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Inleiding 
Cultuur- en leeseducatie draagt bij aan kennisoverdracht, 
persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de maatschappij. Het 
stelt jonge mensen in staat om hun talenten te ontplooien, laat 
hen kennismaken met kunst en cultuur én leert hen gevoelens uit 
te drukken en betekenis te geven. Cultuur- en leeseducatie draagt 
bij aan een eigen manier van leren en communiceren, waardoor 
het aanvullend is op andere kennisdomeinen en vakgebieden. Het 
bevordert historisch besef, de vorming van een eigen identiteit en 
stimuleert een creatieve, onderzoekende houding waar kinderen 
en jongeren een leven lang profijt van hebben. 

Samen met de school en partners uit de stad investeert Huis73 
in een dienstverlening en aanbod voor iedere leerling in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. We zoeken samen met de scholen 
naar de essentie van wat zij de kinderen mee willen geven in hun 
culturele ontwikkeling. Vanuit het ‘waarom’ van cultuur- en lees-
educatie begeleiden naar het ‘hoe’.

Voor de tweede keer presenteren wij met trots de Bossche 
cultuur- en leesroute, waardoor ieder kind zich cultureel kan 
ontwikkelen.

De Bossche cultuur- en leesroute is een initiatief van:
Huis73

In samenwerking met culturele partners:
Design Museum
Digitaal Atelier

Erfgoed Brabant
Erfgoed ’s-Hertogenbosch

Het Noordbrabants Museum
Kunstlocatie Würth

Museum Slager
Muzikintje

Nationaal Monument Kamp Vught
November Music

philharmonie zuidnederland
Schola Cantorum
Theater Artemis

Theater aan de Parade
Verkadefabriek

& culturele ZZP’ers

Subsidiënten:
Gemeente ’s-Hertogenbosch 

Fonds voor Cultuurparticipatie

 © Design Museum ‘s-Hertogenbosch

Bossche cultuur- en leesroute 2023-2024



Basisroute 
Samen met de cultuurpartners in de stad maakt Huis73 het 
mogelijk om ieder kind in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
toegang te geven tot kwalitatieve en betekenisvolle cultuur- en 
leeseducatie. Dat doen we door alle scholen een cultuur- en 
leesroute aan te bieden voor een vast basisbedrag van 8,50 per 
leerling.* Via de basisroute werken leerlingen aan culturele 
vaardigheden en vermogens, en leren zij de culturele omgeving 
kennen. 

Hoe werkt de basisroute?
Vanaf dit schooljaar bestaat de basisroute uit acht pakketten, 
één pakket per leerjaar. Elk pakket wordt weergegeven als een 
treinwagon, waarbij de leerling de locomotief is. Gedurende acht 
jaar pikt deze locomotief, de leerling dus, alle treinwagons op die 
het tegenkomt op de basisroute. 

Plusactiviteiten
De basisroute kan aangevuld worden met plusactiviteiten. Hiermee 
verrijk je het basisprogramma. Zie het als extra toevoegingen aan 
de wagons die de leerling oppikt. Hieraan zijn vaak extra kosten 
verbonden. Scholen, Huis73, partners en verschillende subsidiënten 
investeren samen in deze verdieping van cultuur en lezen. 

Maatwerk
 
Zijn de basisroute en/of plusactiviteiten niet voldoende om de 
culturele ambitie van jouw school waar te maken? Dan bespreken 
we samen met welke culturele partners/aanbieders deze ambitie 
waar te maken is. 

*Dit tarief wordt mogelijk gemaakt door subsidies van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Fonds voor Cultuurparticipatie

(regeling: Cultuureducatie met Kwaliteit, afgekort als CmK)  

Bossche cultuur- en leesroute 2023-2024



Basisroute € 8,50 per leerling
  Domein 1  |  In huis  |  Onderbouw, groep 1-2  |  Leeftijd: 4 t/m 6

  Domein 2  |  Met de culturele omgeving  |  Middenbouw, groep 5-6  |  Leeftijd 8 t/m 10

  Domein 2  |  Met de culturele omgeving  |  Middenbouw, groep 3-4  |  Leeftijd 6 t/m 8

Kijken: Kunstenaar in de klas
Naar aanleiding van een inschrijfgesprek bepalen we 
samen welke kunstenaar een bezoek brengt aan de 
school. Aan de hand van thema’s programmeren we 
bijvoorbeeld een theatervoorstelling of komt er een 
kunstenaar langs die dieper op het thema ingaat met 
een bepaalde kunstdiscipline.

Doen: Theaterreeks 
Locatie: In de klas
Duur: 3 lessen van 45 minuten
De reeks kan ingevuld worden n.a.v. een vooraf 
doorgegeven thema. De kunstvakdocent komt bij 
jullie op school en gaat met de kleuters aan de slag 
met werkvormen om het gekozen thema verder uit te 
diepen, te verbreden en te verbeelden.

Klas & Kunst
Locatie: In de klas
Duur: 16 lessen van 45 minuten
Leerlingen in de leeftijd van 7 t/m 9 zijn bijzonder 
ontvankelijk om kennis te maken met verschillende 
kunstdisciplines. Tijdens Klas & Kunst krijgen leerlingen 
vier lessen per discipline aangeboden in 16 weken tijd: 
beeldend, dans, drama en muziek. Verwonderen en 
ontdekken staan centraal binnen deze lessenreeks. 

