan de 
hand van bestaande foto’s van beroepsfotografen uit het archief van het Maria Austria Instituut een 
geheel eigen vertaling. De leerkrachten zijn verrast en enthousiast als ze elkaar de resultaten 
presenteren. De werkgroep Cultuur wil  een jaarlijkse teamworkshop cultuureducatie voortzetten.
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•  De Linnaeusschool zoekt naar een invulling van Burgerschap voor het Naschoolse Activiteiten-
programma. In overleg met de coördinator realiseert De Rode Loper op School drie cursussen van 

    7 tot 9 lessen: De Razende Reporter voor groep 6, Lino en Het geheim voor groepen 6 en 7, Superstad 
voor de groepen 6,7,8. In alle drie lessenreeksen gaat het over wat burgerschap inhoudt. De kinderen 
maken gezamenlijk plannen voor een stad van hun dromen, ze filosoferen n.a.v. een waargebeurd 
verhaal in Oost dat ze hebben uitgebeeld in linosneden, en ze spelen in de dramalessen conflicterende 
scènes uit. 

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 van toepassing 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. Wel betekent het een flinke 
tijdsinvestering naast de organisatie en inhoudelijke bewaking van het reguliere aanbod.

Programma in kader van werkdrukverlichting 
Op de islamitische basisschool Al Jawhara heeft De Rode Loper op School in nauw overleg met de directie, 
icc-er en docent identiteit een plan en offerte opgesteld om de werkdrukverlichting voor te bereiden. 
Elke groepsleerkracht zal 1 uur in de week vrijgemaakt worden, er komen gastdocenten om lessen Kunst 
& Techniek en Muziek te verzorgen. Voor de muzieklessen werken we samen met Aslan Muziekcentrum. 
De Kunst & techniek lessen worden gegeven door 5 kunstdocenten en een vaste assistent. 

Advisering van ICC-ers/directie
De Rode Loper op School werkt nauw samen met icc-ers van deelnemende scholen. In 2018 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 18 scholen zijn dergelijke adviesgesprekken gevoerd, soms in aanwezigheid van een 
cultuurcommissie op school. Met de 8 andere ingeschreven scholen is het programma telefonisch 
besproken. 

Ook de toename van programma’s op maat betekent nauwer overleg en afstemming met icc-ers of 
directie. Zo is er intensief overleg geweest op de basisscholen Nelson Mandela, 5e Montessori, Laterna 
Magica, Linnaeus en BSO Het Spectrum.

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.  Op de Laterna Magica is jaarlijks een cultuurmarkt, speciaal voor het team. Daar adviseren 
we de groepsleerkrachten over aansluiting bij de jaarthema’s.

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 aanpassingen 
worden gedaan. 
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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%. 

In het Activiteitenverslag (bijlage 1) 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 2018 hebben 195 klassen met 4.889 kinderen een theater, concertzaal, museum, bibliotheek of 
andersoortige culturele instellingen bezocht. Te weten: Tropenmuseum Junior, OBA Theater, CBK 
Amsterdam, Museum ’t Rembrandthuis, Het Scheepvaartmuseum, Muiderslot, diverse vestigingen van 
de OBA, Grafisch Werkcentrum Amsterdam, Jeugdland en MK24. Ook komen culturele organisaties 
de klassen in doordat zij onderdeel zijn van een lesprogramma, zoals in 2018: Comité Herdenking 
Februaristaking, Samsam/Kidsweek, en De Schrijverscentrale. 

Met elke culturele instelling waarmee in 2018 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 is 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 over 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. Zo was er eerder een samenwerking met de Hofkerk en de naastgelegen 
Lidwinaschool. Vijf bovenbouwgroepen hebben n.a.v. de glas-in-loodramen in de kerk  hun eigen helden 
uitgebeeld met de glas-in-loodtechniek. Ze schreven er ook een korte tekst bij.  Hiervan is een zakboekje 
gemaakt met de titel mijn Held, dat eind 2018 uitkwam. 

Een bijzondere samenwerking was die met Andreas Denk, Frontaal Theaterbureau en Jeugdland. Op het 
terrein van Jeugdland is de dansvoorstelling Buurman in de natuur uitgevoerd. De dansers nodigden de 
kinderen uit wonderlijke machines in beweging te brengen die de natuurelementen voorstelden. Er is 
contact gelegd tussen de choreograaf en Jeugdland om er vaker voorstellingen te geven.

Verder is in 2018 ook samengewerkt met: Groeistad, Het Geheugen van Oost (Amsterdam Museum), MAI, 
MK24, Mocca Amsterdam, OBA, TalentenTent (Dynamo), Tot Zover, Van Dale Uitgevers.
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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 
Amsterdam 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.  

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 inhoudelijke en 
educatieve begeleiding tijdens de uitvoer van de lessen. 
In 2018 zijn met 51 kunstdocenten en educatieve medewerkers van culturele instellingen inhoudelijke 
overleggen gevoerd ter bevordering van de kwaliteit van de lesprogramma’s. Bij elk nieuw lesprogramma 
heeft een bezoek aan het lesprogramma plaatsgevonden.

Het streven is om eens of twee keer per jaar een deskundigheidsbevorderende 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 2018 vond een workshop plaats onder leiding van kunstdocent Sarah Enoch. Zij lichtte haar programma 
De Talenten Ketting toe en de kunstdocenten gingen aan de slag om een onderdeel van de ketting te 
maken. Naast het symboliseren van een bepaalde eigenschap was ieder bezig met de techniek van 
werken met koperdraad. Het creatieve proces werd onder de loep genomen en ervaringen uit de 
educatieve praktijk met elkaar vergeleken. Het blijkt enorm zinvol om opdrachten die kunstdocenten voor 
leerlingen bedenken, in een workshop met elkaar te oefenen. Met de opgedane ervaringen kunnen 
kunstdocenten de kinderen beter in hun maakproces begeleiden.
 
Mocca
Zoals elk jaar was ook in 2018 De Rode Loper op School vertegenwoordigd op de cultuurmarkt, tijdens de 
MOCCA  Dag van de Cultuureducatie.   
Met Peggy Brandon en Richard Smolenaers (Mocca) hebben we overleg gevoerd om hen te informeren 
over en te betrekken bij de internationale uitwisseling East-Oost-Ost en de KinderBiënnale (zie 1.6). We 
bespreken het plan voor een symposium als onderdeel van de KinderBiënnale.

Een leerkracht van Montessori Steigereiland legt een werkbezoek af bij De Rode Loper op School in het 
kader van de ICC-cursus die hij bij Mocca volgt. 
 
LKCA
Op verzoek van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) gaf Machtelt van 
Thiel een lezing in de vorm van een Pecha Kucha op de landelijke Dag van Kunst & Cultuureducatie, 13 
maart 2018. De presentatie ging over de kracht van omgevingsgericht kunst- & cultuuronderwijs.

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. 
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Op verzoek van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 zijn ruim honderd beeldjes verzameld in 
de Mozes en Aäronkerk. De beeldjes zijn gemaakt door leerlingen van twee scholen in het kunstproject 
De Dokwerker - Februaristaking 1941. Bij de beelden hebben de kinderen vanuit het perspectief van een 
staker gedichten geschreven onder begeleiding van een dichter.

Op 25 februari 2018 dragen kinderen en volwassenen de beeldjes mee naar het standbeeld De Dokwerker 
op het Jonas Daniël Meijerplein. Daar worden ze rond het standbeeld tussen de kransen gezet. 
De aanwezigen zijn onder de indruk van de beeldjes. Veel mensen praten erover en lezen de gedichten 
van de kinderen.

Na de herdenking zijn de beeldjes geëxposeerd in het Nationaal Holocaust Museum, als onderdeel van 
de expositie ‘Wie waren de stakers?’  
In de  Herdenkingskrant stond een artikel met uitleg over inhoud en werkwijze van ons project.  
Ook zijn er in de klassen van de Piet Heinschool opnamen gemaakt voor tv-zender AT5. Terwijl de kinderen 
hun eigen ‘Dokwerker’ aan het maken waren, zijn ze geïnterviewd. Het item is meermalen uitgezonden. 
Ook stond het op amsterdam.nl en de social media kanalen van de Gemeente Amsterdam, bedoeld ter 
informatie over de herdenking van de Februaristaking, en om een link te leggen met de relevantie voor 
de Amsterdamse kinderen van nu. 

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 
omgeving van het kind kan er in naar voren komen. Scholen waarderen de omgevingsgerichte 
programma’s ten zeerste. In 2018 hebben diverse kunstlessen over de eigen omgeving plaatsgevonden. 

