
Cultuureducatie in het S(B)O

Creatieve kracht in het S(B)O
Speciaal voor S(B)O-scholen organiseert Kunst Centraal een 
bijeenkomst. Laat je inspireren om meer met cultuureducatie te 
doen en ontvang handvatten hoe.

• Leer van de ervaringen van SBO De Wenteltrap en hun samenwerking 

met Het Filiaal theatermakers.

• Ervaar de interactieve mediakunst van Monobanda en ontdek wat dat 

jouw leerlingen kan brengen. 

• Maak kennis met Kunst Centraal en ontdek wat wij voor jouw school 

kunnen betekenen.

Datum: 10 nov | Tijd: 15:30 - 17:00 | Locatie: Kunst Centraal, Bunnik | 

Inschrijven: kunstcentraal.nl/agenda | Meer info: aflohr@kunstcentraal.nl
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Maatwerk
Wat heb jij als school nodig?
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Iedereen heeft een creatieve bron. Iedereen kan plezier beleven 
aan kunst en cultuur. Bovendien stimuleert cultuur de 
ontwikkeling op andere gebieden.

 Cultuureducatie helpt bij de vorming van een positief en veilig 

groepsklimaat dat gericht is op samenwerken en oplossingen 

zoeken.

Cultuureducatie stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Je 

geeft uiting aan je eigen gevoelens en gedachten en leert die van 

anderen kennen

Cultuureducatie versterkt je zelfvertrouwen. Je leert iets te 

presenteren, complimenten te geven of te krijgen én je kunt 

nieuwe dingen uitproberen.

Met kunst en cultuur leer je spelenderwijs rekenen, taal of motorische 

vaardigheden. En Kunst Centraal kan je daarbij helpen!

Cultuureducatie op jouw S(B)O-school
Wat zijn de mogelijkheden?

De overheid stelt voor drie jaar 
extra geld ter beschikking voor 
Cultuureducatie met Kwaliteit.
 

Wij kunnen S(B)O-scholen daarmee op 

maat begeleiden met het ontwikkelen 

van een visie, het trainen van het team 

en het ontwerpen van activiteiten voor 

de eigen leerlingen.

Ook kunnen we meedenken in wat er al 

in de eigen gemeente voor scholen 

wordt georganiseerd en hoe dit te 

ontsluiten voor de leerlingen van jouw 

school. Denk bijvoorbeeld aan 

Kunstmenu,  Cultuurprogramma of een 

collectief programma voor 

cultuureducatie van de lokale instelling. 

Wat hebben zij nodig om de activiteit 

voor hen tot een succes te maken? En 

wat heb jij daarbij als leerkracht nodig?

We zijn er graag ook voor jou!


