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VERBEELDING&CO: CULTUUR VOOR ZEEWOLDE.

Voor het achste achtereenvolgende jaar biedt De Verbeelding een cultuureducatief programma voor kinderen 

in de leeftijd van 4-18 jaar van Zeewolde. Het programma bevat zowel een binnenschools- als een buiten-de-

school aanbod; mogelijk gemaakt door de inzet van de gelden uit de combinatiefunctionarisregeling cultuur 

en een goede samenwerking tussen het onderwijs van Zeewolde, de gemeente, stichting De Verbeelding en 

cultureel-maatschappelijke partners. 

Verbeelding & CO staat voor: 

 - Samenwerking tussen gemeente, scholen, maatschappelijke en culturele partners, 

  de Cultuurmakelaar en stichting De Verbeelding;

 - Cultuur en Onderwijs;

 - Combinatiefunctionarisregeling.

Doelstelling van het programma:

 - Vergroten van de actieve kunstbeoefening en deelname aan culturele activiteiten door kinderen;

 - Vergroten kwaliteit van aanbod op gebied van kunst & cultuur voor kinderen in leeftijd basis-, 

  speciaal- en voortgezet onderwijs;

 - Bevorderen van samenwerking tussen (lokale) kunstinstellingen, culturele partners, het onderwijs 

  en maatschappelijke partners in Zeewolde.

Met dit programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020.

Stichting De Verbeelding
Juni 2019
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DE CULTUURMAKELAAR

De cultuurmakelaar van Zeewolde, Marina van Arendonk, werkt in opdracht van stichting De Verbeelding en is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het cultuureducatieve programma. Samen met de gemeente Zeewolde, culturele en maatschappelijke 

partners en het basis- en voortgezet onderwijs is een eigen Zeewoldense aanpak ontwikkeld.

CULTUUR EDUCATIE

Marina: “Veelkleurige koppen is het thema van de week van Zeewolde Werelddorp 2020. Tijdens deze week vieren we met de scholen 

dat we wereldburger zijn, we vieren 75 jaar vrijheid en we vieren ook dat we in een veilige en schone leefomgeving mogen opgroeien. 

Juist het besef van het verleden vraagt in de wereld van morgen om nieuwe oplossingen. Vraagt om creativiteit en lef om nieuwe paden 

te durven bewandelen. Cultuureducatie is bij uitstek de aanjager van creativiteit, verwondering, reflectie, omkijken, omdenken… 

Vragen stellen over hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Nieuwe waarden en grenzen leren kennen. Betekenis geven aan je eigen

 culturele omgeving. Verbeelding&CO wil daar aan bijdragen".

Hartelijke groet, 

Marina van Arendonk

Cultuurmakelaar Zeewolde

cultuurmakelaar@verbeeldingenco.nl

mobiel: 06-48773829

Marina

www.verbeeldingenco.nl

Een frisse kijk op cultuur!



GROEP 1 & 2 GROEP 3 & 4

PAK ‘M
Voorstelling - BonteHond jeugdtheater

HEIBEL IN DE DIERENTUIN
Muziek - Anja Oosterbeek VMOZ

VEELKLEURIGE KOPPEN
Beeldend - Ella Steenmeijer

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND
Dans - Balletschool Zeewolde

ETEN VAN JE EIGEN BORDJE
Keramiek - Annemiek Eradus

BLOEMEN
Wol vilten - Lyda Rump

MUZIEK OM JE HEEN
Muziek - Sebasiaan Muziekonderricht

DE LIEDJESATLAS
Muziekvoorstelling - Peer en Stefan

MAX EN DE MAXIMONSTERS
Muziek - Sebastian Muziekonderricht 
Fredrike de Winter

EEN BEER IN BED
Keramiek - Annemiek Eradus

ONDERSTEBOVEN BINNENSTE BUITEN
Dans - Balletschool Zeewolde

VEELKLEURIGE KOPPEN
Beeldend - Hiky Helmantel

BIJEN
Wol vilten - Lyda Rump

VAN POLDERKLEI NAAR DROOMHUIS
Keramiek - Annemiek Eradus

 