•  Wow Watergraafsmeer! heet het schoolbrede kunstprogramma dat De Rode Loper op School speciaal 
voor de Vijfde Montessorischool heeft gemaakt. Over de Watergraafsmeer valt een boel te vertellen en 
te laten zien. Het is een bijzondere wijk in Amsterdam waar de kinderen graag wonen en spelen. De 
school staat midden in de wijk. 

  De presentatie is een grote muurkrant die vanaf het begin een centrale plaats heeft in de school. Elke 
week wordt de krant aangevuld en ververst met materiaal die de kinderen in de workshops gemaakt 
hebben. Reportages met nieuws uit de buurt die onder leiding van een journalist zijn gemaakt, foto’s 
rond het thema ‘Binnen in de Watergraafsmeer’ waarin de kinderen hun thuissituatie hebben 
gefotografeerd, en linosneden over waargebeurde verhalen in samenwerking met Het Geheugen van 
Oost. De onderbouw heeft het CBK bezocht en aquarellen gemaakt over vogels in de buurt,  en in klei 
zijn de dieren van het ecolint, die door de Watergraafsmeer loopt, geboetseerd.  

•  Op de Nelson Mandelaschool  in de Transvaalbuurt is een programma ontwikkeld rondom het boek 
Uitgespeeld!, dat zich afspeelt in de Transvaalbuurt en Watergraafsmeer ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. De schrijver en illustrator van het boek hebben de deelnemende klassen bezocht en tal 
van vragen van kinderen over die tijd en over het schrijven en illustreren van boeken beantwoord. (zie 
1.1 Op maat) 

•  Tijdens de fotografielessen Domweg gelukkig in Oost hebben kinderen hun geluksmomenten met de 
camera vastgelegd. Ook schreven ze er een korte tekst bij. Samen met de fotografiedocent hebben ze 
de foto’s bekeken en gereflecteerd op hun welbevinden in Amsterdam Oost.
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  Zoals eerder vernoemd belicht het lesprogramma De Dokwerker: Februaristaking 1941 een gebeurtenis 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Kinderen leren over de 
achtergrond van het standbeeld De Dokwerker. De Februaristaking was 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 schrijft een gedicht.

•  Vroeger en nu in Oost is een verhalenproject waarbij kinderen verhalen uit Oost beluisteren en 
bekijken en zelf verhalen leren vertellen.

  In samenwerking met Het Geheugen van Oost heeft De Rode Loper op School al eerder een krant 
gemaakt waarin historische verhalen uit Oost door leerlingen zijn verbeeld in linosneden. Deze krant 

  is gebruikt bij de lessen Vroeger en nu in Oost. De leerlingen luisteren geboeid naar de verhalen, zoals 
die over Het dierenasiel of De ontspoorde tram. Ze komen zelf met gebeurtenissen uit de buurt en 
geven deze verhalen middels de kunst van het vertellen door.

Laboratoriumfunctie: Pilotschool St. Lukas
Ook in 2018 is de Lukasschool in Amsterdam West een proeftuin-school voor kunstdocenten om hun  
projecten verder te ontwikkelen. De directeur van deze school was voorheen werkzaam op de 
Lidwinaschool en mist een organisatie als De Rode Loper op School in West. Graag neemt de Lukasschool 
deel aan het programma-aanbod. Daarnaast is er ook de vraag naar Brede Talent Ontwikkeling-aanbod 
(BTO). Dat geeft ons de kans te experimenteren met de verbinding tussen onderschoolse en naschoolse 
cultuureducatie en talentontwikkeling. Er vinden diverse programma’s op deze school plaats. Kinderen, 
ouders en leerkrachten reageren enthousiast. Het is een verrijking van 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: alle 
scholen, kunstenaars en culturele organisaties zijn welkom om samen te werken aan kwalitatief goede 
cultuureducatie 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 in het stadsdeel. 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. 

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.
Lees meer over de gebiedsgerichte aanpak bij 1.2, 1.4 en 3
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1.6  Impact Jubileumprojecten

In 2020 bestaat De Rode Loper op School 20 jaar. Dat gaan we vieren. Het 20-jarige jubileum is een 
moment van terugkijken én reflectie, een moment om inzichten en successen te delen, om te inspireren 
en ons te laten inspireren. Met het internationale uitwisselingsproject East-Oost-Ost kijkt De Rode Loper 
op School over de grens. In 2019 en 2020 organiseren wij een internationale uitwisseling met Oost 
Londen, Amsterdam Oost en Oost Berlijn. Om feestelijk af te sluiten vindt in het najaar van 2020 een 
eerste Amsterdamse KinderBiënnale plaats.

In 2018 zijn de plannen voor de internationale uitwisseling over cultuureducatie verder uitgewerkt. Dit 
gebeurde met de klankbordgroep bestaande uit de directeur, een projectleider, kunstdocenten, grafisch 
vormgever en de voorzitter van het bestuur. Wendeline Thole kreeg als projectleider de taak om het 
project East-Oost-Ost handen en voeten te geven. Ze heeft in 2018 afspraken gemaakt met scholen en 
partnerorganisaties in Oost Londen en Oost Berlijn. Ook in Amsterdam zijn kunstdocenten en scholen 
geënthousiasmeerd voor dit nieuwe initiatief. Dit betekent in praktijk een geweldige stimulans voor alle 
betrokkenen. Er wordt een projectplan geschreven, een begroting opgesteld en de eerste 
subsidieaanvragen gaan de deur uit. Er zijn een vijftal projecten geselecteerd die zich goed lenen voor 
een uitwisseling. 
Deelnemers zijn schoolkinderen van 4-12 jaar, leerkrachten, kunstenaars en museummedewerkers  uit 
drie wijken van drie Europese hoofdsteden: London Oost, Amsterdam Oost en Berlijn Oost. De 
uitwisseling vindt plaats op basisscholen en in (kinder-)musea. 

Kenmerken van de projecten zijn : 
• omgevingsgerichte cultuureducatie 
• de stad wordt bezien door de ogen van een kind: het kind als maker en onderzoeker
•  passend in het beeld van de Nederlandse cultuureducatie: ‘de NL factor’. De geselecteerde projecten 

tonen: speelsheid, ruimte voor experiment, creatieve vrijheid, durf, engagement en nemen kinderen 
serieus. 

 East-Oost-Ost uitwisselingsprojecten 
 • Superstad - hoe zien kinderen hun stad van de toekomst?

 • Hoed op voor Rembrandt - hoe zien kinderen zichzelf in een kunsthistorische context?

 •  Mail Art - wat laten kinderen zien uit hun buurt en hoe communiceren ze met buitenlandse 

  kinderen via kunstzinnige post? 

 •  Rariteitenkabinet - welke vondsten en nieuwe diersoorten horen thuis in een hedendaags 

rariteitenkabinet en wat is het belang van natuur en dieren in de stad?

 •  Stromend Blauw - hoe kunnen cultuureducatie en community-art zorgen voor meer 

  saamhorigheid in de buurt?

Ook krijgen in 2018 de plannen voor de KinderBiënnale Amsterdam (herfst 2020) contouren. Het wordt de 
eerste keer dat er in Amsterdam een KinderBiënnale plaats vindt. Naast de hoofdlocatie (Centrum 
Beeldende Kunst Amsterdam) zullen diverse andere locaties in Amsterdam Oost creatieve uitingen van 
kinderen tonen. Museum Het Rembrandthuis wordt de belangrijkste samenwerkingspartner. Door de 
ogen van kinderen laten we een brede publieksgroep kijken naar de stad. Met de blik van kinderen duiken 
we in het verleden, kijken we naar het nu en naar de toekomst van de stad. De KinderBiënnale zal niet 
alleen de nadruk leggen op het presenteren van ‘kinderkunst’, maar vooral op het gedachtegoed dat 
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Kunst en Cultuur kinderen vormt. Er zullen gedurende de KinderBiënnale lesprogramma’s (tijdens 
schooluren) en buitenschoolse workshops plaatsvinden, o.a. in het Tropenmuseum, de OBA, MK24 en 
theater Oostblok.

2  Omvang en samenstelling van het publiek 

Ook 2018 is weer een dynamisch jaar voor De Rode Loper op School. 26 basisscholen schrijven zich in 
voor diverse programma’s: in totaal komt dit neer op 601 klassen en 14.525 leerlingen. 

         leerlingen             klassen               scholen

2015 8.765 389 24

2016 9.412 401 22

2017 15.283 640 27

2018 14.525 601 26

Toelichting publieksbereik
Het reguliere aanbod heeft met 41 programma’s in 2018 iets minder deelnemers getrokken dan het jaar 
ervoor. Dit valt deels te verklaren door het wegvallen van de schoolbrede app Luisteroren. Voor twee 
programma-onderdelen waren geen inschrijvingen: Speelafspraak! (discipline muziek), en Meneer en 
Mevrouw Alfabet (media). Beide programma’s waren een herhaling van het jaar ervoor.

