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Cultuuronderwijs tijdens de coronacrisis

Bekijk de webversie

Cultuureducatie en scholen
tijdens de coronacrisis #1

Beste directeur en ICC-er,
We hopen van harte dat het goed met jullie gaat. Door de coronacrisis is jullie vermogen
tot verandering enorm op de proef gesteld en dat geldt evenzeer voor de cultuurmakers
met wie jullie samenwerken.
Hoe kunnen we op een zinvolle manier samen optrekken in coronatijd?
In deze nieuwsbrief informeren we je over het werken aan cultuureducatie in tijd van
corona. Daarnaast bieden we je perspectief op ontwikkelingen en enkele adviezen in het
omgaan met cultuurprojecten en ontvangen subsidies.

Combinatiefunctionaris
biedt ook maatwerk
tijdens coronacrisis
Wij werken thuis en zijn mobiel bereikbaar
voor overleg.
Op veel scholen hebben we een gesprek
gevoerd waarin is afgesproken waar het
komende jaar aan wordt gewerkt en hoe de
combinatiefunctionaris daar aan kan
bijdragen. Per school bekijken we wat er dit
schooljaar nog opgepakt kan worden en
bedenken we waar nodig samen

Lopende activiteiten,
projecten en subsidies
Staan er binnenkort afspraken gepland met
kunstvakdocenten of voor een schoolbreed
project? Met de kunstvakdocent of
cultuuraanbieder kun je afspraken maken
hoe je omgaat met de geplande activiteiten.
Maak je gebruik van CmK subsidie van
Cultuur Oost of Impuls Muziekonderwijs van
Fonds voor Cultuurparticipatie en kunnen de
activiteiten niet doorgaan? Zoek dan contact
met de contactpersoon van het fonds.

https://cultuurbedrijf-riqq.email-provider.nl/web/xmugx11rib/jmmtcfqnld/csgy7xpwmy/8vsv2s0hkp
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alternatieven, andere dingen zullen volgend
schooljaar plaatsvinden.

Heb je ideeën over (alternatieve CmK of
muziekimpuls) activiteiten voor kinderen,

Vragen of ideeën?
Neem contact met ons op:

ondersteuning van ouders thuis in of door

Olga: 06 37 00 25 04

kunst of cultuur (voor welzijn van kinderen)
tijdens de Coronacrisis. Of is er bij je

Jessica: 06 13 24 76 00

collega's behoefte aan online meetings met
kunstdocenten? Laat het ons weten, we
denken mee, kunnen vragen bundelen en in
contact treden met de cultuurmakers.

Omgaan met subsidie uit CmK en Impuls
Muziekonderwijs
CmK
Wanneer je gebruik maakt van CmK subsidie van Cultuur Oost, is er een brief naar je
gestuurd over de Coronacrisis en de gevolgen voor de subsidie. Heb je deze niet ontvangen,
laat het ons weten, dan sturen wij je die toe.
Impuls Muziekonderwijs
Ontvang je de Impuls Muziekonderwijs van Fonds voor Cultuurparticipatie en kunnen de
activiteiten nu niet doorgaan? Lees op de website van het FCP over het coulance beleid van de
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Verwacht je dat je project erg verandert of dat je aan de
prestatieafspraken niet kunt voldoen?

Cultuurflits #1 in
Coronatijd
Speciaal voor de Coronatijd ontwikkelde
RIQQ in samenwerking met kunstdocenten,
de Cultuurflits.
Kunst in de Woonkamerklas.
De les Oerschilderen van Si-Moon laat zien
hoe ook thuis op een onderzoekende manier
aan cultuur gewerkt kan worden. Kinderen
er zelfstandig mee aan de slag. De les is
beschikbaar voor alle Rhedense kinderen en
wordt door de leerkracht via mail verspreid.
Kijk je ook uit naar de volgende?
Cultuurtips
De beste tips uit het (landelijke en lokale)
cultureel aanbod voor thuis worden door
onsverzameld. De leerkrachten delen dit via
mail met ouders.
https://cultuurbedrijf-riqq.email-provider.nl/web/xmugx11rib/jmmtcfqnld/csgy7xpwmy/8vsv2s0hkp
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Download de Cultuurflits