GROEP 5 & 6

OP REIS MET ACKOORD
Liedjesvoorstelling
folkband Ackoord

VEELKLEURIGE DANSEN
Werelddans - Daniel Sandu

WONDERLIJKE DRAADJESWERELD
Textiel - Jeannette van der Linde

IN DE STIJL VAN
Beeldend - Gonny Geurts

REIS DOOR JE LIJF
Dans - Balletschool Zeewolde

ZEEWOLLYWOOD
Media - Femke Wubbels

NATUUR(LIJK) SCHILDEREN
Beeldend - Ella Steenmeijer

BLAASMUZIEK IS COOL
Muziek - AMVZ Catharina Keekstra

BODYPERCUSSIE YEAH!
Muziek - Sebastian Muziekonderricht 
Fredrike de Winter

FLEVOPATRONEN
Beeldend - Femke Wubbels

 Beleef dans Dansgroep De Stilte en
 Balletschool Zeewolde
Culturele Haven Erfgoed-leerlijn
 www.deculturelehaven.nl

Aanbod FleCK - www.cultuureducatie.nl

Beleef dans Dansgroep De Stilte en
 Balletschool Zeewolde
Culturele Haven Erfgoed-leerlijn
 www.deculturelehaven.nl

Aanbod FleCK - www.cultuureducatie.nl

Beleef dans Dansgroep De Stilte en
 Balletschool Zeewolde
Culturele Haven Erfgoed-leerlijn
 www.deculturelehaven.nl

Aanbod FleCK - www.cultuureducatie.nl



GROEP 7 & 8

DE RACENDE RECHTER
Voorstelling
Theatergroep Held&Bloem

VEELKLEURIGE VRIJHEID
Dichters en Rob van den Broek

IN DE K.N.O.P.
Multidisciplinair - Rob van den Broek

FLASHMOB
Dans - dansdocenten

ACCENT OP TALENT!
Dans - Balletschool Zeewolde

KUNST(KIJKEN) 'ZONDER TITEL'
Erfgoed - Annemiek Eradus

HANDSCHOENMONSTER
Textiel - Lyda Rump

DRUK MET ZEE
Stempelkunst - Hiky Helmantel

TOEN IN FLEVOLAND
Media - Flevomeerbibliotheek

VOORTGEZET ONDERWIJS

MENS ERGER JE NIET
Voorstelling
theatergroep Piepschuim

VEELKLEURIGE VRIJHEID
Dichters - Rob van den Broek

VEELKLEURIGE KOPPEN
Beeldend - Rob van den Broek

EMOTIES
Beeldend - Ella Steenmeijer

ROBOT
Vis-a-vis

CLIP EN KLAAR
Muziek - Sebastiaan Muziekonderricht

EXTRA AANBOD

VOOR LEERKRACHTEN:

Netwerk bijeen-  20 september 2019
komsten Cultuur Inspiratie met Piepschuim 

 25 maart 2020
 Hoe is het met cultuur?

 24 juni 2020
 Verbeelding&Co 9e jaargang

N.M.E.  Plastic dieet
Extra project maart/april 2020

Land Art  Workshop op aanvraag
Flevoland

Dag van de 13 november 2019
Cultuureducatie Samenwerking FleCk 
 www.cultuureducatieflevoland.nl

OVERIGE DOELGROEPEN:

KunstExpeditie 25 september 2019
Zeewolde Start in De Verbeelding

Grenzeloos  Samenwerking
ontmoeten St. De Verbeelding
 Atletiekvereniging Zeewolde
 Ouderencentra Zeewolde
 1x per maand op woensdagmorgen