Het programma-aanbod in de Kinderboekenweek is enorm populair. De theater- en vertelvoorstellingen 
bereiken een groot publiek, niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook ouders. Ook voor Ziezo 
Marokko en Werelddierenfeest in het Tropenmuseum zijn veel inschrijvingen.

Het aantal inschrijvingen voor de discipline Techniek & Kunst groeit jaarlijks, met name voor het 
programma De Bruggenbouwers. Ook de belangstelling voor de verschillende kunstdisciplines blijft 
groot. 

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

Een nieuwe ontwikkeling is de vraag naar Brede Talent Ontwikkeling-aanbod (BTO), ten aanzien van de 
invulling van Burgerschap, beeldende lessen en lessen kunst & techniek.

De Rode Loper op School heeft uiteraard te maken met de ontwikkeling in het onderwijsveld. Scholen met 
te kleine leerlingenaantallen verdwijnen en nieuwe scholen komen erbij. Zo is basisschool Het Gouden Ei 
opgeheven.

Cultuureducatie krijgt steeds meer voet aan de grond in de scholen. Directie, ICC’ers en leerkrachten zijn 
zich meer bewust van de gunstige effecten van cultuuronderwijs voor hun kinderen en school. 



                       Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School                                                                                                                                                             Bestuursverslag 2018  |  15

Bereik regulier cultuureducatie-aanbod

programma leerlingen klassen scholen

Kinderboekenweek theatervoorstellingen 
onderbouw

1.324 58 8

Kinderboekenweek midden- & bovenbouw 911 33 6

Kinderboekenweek Op aanvraag 340 15 2

Spelen met poëzie 54 2 1

Aap & Mol in het paleis 97 4 1

DICHTER in de klas 60 2 1

CBK: Mijn eerste museum 122 5 2

Tropenmuseum 830 35 9

Scheepvaartmuseum 431 18 6

Museum Het Rembrandthuis / Titus, zoon 
van Rembrandt

153 6 3

Ko en de vlo 528 22 5

Woest 120 5 2

Buurman in de natuur 227 9 4

Topacteur met één touw 103 4 2

De Geluidenjager 139 7 1

Speelafspraak! 0 0 0

Magische Materialen 236 10 5

Koekoe met de groene duimen 146 6 4

Sjakies Onderzoeksbureau 94 4 3

Klasse Ketting! 98 4 2

Rondom papier 214 9 5

ModeMix 164 7 3

In Holland staat een huis 576 24 7

De Bruggenbouwers 456 17 7

Het Microben Museum 110 4 2

SuperStad 231 8 2

Geluiduitvindingding 143 6 5

De boom van Mondriaan 236 10 4

Vroeger en nu in Oost 252 12 4

De Dokwerker - Februaristaking 1941 286 11 5

Peter en de Wolf 215 10 3

Reigers en Parkieten 252 10 3
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Dans door de tijd 236 10 3

Commedia Empatico 70 3 2

De Razende Reporter 328 12 3

Meneer en Mevrouw Alfabet 0 0 0

Post voor de Poezenboot 82 3 1

Nep Nieuws 75 3 2

Klik! Fotografie vroeger en nu 23 1 1

Domweg gelukkig in Oost 305 13 3

Totaal 10.267 422 21

Lessen op maat / op aanvraag

leerlingen klassen scholen

Techniek – werkdrukverlichting 80 4 Al Jawhara

Muziek – werkdrukverlichting 189 8 Al Jawhara

Fotografie 50 2 Derde Dalton

De Geluidenjager 259 11 Aldoende, 
Flevoparkschool, 
Indische Buurtschool

Workshop Oost West Thuis Best 29 1 De Kraal

10 jaar Laterna Magica - bovenbouw 75 3 Laterna Magica

10 jaar Laterna Magica - Excursie GWA 
- bovenbouw

75 3 Laterna Magica

10 jaar Laterna Magica - onderbouw 100 4 Laterna Magica

Schoolbreed project - Macht en regels 
bovenbouw

360 12 Laterna Magica

Schoolbreed project - Macht en regels 
onderbouw

384 14 Laterna Magica

Muiderslot - Macht en regels 360 12 Laterna Magica

Opening schooljaar - Koning Lear 150 6 Laterna Magica

Opening schooljaar - Trui 140 6 Laterna Magica

Opening schooljaar - Het Kleurenfeest 96 4 Laterna Magica

Danslessen onderbouw 175 7 Lidwina

Totempalen 151 6 Vijfde Montessori

Slag om de Watergraafsmeer 149 6 Vijfde Montessori

Lentevogels 196 7 Vijfde Montessori
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Lentekleuren 84 3 Vijfde Montessori

Het Geheugen van Oost 168 6 Vijfde Montessori

Journalist in de klas 56 2 Vijfde Montessori

Binnen in de Watergraafsmeer 50 2 Vijfde Montessori

Vroeger & nu in Oost 56 2 Vijfde Montessori

De dieren van het ecolint 75 3 Vijfde Montessori

Prehistorie 28 1 Nelson Mandelaschool

Piraten 55 3 Nelson Mandelaschool

Uitgespeeld! 42 2 Nelson Mandelaschool

Oceanië & Azië 53 2 Nelson Mandelaschool

Dans de wereld rond 25 1 Nelson Mandelaschool

Scheepvaartmuseum - Keti Koti 42 2 Nelson Mandelaschool

Vakantie in Nederland 28 1 Nelson Mandelaschool

Boer Boris gaat naar zee 30 2 Nelson Mandelaschool

De oogst van Karel Appel 50 2 Willibrordschool

Totaal 3.860 150 11

LeerlijnenLabs

leerlingen klassen school

LLL Badhuizen 45 2 Al Jawhara

LLL Slag om het Watergraafsmeer 54 2 Al Jawhara

LLL SO Beeldend Bouwen - 
Maartje Jaquet

20 2 SBO Het Spectrum

LLL SO Beeldend Bouwen - 
Petra Veenstra

30 3 SBO Het Spectrum

LLL SO Beeldend - SuperStad 89 6 SBO Het Spectrum

Totaal 238 15 2

Speciaal onderwijs

leerlingen klassen school

De Dokwerker - Februaristaking 1941 12 1 SBO Het Spectrum

Beeldend herfst 17 2 SBO Het Spectrum

Studiedag Spectrum 20 1 SBO Het Spectrum
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De Geluidenjager 40 2 Van Koetsveldschool

Nb. Zie ook LeerlijnenLab 
Spectrum. Bereik SO 
inclusief LLL: 228 
leerlingen & 17 klassen

Totaal 89 6 2

Brede Talent Ontwikkeling

leerlingen klassen school

BTO - Lino en het geheim 6 1 Linnaeusschool

BTO - SuperStad 13 1 Linnaeusschool

BTO - De Razende Reporter 8 1 Linnaeusschool

BTO - Dier op Doek 9 1 Linnaeusschool

BTO - Knutselen met licht 9 1 Linnaeusschool

BTO - Kleurlab/lichtlab 10 1 Lukasschool

BTO - Feestkalender 8 1 Lukasschool

BTO - Knutselen met licht 8 1 Lukasschool

Totaal 71 8 2

Samenvatting

leerlingen klassen scholen

Regulier aanbod 10.267 422 21

Lessen op maat / op aanvraag 3.860 150 12

LeerlijnenLabs 238 15 2

Speciaal Onderwijs 89 6 2

BTO 71 8 2

Totaal 14.525 601 26

Deelnemende scholen in 2018: Aldoende, Al Jawhara (As Siddieq), Barbaraschool, De Dapper, Derde 
Dalton, Flevoparkschool, OBS Frankendael, Indische Buurtschool (vh JP Coenschool), De Kaap, De Kleine 
Kapitein, Van Koetsveld, De Kraal, Laterna Magica, Lidwinaschool, Linnaeusschool, Lukasschool, De 
Meer, Montessori Steigereiland, Nelson Mandelaschool, OBS Piet Hein, SBO Het Spectrum, Valentijn, De 
Vijfde Montessori, De Waaier, Willibrordschool, Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV)
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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 zoals omschreven in het Ondernemingsplan 2017-2021.

