
Cultuurmenu 2020
voor BSO en IKC



Het cultuurmenu voor BSO en IKC biedt 
de mogelijkheid om op structurele basis 
invulling te geven aan cultuurprojecten 
met kwaliteit.

Door het collectief inkopen en plannen van 
de verschillende projecten bundelen we 
financiën en kunnen we projecten tegen een 
gunstig tarief inkopen, zoals we dat ook doen 
voor de Zeeuws-Vlaamse basisscholen. 
Hierdoor kan kwaliteit worden geboden 
tegen een haalbare prijs. 

Werkwijze
Als BSO, IKC of peuterspeelzaal wordt 
per jaar of per semester een keuze gemaakt 
uit ons aanbod. De gekozen projecten 
worden in één keer ingepland op de dagen 
die staan aangegeven onder inzetbaarheid. 
De organisatie wordt ontlast van het 
scouten, samenstellen en plannen van een 
gebalanceerd aanbod. Bovendien sluiten de 
projecten aan bij het cultuurmenu dat 
kinderen op de basisschool krijgen.

Programma
Het programma wordt met zorg samen-
gesteld waarbij rekening gehouden 
wordt met een goede verdeling tussen 
verschillende disciplines zoals beeldende 
kunst, dans, theater en literatuur. 
De projecten zijn ervaringsgericht en 
brengen de kinderen spelenderwijs in 
aanraking met verschillende aspecten 
van kunst en cultuur. 

Planning
Na het vastleggen van de keuze wordt een 
online planning gemaakt. Met een eigen 
inlogcode zie je met één druk op de knop 
wat er wanneer staat ingepland. 

Cultuurmenu. Kwaliteit en 
gemak voor een haalbare prijs.

Inschrijvingen

Optie 1: Ontzorgd
Bij optie 1 houden wij de inschrijvingen bij 
via www.cultuurmenus.nl en communiceren dit 
met BSO/IKC en gastdocent. Ouders en locatie 
worden op de hoogte gehouden van inschrijving 
en afspraken. Pedagogisch medewerkers en 
planners hebben hier geen omkijken naar.
Wanneer nodig worden betalingen verwerkt. 
Ontzorgd van begin tot eind!

Optie 2: Alles zelf in de hand
Bij optie 2 is de BSO/IKC zelf verantwoordelijk 
voor bovenstaande punten. Ook houdt de BSO/
IKC het min. en max. aantal inschrijvingen zelf 
bij en geeft tenminste 6 werkdagen voor aanvang 
door hoeveel deelnemers er zullen zijn.

Verantwoordelijkheid
Gastdocenten zijn te gast. 
De eindverantwoordelijkheid voor de 
groep blijft altijd bij de op dat moment 
verantwoordelijke pedagogisch medewerker 
van de BSO/IKC.

Communicatie
We vragen contactgegevens van één 
(en liefst twee) contactpersoon van de 
organisatie om snel en efficiënt te kunnen 
communiceren indien nodig. 

Wijzigingen of annulering
We vragen om als een project niet door 
kan gaan, dit ten minste 6 werkdagen voor 
aanvang van het project aan ons te laten weten. 

Contract
We leggen de gemaakte keuzes, praktische 
en financiële afspraken vast per (half)jaar. 

Meer weten of offerte aanvragen? Bel Tijl op 06-46745350 of mail info@cezvl..nl  



Peuters

1 belevingsactiviteit van 45 min
 
Inzetbaarheid
di, wo of do, ‘s ochtends, 2020

Locatie en benodigdheden
In de klas/groep

Max. deelnemers
15

Op reis met de harp...

Harpiste Anna Clijsen heeft een 
grote tas bij zich als ze op reis gaat 
naar de peuters. 
In die tas zit een harp genaamd Nootje. 

Anna verzint bijna alles zelf wat ze 
op de harp speelt, maar soms zit er 
ineens een bekend liedje bij...

Bezoek met je groep een voorstelling! 

De Wolkenfabriek

Elke avond luistert Willy, de wolkenmaker, 
naar het weerbericht om zo te weten te komen 
welke wolken hij de lucht in moet sturen. 
Morgen wordt het een mieters mooie dag en 
is er geen wolkje aan de lucht! Willy heeft 
dus eindelijk weer eens dagje vrij. Maar wat 
gebeurt er als Wolly, de weerkip, toch per 
ongeluk wat wolkenknopjes indrukt?

Dinsdag 24 maart > 15.45 - 16.30 uur 

Locatie  Bibliotheek Terneuzen

Groep 1 t/m 5 



Inzetbaarheid:
maandag en donderdag

Op speelse wijze prikkelt theater-
docente Corine Haak de fantasie van 
de kinderen.
Aan de hand van prentenboeken 
oefenen de kinderen op een speelse 
manier met verschillende theatervormen.

In de huid van een oud vrouwtje, 
gevaarlijke tijger of gemene 
tovenaar beleven ze de spannendste 
avonturen!

Hoe kun je grappig zijn zonder 
woorden? Welke bewegingen helpen 
daarbij of juist niet?

Samen met Lars Senders onderzoeken 
de kinderen Clownerie. Niet als clown 
met een rode neus, maar in de vorm van 
fysiek theater en slapstick. 

Ze leren spelenderwijs vallen, stuntelen, 
gek bewegen en vooral de eerste stapjes 
om een publiek aan het lachen te 
brengen. Plezier verzekerd! 