Zeewolde  20-24 april 2020
Werelddorp 2020 Beleef dans Dansgroep De Stilte en

 Balletschool Zeewolde
Culturele Haven Erfgoed-leerlijn
 www.deculturelehaven.nl

Aanbod FleCK - www.cultuureducatie.nl

expertisecentrum
cultuureducatie
flevoland



DE WEEK VAN ZEEWOLDE WERELDDORP 2020 EN 75 JAAR VRIJHEID
Veelkleurige koppen is het thema van de week van Zeewolde Werelddorp 2020 van 20 t/m 24 april. Tijdens deze week vieren we met 
de scholen dat we wereldburger zijn, we vieren 75 jaar Wereldvrede en vrijheid. Om Zeewolde te verrijken, erkennen wij diversiteit als 
een bepalend kenmerk van ons dorp. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen, groeit Zeewolde als een dorp 
rijk aan variatie. We vieren ook onze eigen veilige en schone leefomgeving. Van Burkina Fasso tot aan Zeewolde proberen we met 
elkaar de ‘plastic soep’ te verminderen. We besteden aandacht aan de veelkleurigheid van alle inwoners van Zeewolde.

In 2016 is voor de eerste keer Werelddorpdag georganiseerd. Deze dag is in samenwerking met alle scholen van Zeewolde, de 
gemeente, Stichting De Verbeelding, St. Qem  en Stichting Zeewolde Werelddorp tot stand gekomen.

Eén keer in de vier jaar is er een grote scholenactie om geld in te zamelen voor het dorp Gaonko in Burkina Fasso. De gemeente 
Zeewolde ondersteunt dit vanwege haar betrokkenheid bij de Millenniumdoelen. Stichting Zeewolde Werelddorp onderhoudt de 
vriendschapsband met Burkina Fasso. Een grote inzamelingsactie t.b.v. educatie in het dorp Gaonko wordt het doel van 2020.

Zeewolde is nauwelijks een stip op de wereldkaart. Het besef dat we wereldburgers zijn net als alle andere bewoners van de wereld 
staat in de week van Zeewolde Werelddorp centraal.



BUITEN DE SCHOOL

KUNSTEXPEDITIE   •   CULTUURIMPULS VOOR BASISSCHOOLKINDEREN VANAF 8 JAAR
Kunstexpeditie is een creatief aanbod op het gebied van de kunsten. Kinderen die op school enthousiast geraakt zijn over 
een ontmoeting met een kunstenaar of door een kunstproject, krijgen de kans tegen zeer laag tarief verder te experimen-
teren, te ervaren en te leren in een bepaalde kunstdiscipline. In een mini-cursus of tijdens een losse workshop.
Wellicht ontdek je je eigen talent! Start: 25 september in De Verbeelding!

WERELDDORPDAG   •   CULTUURIMPULS VOOR FAMILIES EN GEZINNEN VAN DIVERSE CULTUREN
Zeewolde is nauwelijks een stip op de wereldkaart. Het besef dat we wereldburgers zijn net als alle andere bewoners 
van de wereld staat op deze dag in de aandacht. Het leren kennen en ontmoeten van andere culturen is een feest.  
Het sluit hiermee aan bij de millennium-doelen die de gemeente Zeewolde vanaf 2000 ondersteunt. Muziek en dans is 
de taal die iedereen spreekt. De vlaggen staan voor vrede, compassie, kracht en wijsheid en het verspreiden daarvan. 
In 2020 gaat 'de vlag uit' van 20 tot en met 24 april. Het is dan de Week van Zeewolde Werelddorp.

GRENZELOOS ONTMOETEN   •   CULTUURIMPULS VOOR OUDEREN
Met de wandelgroep ’Fit in Beweging’ wordt één keer in de maand het wekelijkse wandelrondje gecombineerd met een 
bezoek aan een expositie in De Verbeelding. Concreet betekent dit een rustige wandeling van ongeveer 20-25 minuten, 
daarna ontvangst met ko�e/thee en aansluitend een rondleiding of activiteit. De “Fit in Beweging’ wandelaars genieten 
enorm. Ze komen in aanraking met dingen die ze zelf nooit actief opzoeken. Deze cultuurimpuls is mogelijk door een leuke 
samenwerking met de Atletiekvereniging, de Cultuurmakelaar en gastvrouwen van De Verbeelding. Eén keer in de maand 
op woensdagmorgen welkom. Ook bewoners van ouderencentra in Zeewolde kunnen zich hierbij aansluiten.