Het aantal scholen dat programma’s op maat wil, neemt toe. In 2017 namen 1.699 leerlingen deel aan 
programma’s op maat, in 2018 betreft het 3.860 leerlingen. 

Een uitbreiding van het werk is de vraag van twee scholen naar BTO-aanbod. Hiermee wordt een 
koppeling gemaakt met het binnenschoolse cultuureducatie aanbod.

Door het grote aantal inschrijvingen en de toename van de arbeidsintensieve programma’s op maat, blijft 
de werkdruk hoog. 

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 

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, trends en ontwikkelingen in de cultuureducatie 
en de stand van zaken op de basisscholen in Amsterdam Oost. 
In 2018 is er aansluiting gerealiseerd door lessen in de disciplines Beeldend, Techniek & Kunst zowel 
onder als na schooltijd uit te voeren. 

In 2018 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 2018 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 24.000 
exemplaren een groot lezerspubliek. In elke editie wordt een spraakmakend voorbeeld uit de praktijk 
beschreven in de vorm van een interview met een kind over zijn of haar ervaringen.

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

Fondsen 
In september 2016 hebben Dynamo en De Rode Loper op School gezamenlijk gehoor gegeven aan een 
oproep van de Gemeente Amsterdam en het Jongeren Cultuurfonds Amsterdam om een 
talentontwikkelingstraject te starten. Dit in het kader van het gemeentelijk beleid armoedebestrijding en 
de speciale subsidie Stimulering Buitenschoolse Cultuureducatie. 
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Er zijn in 2017 buitenschoolse danscursussen uitgevoerd: ‘Dansen op de rode loper’, voor kinderen uit 
lage inkomensgezinnen in Amsterdam Oost. Met het budget dat over is, wordt in 2018 gestart met een 
talentcursus ‘Kunst en techniek’ in het CBK. De 15 lessen lopen door in 2019. Een deel ervan vindt plaats 
in MK24, een nieuwe samenwerkingspartner in het kader van doorgeleiding.

Voor East-Oost-Ost worden verkennende gesprekken gevoerd met fondsen en potentiële samenwerkings-
partners. Subsidieaanvragen zijn verstuurd naar: Stoeldraaier Fonds (gericht op het project Rariteiten-
kabinet), Fonds voor Oost (gericht op het project Mail Art) en het AFK (projectsubsidie Innovatie). 

Internationale samenwerkingspartners
De volgende partners hebben zich aangesloten bij de East-Oost-Ost jubileumactiviteiten:
Primair onderwijs: Evangelische Schule Berlin, Carl-Humann-Grundschule en The Hermitage Primary 
School in Tower Hamlet. 
Musea en culturele instellingen: Labyrinth Kindermuseum Berlin, MACHmit! Museum für Kinder en 
hARTslane Londen. 

In het kader van East-Oost-Ost en de KinderBiennale wordt de samenwerking met reeds bestaande 
contacten in Amsterdam Oost (zoals: Het Tropenmuseum, Rembrandthuis, OBA, CBK, MK24, Theater 
Oostblok, Moving Arts Project en Vereniging Vrienden van Frankendael) versterkt. 

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 bijgewoond. 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 2018 dankbaar gebruik van zeven 
vrijwilligers. 

4  Kansen en bedreigingen in de komende jaren

Sterktes
Het gaat goed met De Rode Loper op School. Het aantal deelnemers blijft onverminderd hoog. 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 projectleiders 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 het veld van cultuureducatieve instellingen waarbij de 
organisaties groter, anoniemer en wisselender in kwaliteit zijn.  

De directeur en projectleiders 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 kunstenaar-docenten. 
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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. 
Een voorbeeld is het initiatief van de internationale uitwisseling East-Oost-Ost (zie onder 1.6).
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. Gelukkig kon de vaste bezetting in 2018 met één projectleider worden uitgebreid. 

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- 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.

Ook in het kader van de werkdrukverlichting op scholen liggen er mogelijkheden om een lessenreeks 
cultuureducatie aan te bieden.

Voor het jaar 2020, als De Rode Loper op School haar twintigjarig bestaan viert, wil ze die expertise en 
successen dan ook graag uitdragen in het internationaal uitwisselingsprogramma East-Oost-Ost, (2019-
2020) eindigend in een eerste KinderkunstBiënnale van kunst door kinderen. Voor dit aansprekende idee 
zijn -en worden- nieuwe financiële bronnen aangeboord.

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 2018 de eigen inkomsten wederom gegroeid door 
extra inkomsten vanuit schoolprogramma’s. Ook is ingesprongen op de mogelijkheden die extra 
programma’s bieden, zoals  het Aanvalsplan Armoedebestrijding en het Plan Werkdrukverlichting voor 
het Onderwijs van de gemeente Amsterdam. Het Aanvalsplan Armoedebestrijding gaf de mogelijkheid 
om samen met Stichting  Dynamo, CBK en MK24 het buitenschoolse programma Kunst en techniek te 
ontwikkelen, een programma om kinderen uit lage inkomensgezinnen extra te stimuleren door inzet van 
kunstzinnige activiteiten. Het Plan Werkdrukverlichting geeft de mogelijkheid kunstdocenten in te zetten 
om de werkdruk voor leerkrachten te verminderen. De extra baten van deze programma’s zullen vooral in 
de begroting 2019 zichtbaar zijn. (zie ook onder 3 Fondsen)  
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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 verant-
woorde manier te organiseren met een kleine groep gedreven mensen en daar voldoende geld voor te 
vinden. Het bestuur zou graag de Code Fair Practice in alle facetten willen uitvoeren, maar heeft daar 
binnen de huidige subsidietoekenning tot 2020 onvoldoende financiële middelen voor.  In de nieuwe 
aanvraag voor het Kunstenplan 2021-2025 zal hiermee rekening gehouden worden. 

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. Het bestuur heeft daartoe in 2018 de eerste oriënterende gesprekken 
gevoerd. 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 en de balans   

Baten
De eigen inkomsten zijn hoger uitgevallen door de toename van activiteiten op maat. Oorspronkelijk was 
een percentage berekend van 24%, dat is uiteindelijk 39% geworden. Dat komt nagenoeg overeen
met het percentage in 2017.

De kunstenplansubsidie is hoger uitgevallen dan het aangevraagde bedrag. Dat komt mede door 
de indexering.

Lasten
De personele beheerslasten zijn gestegen. Dit is te verklaren door de uitbreiding met een medewerker 
in verband met de toename van de activiteiten, communicatie-opdracht en de internationale 
jubileumprojecten. De kosten voor administratie zijn verschoven van personeel naar materieel. 

De materiële 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 een 
uitsplitsing gemaakt van personeel en materiaal. 

C  |  Toelichting op gerealiseerde percentage eigen inkomsten

In 2018 is een percentage aan eigen inkomsten gerealiseerd van 39%.
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 theater-, concert- en musea 
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 2018 is € 89.717 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 € 22.058. 

Overige baten komen uit de LeerlijnenLabs: € 7.801.

Dat de eigen inkomsten zijn gestegen t.a.v. het opgenomen bedrag in de meerjarenbegroting, is te 
verklaren door de verhoging van de eigen bijdragen, 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 ś ´Op maat .́  
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D  |  Toelichting op kwantitatieve prestatieafspraken 

Reguliere cultuureducatie-aanbod
In 2018 is op bijna alle programma’s uit het reguliere aanbod ingeschreven. Op twee lesprogramma’s 
kwamen geen inschrijvingen binnen.

Meneer en Mevrouw Alfabet is een lesprogramma in de discipline Multimedia/Letteren, waarbij kinderen 
een stop-motionfilm maken rondom de letters van het alfabet. Het 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 het opnieuw 
in het aanbod op te nemen.

Speelafspraak! is een lesprogramma dat uitmondt in een concert in Muziekgebouw aan het IJ. In het 
schooljaar 2016-2017 hebben 21 klassen eraan deelgenomen. Dat kan een reden zijn waarom er in 
2017-2018 niet op is ingeschreven.  Daarnaast hebben veel scholen een muziek leerlijn in het kader 
van het basispakket en zijn in die zin in het muziekaanbod reeds voorzien.

Overintekening
De Kinderboekenweek wordt op scholen extra onder de aandacht gebracht door speciale kunstprogram-
ma’s. Het animo is enorm. Voor elk programmaonderdeel is veel meer ingeschreven dan geraamd. 
2.575 leerlingen hebben deelgenomen aan theatervoorstellingen en museumbezoek rond het thema van 
de Kinderboekenweek. Om aan de vraag van de scholen te voldoen, zijn alle inschrijvingen gehonoreerd. 