Inzetbaarheid:
maandag en donderdag

Groep 1 en 2

Speel je prentenboek
4 workshops van 1 uur
 
Inzetbaarheid
ma of do 2020

Locatie en benodigdheden
Speelzaal of ruim lokaal

Max. deelnemers
15

Theater voor de lol! 
3 workshops van 45 min
 
Inzetbaarheid
di of do 2020

Locatie en benodigdheden
Speelzaal of ruim lokaal

Max. deelnemers
15



Groep 3 en 4

Inzetbaarheid:
maandag en donderdag

Dames en heren, hier is... tatatada... 
het circus!

Onder leiding van circusdirecteur 
Jan Koekepan maken de kinderen kennis 
met circustechnieken.

Jongleren met ballen of chinese bordjes 
draaien, lopen op een loopkogel of 
gekke fratsen op het clownsfietsje... 
Het kan allemaal! 

Bij circus Koekepan mag iedereen artiest 
worden. Plezier verzekerd!

Musicaldocente Ann Van kerschaver 
neemt de kinderen in vier workshops 
mee in de wereld van musical. 

Acteren, zingen, dansen... het komt 
allemaal voorbij.
Van verschillende theateroefeningen, 
het instuderen van een lied tot het 
oefenen van een bijbehorende dans.

Afhankelijk van de interesses van 
de groep kan Ann de les wat meer 
richting één van bovenstaande 
disciplines inrichten.

Circus Koekepan 
4 workshops van 1 uur
 
Inzetbaarheid
ma of do 2020

Locatie en benodigdheden
Speelzaal of ruim lokaal

Max. deelnemers
15

Musical
4 workshops van 1 uur
 
Inzetbaarheid
di 2020

Locatie en benodigdheden
Speelzaal of ruim lokaal

Max. deelnemers
15



Inzetbaarheid:
maandag en donderdag

Hmmmm... Dit project staat helemaal in 
het teken van taart! 

Aan de hand van het grote taartenboek 
van Toon Tellegen worden de kinderen 
uitgedaagd hun eigen taartenverhaal te 
schrijven. Een spannend, grappig, 
aangrijpend of zielig verhaal... 

Er wordt taart ontworpen waarna het 
ontwerp met verschillende materialen 
wordt uitgewerkt.

De laatste workshop maken de 
kinderen hun eigen Brush stroke cake!

Project Play Plastic is de ultieme 
workshop waar handen uit de 
mouwen gaan, hoofden gaan tintelen 
en blikken worden verruimd. 

Plasticafval is het nieuwe goud 
waarmee we kunst gaan smeden. 
Je krijgt geen kant en klare oplossingen 
maar gaat zelf eigenwijs en 
creatief experimenteren en recycleren. 

Tijdens deze serie workshops gaan de 
kinderen samen met kunstenaar Luk 
Sponselee en/of Tamara Esseling plastic 
verzamelen en verwerken tot een eigen 
kunstwerk.

Kunsttaart

4 workshops van 1 uur
 
Inzetbaarheid
do 2020

Locatie en benodigdheden
Ruime werktafels, fornuis, 
water en stroom.

Max. deelnemers
12

Project Play Plastic

4 workshops van 1,5 uur
 
Inzetbaarheid
di, wo, do of vr 2020

Locatie en benodigdheden
Lokaal met tafels en stroom

Max. deelnemers
20 (in overleg groepsdoorbrekend 
in te zetten voor groep 1 t/m 8)

Groep 5 en 6



Groep 7 en 8

Inzetbaarheid:Inzetbaarheid:
Inzetbaarheid:
maandag en donderdag

Met fotografe Anne Nobels maken de 
kinderen kennis met het magische 
levitation photography.

Levitation photography is het maken 
van foto’s en deze zodanig bewerken 
dat er een surrealistische afbeelding 
ontstaat. De kinderen kunnen hun 
fantasie de vrije loop laten!

Om de daadwerkelijke ‘magie’ te kunnen 
toepassen behandelt Anne ook de basis 
van het fotobewerkingsprogramma 
Photoshop. 

Dansdocente Jesca Donken laat de 
kinderen op een ontspannen manier 
kennis maken met de wereld van dans. 

Elke week ontdekken ze op een speelse 
manier wat de kenmerken zijn van een 
bepaalde dansstijl. 
Vervolgens leert Jesca de kinderen een 
stukje choreografie aan waarin deze 
kenmerken naar voren komen. 

Tijdens de laatste workshops worden 
verschillende dansstijlen gecombineerd 
waardoor er een gevarieerde einddans 
ontstaat!

Jes dance!

4 workshops van 1 uur

Inzetbaarheid
do of vr 2020

Locatie en benodigdheden
Gym- of speelzaal

Max. deelnemers
15

Magie met Photoshop

4 workshops van 1 uur

Inzetbaarheid
ma of do 2020

Locatie en benodigdheden
Lokaal met digibord

Max. deelnemers
15



Wat is Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen?

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen verzorgt cultuurmenu’s op alle 

basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen en voor kinderopvangorganisaties. 

Daarnaast bemiddelt Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen in een divers 

aanbod van buitenschoolse cultuuractiviteiten voor kinderen.

Op de hoogte blijven van ons aanbod? Volg ons op social media!

Interesse?
Bel of mail ons!

info@cezvl.nl
06-46745350 (Tijl Clement)
Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen

Meer informatie vind je ook op
www.cultuurmenus.nl