N.M.E. • PLASTIC DIEET
In Zeewolde wordt op initiatief van de gemeente met de basisscholen eens per twee jaar een project uitgevoerd op het 
gebied van natuur- en milieueducatie. In het voorjaar 2020 (maart/april) is er voor de groepen 5/6 een extra mogelijkheid 
om aan te sluiten bij het schoolproject  ‘Plastic Dieet’. 
Doelstelling van dit project is: Bewust worden van de betekenis van je eigen leefomgeving en  hoezeer deze omgeving in 
relatie staat tot de leefomgeving van anderen over de hele wereld (plastic soep). Zorg dragen voor de plek waar je woont 
en waar je naar school gaat. Door mee te doen aan dit project, verbinden scholen zich langdurig aan de afspraak om zorg 
te dragen voor een schone schoolomgeving. Ook een geadopteerde locatie kan behoren tot de afspraken. 
De verbinding met de week van Zeewolde Werelddorp levert wellicht geld op voor het goede doel.



HOE DOEN WE HET:
 U kunt inschrijven op één voorstelling of concert, project, workshop of lessenserie per klas.

 Inschrijvingen moeten uiterlijk 1 juli binnen zijn. De cultuurcoördinator gebruikt het digitale inschrijfformulier (pdf) van de website om 

 de keuzes van alle groepen in te vullen.

  Communicatie via de mail cultuurmakelaar@verbeeldingenco.nl

  Om een goede indeling voor het gehele programma te kunnen maken dient u een tweede keuze kenbaar te maken.

  Inschrijvingen van meerdere groepen of een bouw van een school krijgen voorrang op individuele inschrijvingen van één groep.

  In de eerste weken van het schooljaar 2019-2020 ontvangt u van ons een bevestiging van de gehonoreerde keuzen.

  Daar waar staat basisonderwijs wordt ook bedoeld speciaal onderwijs. (overleg over leeftijd, basis-, speciaal- en voorgezet onderwijs).

  Bevorderen van samenwerking tussen (lokale) kunstinstellingen, culturele partners, het onderwijs en maatschappelijke partners. Met dit 

 programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota Kunst en Cultuur Zeewolde 2014-2020. Stichting De Verbeelding Juni 2019

CULTUURCOÖRDINATOR:
Iedere school heeft een contactpersoon of I.C.C.er. Hierna te noemen CultuurCoördinator. Deze persoon:

  downloadt de pdf van de website en vult deze in.

  inventariseert de keuzes van de groepsleerkracht, bouw of hele school en is verantwoordelijk voor de inschrijving van het hele programma.

  houdt mail en post van De Verbeelding in de gaten wat betreft cultuureducatieve activiteiten.

  zorgt dat collega’s op het juiste moment worden geïnformeerd.

  neemt 3x per jaar deel aan de klankbordgroep Cultuur in De Verbeelding.

DE PLANNING en HET VERVOLG:
  1 juli:  Sluiting inschrijving programma Verbeelding&CO 2019-2020.

  september:  Honorering en bevestiging deelname van “Regeling combinatiefunctie cultuur Zeewolde”.

 13 september: Opening expositie ‘Hersenspinsels’ - Lyda Rump en Jeannette van der Linde.

  14 september:  Cultuur- en Sportmanifestatie op het plein. 

 20 september:  Start 8e seizoen; vrijdagmiddag 15.30 uur in de Levant Inspiratie en ontmoeting met het onderwijs van Zeewolde.

FINANCIËN:
Dit programma aanbod wordt gefinancierd uit de combinatiefunctieregeling Cultuur, conform besluit van de gemeenteraad Zeewolde, mei 2016, 

aangevuld met een jaarlijkse eigen bijdrage van de scholen van € 7,- per leerling, conform besluit van het directieberaad op 15 april 2015. 

Facturering voor schooljaar 2019-2020 vindt plaats aan het begin van het seizoen. De hoogte van de factuur wordt gebaseerd op de 

leerlingenaantallen per school op de teldatum oktober 2018 + 3%.