Maatwerk
Lessen op maat / Op aanvraag: in het cultuureducatiebeleid van de Gemeente Amsterdam is opgenomen 
dat de scholen meer de regie nemen inzake de realisatie van cultuureducatie. Deze vraaggerichte aanpak 
neemt duidelijk toe. Dankzij opname van deze post in de begroting kan aan de vraag van de scholen 
worden voldaan. Tegenover een tekort bij de uitvoering staan er inkomsten via eigen bijdragen.

Schoolgebonden activiteiten binnen Amsterdam

afspraken 2018 gerealiseerd 2018

aantal lessen aantal deelnemers aantal lessen aantal deelnemers

PO 1.250 5.700 1.515 14.297

S(V)O 138 300 95 228

Andere genoemde afspraken in het ondernemingsplan
• Bereik scholen
  Amsterdam Oost telt 34 basisscholen. De Rode Loper op School werkt in 2018 met 26 (76,47%) 

basisscholen samen. Enkele scholen nemen geen deel, te weten: de Vierde- en Achtste 
Montessorischool en IKC De Amstel, en op IJburg OBS Olympus, Poseidon, De Archipel en Het Podium. 
Deze scholen zijn wel benaderd, maar hebben zelf vakleerkrachten in huis of werken met andere 
aanbieders samen. Met betrekking tot het speciaal onderwijs werkt De Rode Loper op School op 2 
scholen.
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• Jubilieumproject East-Oost-Ost
  Het internationale uitwisselingsproject East-Oost-Ost is in 2018 verder geconcretiseerd.  Scholen en 

musea in Berlijn en Londen zijn benaderd en er zijn afspraken gemaakt voor uitwisseling.  Er zijn 
projectplannen ontwikkeld, begrotingen gemaakt en subsidieaanvragen geschreven. In 2019 moet de 
samenwerking gestalte krijgen. (zie ook 1.6)

• Programmaontwikkeling
 In 2018 zijn er 21 nieuwe programmapilots voor het reguliere aanbod ontwikkeld.  

• Publicaties
   Er verschijnen verschillende uitgaven en publicaties. De Rode Loper op School levert voor het laatste 

jaar een bijdrage aan de Van Dale Junior Taalscheurkalender 2019. De kalender zal daarna niet meer 
worden uitgebracht. Er zijn 26 werken van kinderen in deze kalender opgenomen. Op de achterzijde 
van deze pagina’s staan korte taalopdrachten.

  Ook schrijft De Rode Loper op School een vaste rubriek over cultuureducatie in de wijkkrant Dwars 
door de buurt. De krant verschijnt 7 keer per jaar in een oplage van 24.000 exemplaren. We zijn gestart 
met het interviewen van kinderen en laten hen aan het woord over hun ervaringen met de kunstlessen. 

 
  Eind 2018 verschijnt het zakboekje mijn Held, een weerslag van een omgevingsgericht kunstproject 

met de Hofkerk en de Lidwinaschool. Kinderen hebben hun helden verbeeld in een glas-in-lood 
techniek. Bij de afbeeldingen staan korte teksten over hun helden.

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

ontwikkeld. 
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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, een projectleider, en project-
coördinator. 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 Kunsteducatie 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. Post HBO docent Taaldrukken. 

Medewerkers
Babette van Harsselaar (tot 1 april), projectcoördinator sinds 2010.
Opleiding: Hogeschool Utrecht - CMV, gevolgd door Master Kunsteducatie.
Olga Knetsch (na 1 april), projectcoördinator. Opleiding: Hogeschool Utrecht, CMV.
Wendeline Thole, projectleider speciaal aangesteld voor communicatie en ter voorbereiding van
East-Oost-Ost. Eigenaar van Bureau Thole. Creatief partner en co-founder 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. 
Agnes Laan, Erna Boomkens, Mariken Tetteroo, Lili van Doorninck en Amber Vonck assisteren 
kunstdocenten in de klassen. 
De vrijwilligers ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
Sander Kortschot neemt in het vrijwilligersbestand een bijzondere plaats in. Hij krijgt van De Rode Loper 
op School een werkstage met een vrijwilligersvergoeding. De werkstage is bedoeld voor mensen met een 
uitkering vanuit de Participatiewet die gedurende langere tijd niet meer hebben deelgenomen aan de 
arbeidsmarkt. Hiertoe werkt De Rode Loper op School samen met het project De Praktijkstage van 
Stadsdeel Zuid en Stichting Sina. In het kader van Werkdrukverlichting voor leerkrachten in het 
basisonderwijs, is voor Sander een stage gevonden op de islamitische basisschool Al Jawhara. Hij 
assisteert een kunstdocent van De Rode Loper op School die uren invult om een vaste leerkracht te 
ontlasten. De ervaringen zijn zo goed dat deze samenwerking in 2019 wordt voortgezet. 

Voor 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).
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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.

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 2018 is een statutenwijziging doorgevoerd. Hiervoor 
waren verschillende aanleidingen. De eerste was de wens om de statuten in overeenstemming te brengen 
met de Code of Governance wat betreft de zittingstermijnen van de bestuursleden. Een tweede aanleiding 
was dat met de komst van de Gemeente Amsterdam als subsidiënt en daarmee de band met het 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten, verschillende teksten uit de statuten niet meer aansloten bij de 
systematiek die het AFK in het vierjarige Kunstenplan hanteert. Ook de wens om de ANBI status aan te 
vragen, vergde een aanpassing in de statuten. Na overleg met Notariskantoor Mr. M.J. Meijer cs. is ervoor 
gekozen de statuten in zijn geheel te vernieuwen. De nieuwe statuten zijn 26 november 2018 getekend.

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. 

Governance Code Cultuur
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 over-
zichtelijk 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 2018 onder andere uit:
•  Voor de drie 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. 

•  Het bestuur heeft de statuten van de organisatie in overeenstemming gebracht met die van de Code  
Cultuur. 

•   De voorzitter van bestuur heeft in 2018 voortgangsgesprekken gehouden met de directeur en de 
projectleider en de projectcoördinator. 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.

Code Culturele diversiteit
Ook wil De Rode Loper op School zich houden aan de Code Culturele Diversiteit. Deze Code kenmerkt 
zich door de 4 P’s: Publiek, Programma’s, Personeel en Partners.     
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Wat betreft Publiek zit het wel goed. Amsterdam Oost kent een grote diversiteit in de bevolking. Het 
publiek van De Rode Loper op School wordt gevormd door de leerlingen van het primair onderwijs in het 
stadsdeel met hun ouders en vormt een regelrechte afspiegeling van de bevolking in Oost. De Rode Loper 
op School bedient welbewust alle scholen in Oost, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond van de 
leerlingen en ongeacht hun gender. 

Ook wat betreft Programma’s en Partners houdt De Rode Loper op School bij het samenstellen van het 
aanbod rekening met de culturele diversiteit van het publiek en werkt samen met alle scholen van 
openbaar en bijzonder onderwijs in Oost.  
Geluk daarbij is dat Amsterdam Oost verschillende aanknopingspunten biedt voor programmering met 
cultuurinstellingen in de buurt die allemaal voorwerpen en verhalen tonen uit de geschiedenis, die zich 
kenmerkt door contacten met andere culturen. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor de programma’s van het 
Tropenmuseum Werelddierenfeest en ZieZo Marokko (Tropenmuseum Junior), het programma Amimba en 
Kwame met het Scheepvaartmuseum, waarbij de kinderen onder leiding van dichter/schrijfdocent Henna 
Goudzand op het V.O.C. schip Amsterdam gedichten schreven over slavernij en vrijheid. Het programma 
De Dokwerker - Februaristaking 1941 gaat expliciet in op de positie van Joden in Amsterdam tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast biedt De Rode Loper op School ook het programma ModeMix aan, 
waarbij kinderen modegebruiken uit verschillende culturen combineren tot verrassende nieuwe creaties.

Wat betreft Personeel komt de aandacht voor diversiteit tot uiting in de inspanningen om Sander 
Kortschot (Surinaamse achtergrond) te helpen met het verwezenlijken van zijn werkervaringsstage in de 
cultuureducatie sector (zie ook onder F). Ook wordt er naar gestreefd om een vierde bestuurslid te vinden 
met een migranten-achtergrond. 

Gegevensbescherming (AVG)
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. Het pakket F-Secure beveiligt de computers tegen eventuele externe aanvallen.

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 eerder gebruikt 
in publicaties of op social media dan na 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.
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G  |  n.v.t.