Meer muziek in de klas
De Muziektafel kick-off op 19 maart ging
niet door i.v.m. Corona. We keken uit naar
een inspirerende bijeenkomst met

Erfgoedproject Reizen in
de Tijd in Rheden en
Rozendaal

betrokkenen uit Arnhem, Lingewaard en
Overbetuwe om een gezamenlijke
ambities formuleren. En van daaruit lokaal

Op de achtergrond gaat de ontwikkelingvan de

aan de slag te gaan met een plan voor
een toekomst met muziek in de klas (en
daarbuiten) voor álle kinderen.

leerlijn Reizen in de Tijd in Rheden en
Rozendaal zoveel mogelijk door. Echter, de
daadwerkelijke bezoeklessen vallen in het

Om scholen, partners in onderwijs, cultuur
en bedrijven te inspireren en informeren

water.

over de voortgang van Méér Muziek in de
Klas, én de betrokkenen uit de andere

Op de planning stond dit voorjaar:
Kasteel Rosendael (pilotfase)
Kasteel Middachten (pilotfase)
Boerderij de Munnikenhof in Rheden
Het Geologisch Museum in Velp

gemeentes te ontmoeten, kun je
deelnemen aan de online community via
LinkedIn. Je ontvangt daarvoor binnenkort
een persoonlijke uitnodiging.

Het Pop Up Museum 75 jaar bevrijding in
Velp
Beken en Sprengen (in ontwikkeling)
De bezoeklessen zijn afgezegd tot 1 juni. We
verwachten in september de pilot lessen en de
overige lessen te kunnen starten.
Het Pop Up museum maakt een les voor in de
klas, deze wordt straks gegeven door een
expert.

Activiteitenbudget 2019

ICC-netwerk/ contact

Het (gemeentelijk) activiteitenbudget van
https://cultuurbedrijf-riqq.email-provider.nl/web/xmugx11rib/jmmtcfqnld/csgy7xpwmy/8vsv2s0hkp
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2019 (voortkomend uit de regeling
Combinatiefuncties) à € 3,30 per leerling,
moet op de meeste scholen nog worden
besteed in dit lopende schooljaar. We gaan
samen met jullie kijken naar een zinvolle
besteding ervan. Dit kan per individuele
school, maar ook gebundeld per cluster
scholen. Als je hier zelf ideeën over hebt of
het geld al hebt bestemd dan horen wij dat
graag.

met elkaar
De ICC-overleggen die al gepland stonden
kunnen doorgaan via beeldbellen. Elk
netwerk ontvangt daar een aparte mail over.
Ook starten we een what’s-app groep voor
ICC-ers. Zo kunnen we snel jullie vragen
vlug beantwoorden, de wensen en ideeën
horen en makkelijk nuttige informatie delen.
Meedoen aan de what’s-app groep? Stuur
dan een appje en we voegen je toe aan de
groep.

Cultuurbedrijf RIQQ maakt zich sterk voor kunst en cultuur vanuit de overtuiging dat meedoen
aan - en genieten van - kunst en cultuur mensen verrijkt, versterkt, verwondert, verblijdt en altijd
verbindt. Wij doen dat voor alle inwoners, voor culturele instellingen en het onderwijs, voor
kunstenaars en amateurverenigingen, voor bedrijven en iedereen die zich inzet voor een
bloeiend cultureel klimaat in de gemeente Rheden.

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief voor cultuureducatie vragen, suggesties of
ideeën waar RIQQ een bijdrage aan kan leveren? Bel of mail ons gerust!
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Share

Deze e-mail is verstuurd aan jessica@cultuurbedrijfriqq.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurbedrijfriqq.nl toe aan uw adresboek.
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