H  |  Specifieke opmerkingen uit de verleningsbeschikking  

Publicatie, zie D
Presentaties, zie 1.4



INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM - LONDON AMSTERDAM BERLIN

14 feb - 22 feb 2019
Evangelische Schule Berlin-Mitte

www.derodeloperopschool.nl

info@east-oost-ost.eu

project:
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uit: Dwars door de buurt no.201 en 204
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Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School 

Activiteitenverslag 2018

m een indruk te geven van de lesprogramma’s die in 2018 hebben plaatsgevonden, volgt hieronder een 
selectie uit het cultuureducatieaanbod van De Rode Loper op School. Te beginnen met de programma’s 
tijdens de Kinderboekenweek en die in musea en theaters. Daarna zijn de beschrijvingen gegroepeerd 
naar kunstdiscipline. Naast een korte beschrijving van het lesprogramma noemen we enkele bevindingen 
van leerkrachten en/of kunstdocenten. Het evalueren van lesprogramma’s is belangrijk. Het laat zien hoe 
de leerkrachten cultuureducatielessen waarderen, welke kwaliteiten zij benoemen en wat er eventueel 
verbeterd kan worden. 

LETTEREN 

KINDERBOEKENWEEK 2018
Tijdens het grootste kinderboekenfeest van Nederland worden altijd veel programma’s van De Rode Loper 
op School afgenomen. Het thema van 2018 is ‘Vriendschap: kom erbij!’ Een dankbaar thema om mee te 
werken, er bestaan mooie verhalen over vriendschap. De Rode Loper op School kiest ervoor om het thema 
op een aansprekende manier te benaderen, met de nadruk op voorstellingen gebaseerd op bekende 
kinderboeken. Door het grote aantal inschrijvingen voor de onderbouw is het aanbod uitgebreid met de 
voorstelling Ik de keizer en jij de lakei. 

1-2-3-4  |  VaarWel!  |  muziektheatervoorstelling  |  Maarten Zaagman en Malou van Sluis

VaarWel! is een beeldende muziektheatervoorstelling geïnspireerd op het prentenboek ‘De Kleine Walvis’ 
van Benji Davies. De voorstelling wordt uitgevoerd in Theater Oostblok, veel kinderen komen met de 
MOCCA Cultuurbus. 



VaarWel! gaat over verlangen en voelen, over vriendschap en afscheid. De kinderen worden meegenomen 
in de wondere werelden die zich rond en in de zee afspelen. De zee is net echt! De spelers weten met 
weinig materiaal een hele belevenis te creëren en dompelen de kinderen onder in een fantasiewereld.

Leerkrachten aan het woord:
‘De kinderen vinden de voorstelling mooi. Ze zijn betrokken tijdens, maar ook nog na de voorstelling over 
wat ze allemaal hebben gezien en gehoord. De kinderen denken na over thema’s, zoals vriendschap en 
familie.’

‘Het opent een ander soort denken dan andere activiteiten op school.’ 

1-2-3-4  |  Nero Corleone  |  vertelvoorstelling op school  |  Jouke Lamers 

Deze grappige, beeldende vertelvoorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van Elke Heidenreich. 
Het thema vriendschap wordt vanuit de wereld van katten verteld.
Voorafgaande aan de voorstelling komt de acteur Jouke Lamers (Theater Leeuwenhart) in de klas. Hij 
demonstreert kat Nero, een zwarte sok met ogen en neusharen die om zijn hand zit. De kinderen gaan 
voorbereid kijken en luisteren. Het verhaal wordt verteld vanuit een slim vormgegeven, multifunctioneel 
houten vertelkastje. De voorstelling is doorspekt met kleine, talige grapjes en veel mimiek.  

Leerkrachten aan het woord:
‘De verteller deed het met overgave, maar voor onze jonge kinderen soms te ingewikkeld.’ 

‘De juf zei dat zij zelf de kinderen niet zo stil kreeg.‘

1-2-3-4  |  Ik de keizer en jij de lakei  |  theatervoorstelling op school  |  Veronieke Schrickx en 
Josette Vos

Deze theatervoorstelling is gebaseerd op het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Voorafgaand aan 
de voorstelling komen actrices in de klas om kennis te maken met de kinderen. Ze krijgen twee attributen 
die de leerlingen betrekken bij het verhaal. Aan het eind komt iedereen de lakei helpen bij de grote 
optocht die de keizer organiseert om zijn nieuwe kleren te laten zien!
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Leerkrachten aan het woord:
‘De leerlingen waren enthousiast, ze begrepen de moraal.’

‘We hebben ontzettend genoten en gelachen. Heel erg vindingrijk en ‘spot on’ simpel (gebruik) van decor.’

‘Perfecte balans tussen leuk voor de kinderen en leuk voor de leerkrachten. Fenomenaal geacteerd met 
mimiek.’

5-6-7-8  |  Spinder  |  theatervoorstelling OBA  |  Peter Faber

Spinder is een energieke, spannende en meeslepende voorstelling naar het meesterlijke en met een 
Gouden Griffel bekroonde boek van Simon van der Geest. Vol passie en energie verleidt verhalenverteller 
Peter Faber zijn luisteraars om zich over te geven aan de werkelijkheid van het verhaal. Hij kruipt in de 
huid van mens en dier, brengt hen tot leven en staat letterlijk midden in zijn verhaal. 

Leerkrachten aan het woord:
‘De verteller speelde in zijn eentje meerdere rollen, tot verbazing van sommige kinderen.’

Leerling : ‘Ik ga nu ook het boek lezen!’

5-6-7-8  |  Floris V: vriend en vijand  |  excursie naar het Muiderslot

Vanaf IJburg vertrekken de kinderen met de veerboot naar het Muiderslot. Bij het middeleeuwse slot leren 
ze over graaf Floris, zijn vriendenkring, kastelen, de muntslag, de geschiedenis van de waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam. Floris had veel macht als graaf van Holland. Dat bracht hem veel vrienden, maar 
ook vijanden. De leerlingen krijgen een speurtochtboekje mee. Aan het eind verdient iedereen een heuse 
riddermedaille!

Leerkracht aan het woord:
‘De zelfstandigheid in het slot en park was fijn. De kinderen waren enthousiast.’ 
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MUSEA

1-2  |  CBK: Mijn eerste museum  |  kunst kijken  |  Ina Brekelmans

De kinderen kijken hun ogen uit: ze zien kleurrijke schilderijen, grote foto’s en grappige beelden. Ze zijn 
in een echt museum, vaak voor de eerste keer. In het Centrum voor Beeldende Kunst is veel te ontdekken. 
Korte verwerkingsopdrachten met diverse materialen, zoals klei, buigbaar draad en stof, zorgen ervoor 
dat de kinderen op een interactieve manier kunst beleven. 

Leerkracht aan het woord:
‘De kinderen hebben weer een beetje geleerd hun gedachten onder woorden te brengen en hun fantasie te 
laten gaan.’ 

5-6-7  |  Titus, zoon van Rembrandt  |  museumbezoek  |  Marije van der Hoeven

Waarom is Rembrandt zo beroemd geworden? Kinderen maken kennis met het leven en werk van 
Rembrandt en ze leren over zijn gouden lichtrecept. Het lesprogramma start met een waargebeurde 
geschiedenis over de zoon van Rembrandt, Titus. Ieder kind tekent een scène uit dit verhaal. In Museum 
Het Rembrandthuis zetten de kinderen deze tekeningen om in droge naald etsen. De kinderen bezoeken 
ook de keuken, de slaapkamer en het atelier van Rembrandt. Zo kunnen ze zich nog beter inleven hoe het 
was om in de zeventiende eeuw te leven.

Leerkrachten aan het woord:
‘We merken dat de kinderen bijna nog enthousiaster zijn bij de rondleiding dan bij het etsen, omdat ze zo 
benieuwd zijn naar de bedstee, het atelier en de keuken van Rembrandt en Titus.’

‘De reacties van de leerlingen waren enthousiast. Onze leerlingen komen van huis uit amper in musea. Ze 
wilden veel weten, maar daar was niet altijd tijd voor.’
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THEATER 

1-2-3-4  |  Ko met de Vlo  |  theatervoorstelling  |  Lichtbende en Siree van der Velde 

Vaak is een bezoek aan Theater Oostblok het eerste theaterbezoek van een kind. Het zien van de 
voorstelling Ko met de Vlo zal veel kinderen lang bijblijven. Het verhaal van het zwerfhondje Ko wordt met 
toverlantaarns geprojecteerd op grote schermen en begeleid door live muziek. “Het lijkt wel toveren!”, 
hoor je de kinderen roepen. De Rode Loper op School programmeert graag dit soort voorstellingen. Ze 
zwengelen de verbeelding aan. Na de voorstelling volgt een korte demonstratie van de toverlantaarn. In 
de verwerkings-les in de klas maken de kinderen zelf lichtpoppetjes en lichtbeesten, waarmee ze met 
overheadprojectors experimenteren. Er blijft een mini-lichttheater achter in de klas. 

Leerkrachten aan het woord: 
‘Er waren kinderen die ’s avonds thuis met een zaklantaarn lichttheater gingen maken voor hun ouders.’ 

‘Ik ben blij dat we deze voorstelling hebben gezien, het gaf veel input voor het thema kunst op het podium 
waar we nu mee bezig zijn. En daar had ik op gehoopt.’

3-4-5-6-7  |  Buurman in de natuur  |  dansvoorstelling op locatie  |  Andreas Denk: plan-D

De Rode Loper op School organiseert in Jeugdland een dynamische dansvoorstelling over de kracht en de 
schoonheid van de natuur. Een dansvoorstelling organiseren, buiten, midden in de natuur is een 
uitdaging maar heeft een grote meerwaarde. De vrolijke en ontroerende dansvoorstelling gaat over de 
kwetsbaarheid van het milieu. De kinderen zien klassieke dans, fantasie dans, acrobatiek en moderne 
vechtdans, ze  ervaren dat dans een communicatiemiddel is.

Leerkracht aan het woord: 
 ‘Heel bijzonder om een voorstelling buiten te zien, nog nooit eerder meegemaakt.’ 
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MUZIEK - CONCERT

1-2-3-4  |  De Geluidenjager  |  Klankperformance concert op school  |  Martien Groenveld 

Martien Groeneveld neemt kinderen mee in zijn bijzondere wereld en laat kinderen ervaren dat je unieke 
muziek kunt maken met alledaagse voorwerpen. De Geluidenjager struint elke dag het bos af op zoek 
naar geluiden. De kinderen ontwikkelen oog en oor voor allerlei soorten geluid en unieke instrumenten. 
De voorstelling, die op school wordt gespeeld, is een feest om naar te luisteren en naar te kijken!

Leerkrachten aan het woord: 
‘Een mooie ervaring, waarin hun eigen beleving centraal staat. Alles is goed, elk gevoel en elke beleving 
mag er zijn.’

‘Ik was toevallig met een groep 7/8 aan het werk en toen hadden we het over muziekinstrumenten maken, 
zelfs deze groep kan zich nog herinneren hoe bijzonder de voorstelling van Martien was.’

BEELDEND 

1-2-3  |  Magische Materialen  |  onderzoekend leren  |  Petra Veenstra  

Kinderen experimenteren met vorm, kleur en compositie. Ze kiezen zelf de materialen uit waarmee ze 
willen werken. Ze stapelen, rangschikken, vervormen. Omdat de materialen nog geen duidelijke invulling 
hebben, wordt de creativiteit van de kinderen optimaal gestimuleerd. Kinderen ervaren dat ze meer 
kunnen dan ze denken en krijgen vrijheid. Na afloop van de lessen krijgt de klas een memoryspel, met het 
werk van de kinderen. 

Leerkracht aan het woord: 
‘Mooi vond ik dat het om het maakproces ging en dat kinderen de tijd kregen om te blijven proberen en 
dingen te wijzigen.’
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4-5-6  |  Sjakies Onderzoeksbureau  |  natuuronderwijs en ruimtelijk ontwerpen   |                                                                  
            Francesca Vonck

Een grote held van Sjakie is Darwin, die naar verre landen trok om nieuwe dieren te ontdekken. Kinderen 
maken van gevonden spullen nieuwe diersoorten en experimenten met diverse materialen. Van het 
geheel wordt een verzamelalbum gemaakt. De driedimensionale dierenfamilies worden gepresenteerd en 
zouden zo in een dierkundig museum passen. De lessen sluiten aan bij natuuronderwijs.

Leerkracht aan het woord:
‘De kinderen werden uitgedaagd hun fantasie te gebruiken en een les van een echte kunstenares is erg 
inspirerend voor hen. Ook het heel precies werken (driedimensionaal) met pietepeuterige mooie materialen 
is iets wat normaal niet vaak gebeurt op school.‘

5-6-7  |  Klasse Ketting!  |  ontwerpen vanuit een persoonlijke associatie  |  Sarah Enoch

Met beeldend kunstenaar/sieradenmaker Sarah Enoch maken de kinderen een ketting. De schakels 
symboliseren de karakteristieken en talenten van de klas. De kinderen overleggen hoe zij hun talenten en 
eigenschappen vormgeven. “Goed voor de fijne motoriek!” Dat krijgen we vaak van de leerkrachten terug. 
Daarnaast sluiten de lessen aan bij het versterken van sociale vaardigheden zoals samenwerken en 
oriëntatie op jezelf en de wereld.

Leerkrachten aan het woord:
‘Bijzonder dat kinderen in kleinere groepjes verschillende materialen konden gebruiken.’ 

‘Geoefend met gereedschap, fijn!’

TECHNIEK & KUNST

1-2  |  In Holland staat een huis  |  huizen bouwen van restmateriaal  |  Siree van der Velde

Met beeldend kunstenaar Siree van der Velde bouwen de kinderen een eigen huis in het klein. De eerste 
les is een oefening in bouwen en ruimtelijk werken: de kinderen toveren huis-tuin-en-keuken voorwerpen 
om tot fantasie-huizen en een fantasie-stad. Als alle huizen bij elkaar staan, wordt de stad beschenen. 
Een lichtstad!
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Leerkrachten aan het woord:
‘Ik had tijdens de lessen eindelijk weer eens echt tijd om te genieten van de kinderen terwijl zij druk bezig 
waren. Je ziet kinderen toch weer op een hele andere manier bezig, je ziet hoe ze samenwerken en elkaar 
dingen gunnen (of niet), als je alleen voor de groep staat zie je dit soort dingen een stuk minder.’ 

‘De kinderen waren erg nieuwsgierig naar de woorden architect en gebouwen.’

‘Ik sta meer stil bij hoeveel je kan knutselen met gerecycled materiaal. Door meer gebruik te maken van 
‘afval’ kan ik geld besparen en zorgen we met z’n allen beter voor het milieu.’

3-4  |  De Bruggenbouwers  |  brugconstructies onderzoeken en bouwen  |  Lobke Zwier 

De leerlingen maken kennis met de vele soorten bruggen die Nederland kent en met aspecten als 
constructie, draagkracht en materiaal. Ze maken een boogbrug, wrijvingsbrug en draaibrug in het klein. In 
de laatste les bouwt de klas in groepen wrijvingsbruggen van hout. De lessen zijn een schoolvoorbeeld 
van onderzoekend leren en zitten vol 21th century skills, zoals samenwerken, kritisch nadenken en creatief 
werken.  

Leerkrachten aan het woord:
‘Experimenteren met verschillende materialen en van kosteloos materiaal een brug bouwen. De ervaring: 
‘Ik kan van niets iets maken.’

‘De kunstdocent had rust en overzicht en kon de groep goed leiden. De uitleg was duidelijk en de 
aansturing pedagogisch positief!’

‘Dit programma past binnen ‘Onderzoekend en Ontwerpend Leren’, doordat de leerlingen de vrijheid 
kregen om zelf met de materialen aan de slag te gaan en te ervaren wat wel en niet werkt.’ 

6-7-8  |  Geluiduitvindingding  |  geluidsmachines ontwerpen  |  Gerald Maurice

De leerlingen bouwen kleurrijke geluidsuitvindingdingen. Ze krijgen les over de werking van geluid en 
laten zich inspireren door de kunstenaar Tinguely. In kleine groepjes gaan ze aan de slag met elektrische 
motortjes, tandwielen en metalen voorwerpen. Onderzoek leidt tot ontdekkingen en daar komen 
verrassende, bewegende kunstwerken (én geluiden) uit voort. In de laatste les filmen de leerlingen hun 
eigen geluiduitvindingding en presenteren ze hun werk aan hun ouders. 
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Leerkracht aan het woord: 
‘Ik vind het erg goed dat verschillende disciplines bij elkaar komen: bouwen en bedenken van een 
constructie, een natuurkundig element geluid gebruiken, samenwerking en overleg, een beroep op 
creativiteit, de interessewereld van kinderen benaderd, samenwerking en presentatie aan de groep.’

CULTUREEL ERFGOED

3-4  |  De boom van Mondriaan  |  100 jaar De Stijl - abstract werken  |  Ina Brekelmans 

Leerlingen zien waarom Piet Mondriaan zo bijzonder was voor zijn tijd. Ze maken een ‘tape-tekening’ met 
rood, blauw, geel en zwart plakband, volgens de regels van De Stijl. Ze leren hoe Mondriaan van realisme 
tot abstractie kwam. Met verschillende soorten krijt tekenen ze zelf een reeks van realistisch naar 
abstract: hun eigen boom op drie manieren.

Leerkracht aan het woord: 
‘De kinderen waren erg enthousiast. Nu een week na de gastlessen hebben zij het hier nog over. Zij weten 
nu allemaal welke kleuren Mondriaan gebruikte.’

7-8  |  De Dokwerker  |  beelden maken - gedichten schrijven  |  Marije van der Hoeven en Jos van Hest

De Dokwerker gaat over het verzet tegen het wegvoeren van Joden en het opkomen voor de vrijheid van 
anderen. Kinderen krijgen informatie over de Februaristaking 1941, de verschillende manieren waarop er 
gereageerd werd en de kracht van het verzet. Ze verplaatsen zich in stakers van toen en ze maken hun 
eigen stakertjes. Deze beelden van draad en tape vormen samen een onverzettelijke groep. Met dichter 
Jos van Hest schrijven de kinderen een gedicht bij hun beeld. 
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De beeldjes werden tentoongesteld in de Mozes en Aäronkerk. Tijdens de herdenking van de 
Februaristaking werden de beeldjes meegedragen in het defilé en bij De Dokwerker neergezet. 

Kunstdocent Marije van der Hoeven aan het woord: 
‘In de tweede les ontstaan duidelijke vormen en eigen toevoegingen. Een minuscuul brilletje, een 
ingenieus gemaakte hoed en de oplossing om haar te maken. Dan ontstaan al die persoonlijke beeldjes. 
Dit project voerde ik in een korte tijd in twaalf groepen uit en iedere keer werd ik blij van het enthousiasme 
en de liefde waarmee de kinderen hun beeldjes vorm gaven.’

Leerkracht aan het woord: 
‘De beelden zijn schitterend. Het trekt veel bekijks. De gedichten zijn fantastisch. Iedereen kan dichten!’ 

DANS/DRAMA

1-2  |  Peter en de Wolf  |  dansproject  |  Bregje van de Ven en Tineke Veenhof

In vier lessen maken de kinderen kennis met Prokofjev’s muzikale sprookje over Peter en de Wolf. Tijdens 
de lessen repeteren ze voor een dansvoorstelling. Ze verkleden zich met kostuums die speciaal voor deze 
lessen zijn ontworpen door Jessica Camphens. In de laatste les is er publiek om de voorstelling te 
bewonderen. 
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Leerkracht aan het woord:
‘De presentatie aan de ouders en andere kinderen was fantastisch!!’

5-6-7-8  |  Dans door de tijd  |  met dans leren over geschiedenis  |  Anouk Kulaleen 

De leerlingen gaan op ontdekkingstocht door de tijd. Al dansend leren ze de geschiedenis kennen. De 
dansdocent kiest in overleg met de leerkracht thema’s waar de klas op dat moment mee bezig is. Dans 
leent zich goed om geschiedenis op een andere manier te laten beleven. Samenwerken, creativiteit en 
presentatievaardigheden worden gestimuleerd. De laatste les zijn toeschouwers welkom om naar de 
eindpresentatie te komen kijken.

Leerkracht aan het woord:
‘Werkelijk alle leerlingen hebben genoten van de lessen. Ze waren heel trots op wat ze hadden gepresteerd. 
Ik heb zelf ook genoten van de danslessen. De manier waarop Anouk haar danslessen geeft, is heel 
inspirerend. Fijn om te zien dat de leerlingen zo genieten en zoveel plezier hebben (en tegelijkertijd zoveel 
geleerd hebben!).’ 

5-6  |  Commedia Empatico  |  improviseren en drama  |  Ger Casparie en Roos Dros 

Aan de hand van personages Nefin il Naso en Bjørn Pancia ontwikkelen de leerlingen inzicht in allerlei 
gedragingen. Ze kunnen uitproberen hoe het is om stoer, lief, verlegen, saai of luidruchtig te zijn. Een 
veilige manier om verschillen in gedrag en communicatie te onderzoeken en empathie te kweken. In 
overleg met de leerkracht wordt gewerkt met thema’s zoals ‘pesten’ en ‘opkomen voor jezelf’, met als 
doel versterking van sociale vaardigheden en groepsdynamiek. Wat gewaardeerd wordt door leerkrachten 
is dat de kunstdocenten ‘de ruimte houden voor de geweldige, onverwachte, creativiteit van de kinderen’ 

Leerkrachten aan het woord: 
‘Ieder kind heeft met plezier gespeeld!’

‘Ik heb het idee dat als je dit project in de eerste weken van het schooljaar doet, het een goede bijdrage kan 
leveren aan de groepsvorming. We zijn geïnspireerd geraakt om zelf meer drama te geven in ons 
onderwijs.’

MULTI MEDIA

3-4  |  Post voor de Poezenboot  |  foto- en tekenlab  |  Marije van der Hoeven
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In de Amsterdamse Singel ligt een wel heel bijzondere boot: de Poezenboot. In drie multidisciplinaire 
lessen leren de kinderen alles over poezen. Ze lezen het gedicht ‘Liever een kat dan een dame’ van Annie 
M.G. Schmidt, maken een poezenmasker en tekenen poezen in allerlei bewegingen. Tot slot spreken ze 
een videoboodschap in voor de poezenboot, met hun poezenmaskers op!  

Leerkrachten aan het woord:
‘De opbouw van de lessen zit goed in elkaar. De eerste les leren zij een poes tekenen en de daarop 
volgende lessen mogen zij hun eigen fantasie inbrengen.’

‘De kinderen waren vooral trots op hun poezenmasker.’

5-6-7  |  Nep Nieuws  |  filmen en monteren  |  NurLimonade Media

In een les van 3 uur leren kinderen zelf een journaal in elkaar te zetten en maken ze kennis met de 
verschillende aspecten van een reportage. Ze denken na over nepnieuws en de consequenties ervan. Ze 
filmen en monteren in groepjes hun eigen bedachte nieuwsbericht met iPads. Een aantal kinderen heeft 
zich na deze lessen ingeschreven voor het naschoolse programma van de TalentenTent (Dynamo), het 
KinderPersbureau. 

Leerkrachten aan het woord:
‘Ik vind het belangrijk dat kinderen leren om te gaan met verschillende devices en wat (nep)nieuws 
inhoudt.’ 

‘De kinderen waren heel erg trots op hun filmpjes.’

OMGEVINGSGERICHT

3-4  |  Reigers en parkieten  |  choreografie maken  |  Simone Beerthuizen 

Kinderen maken kennis met de vogels uit de parken van Amsterdam Oost. Ze verdiepen zich in de 
karakteristieke bewegingen en houdingen van de vogels en ontdekken hoe je die kunt uitdrukken met je 
eigen lichaam. Tijdens de laatste les presenteren de kinderen hun gevleugelde pasjes aan elkaar en 
genodigden. Het enthousiasme van ouders en kinderen is elke keer weer bijzonder groot. 

Leerkrachten aan het woord:
‘We hebben mooi afgesloten met een eigen gecreëerde vogel, in samenwerking met elkaar.’
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‘Weer een andere benadering om een onderwerp uit te diepen. Ervaring wat verschillende muzieksoorten 
kunnen doen met sfeer, beweging en plezier. Mooi observatiemoment om te kijken hoe de klas en 
individuele kinderen reageerden. Het niveau van de motoriek.’  

6-7-8  |  Domweg gelukkig in Oost  |  fotografieproject  |  Marije van der Hoeven

Kinderen in Nederland scoren hoog op de geluksmeter. Hoe zit dat in Amsterdam Oost? 
Kinderen kijken met de fotodocent naar fotografie. Welk gevoel roepen die foto’s op? Ze leren van alles 
over standpunt, compositie en moment. De kinderen vertellen over hun geluksmomenten en gaan in 
kleine groepjes met een echte camera op pad. Daarna vertellen ze elkaar over hun foto, geven de foto een 
titel en schijven er een korte tekst bij. 

Vakdocent aan het woord:
‘Interessante foto’s ontstaan bij toeval, als veel kinderen het onderwerp met plezier verkennen.’ 
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