Kijken: Kies één voorstelling
Tadadaaa!!! 4+ Muziek
DrumDrumDrum
ma 22, di 23 en wo 24 april 2024
Supernormaal 5+ Muziek
HNTjong – Loek de Bakker 
ma 15, di 16 en wo 17 april 2024
155 Kinderdagverblijf 6+ Dans
155 - Maastd
di 2 en wo 3 april 2024
Tegenwind 7+ Dans
De stilte
ma 11 en di 12 maart 2024
Lucky Luuk 4+ Theater
Meneer Monster
ma 8 en di 9 april 2024
Anders is een hele normale Zweedse voornaam 6+ Theater 
Theater Artemis i.s.m. Bambi
ma 15 en di 16 januari 2024 I 

Doen: Muziekproject 
Locatie: In de klas
Duur: 3 lessen van 45 minuten
De reeks kan ingevuld worden n.a.v. een doorgegeven 
thema. De muziekdocent komt bij jullie op school en 
gaat met de leerlingen aan de slag om op muzikale 
wijze het gekozen thema verder uit te diepen, te 
verbreden en betekenis te geven.

Kijken: Kies één voorstelling
Sorry 8+ Muziek
Lonneke van Leth & Percossa
ma 13 en di 14 november 2023
Just Press Play 9+ Muziek
Butwhatabout i.s.m. November Music
ma 13 en di 14 november 2023
The Match 8+ Dans
Lonneke van Leth
ma 25 en di 26 maart 2024
Hotel HierWaarDaar 8+ Dans
De Dansers + Het Filiaal – Frontaal
ma 23, di 24 en wo 25 oktober 2023
IK… eh ik 8+ Theater
Het Houten Huis – Stip
ma 18 en di 19 december 2023
Emoji Explosie 8+ Theater
HNTjong - Eva Line de Boer
ma 22 en di 23 januari 2024

Doen: klassenexpo
Locatie: In de klas
Duur: 3 lessen van 45 minuten
Wat maakt een museum een museum? 
Welke verschillende musea bestaan er? 
Samen met een docent organiseren en realiseren de 
leerlingen een museum op school. De leerlingen maken 
en verzamelen zelf het werk dat ze gaan exposeren. 
De school kan ervoor kiezen het museum in te laten 
richten rondom een thema waar de leerlingen op dat 
moment mee bezig zijn.

Kijken: Kunstenaar in de klas
Naar aanleiding van een inschrijfgesprek bepalen we 
samen welke kunstenaar een bezoek brengt aan de 
school. Aan de hand van thema’s programmeren we 
bijvoorbeeld een theatervoorstelling of komt er een 
kunstenaar langs die dieper op het thema ingaat met 
een bepaalde kunstdiscipline.

Doen: Dansreeks 
Locatie: In de klas
Duur: 3 lessen van 45 minuten
De reeks kan ingevuld worden n.a.v. een vooraf 
doorgegeven thema. De kunstvakdocent komt bij 
jullie op school en gaat met de kleuters aan de slag 
met werkvormen om het gekozen thema verder uit te 
diepen, te verbreden en te verbeelden.

Kijken: Kies één voorstelling
Tadadaaa!!! 4+ Muziek
DrumDrumDrum
ma 22, di 23 en wo 24 april 2024
Supernormaal 5+ Muziek
HNTjong – Loek de Bakker 
ma 15, di 16 en wo 17 april 2024
155 Kinderdagverblijf 6+ Dans
155 - Maastd
di 2 en wo 3 april 2024
Tegenwind 7+ Dans
De stilte
ma 11 en di 12 maart 2024
Lucky Luuk 4+ Theater
Meneer Monster
ma 8 en di 9 april 2024
Anders is een hele normale Zweedse voornaam   6+ Theater
Theater Artemis i.s.m. Bambi
ma 15 en di 16 januari 2024 I 

Doen: Erfgoed in de klas
Locatie: In de klas
Duur: 3 lessen van 45 minuten
Samen met de erfgoedpartner gaat de klas op ontdekking. Welke 
spullen hebben kinderen thuis (of op school) die voor hen van 
onschatbare waarde zijn? Er wordt een heus klassenmuseum 
opgetuigd waar al deze spullen tentoongesteld worden en 
waarbij de leerlingen hun persoonlijke verhaal mogen vertellen.

Theater MuziekDans



Informatie over de schoolvoorstellingen vind je op educatie.huis73.nl/schoolvoorstelling 

  Bibliotheekbezoek Kies voor één groep één bezoek:

  Domein 3  |  Uit de grote wereld  |  Bovenbouw, groep 7-8  |  Leeftijd 10 t/m 12

Kijken: Kies één voorstelling
Sorry 8+ Muziek
Lonneke van Leth & Percossa
ma 13 en di 14 november 2023
Just Press Play 9+ Muziek
Butwhatabout i.s.m. November Music
ma 13 en di 14 november 2023
The Match 8+ Dans
Lonneke van Leth
ma 25 en di 26 maart 2024
Hotel HierWaarDaar 8+ Dans
De Dansers + Het Filiaal – Frontaal
ma 23, di 24 en wo 25 oktober 2023
IK… eh ik 8+ Theater
Het Houten Huis – Stip
ma 18 en di 19 december 2023
Emoji Explosie 8+ Theater
HNTjong - Eva Line de Boer
ma 22 en di 23 januari 2024

Doen: Kunstlessenreeks
Locatie: In de klas
Duur: 3 lessen van 60 minuten
Opties: Beeldend, drama, dans of muziek
De school bepaalt zelf welke discipline aan bod komt 
in de kunstlessenreeks. De reeks is in te zetten bij 
verschillende thema’s en jaarprogrammaonderdelen, 
zoals (school)feesten, seizoenen, eindmusical groep 8, 
etc.

Kijken: Kies één voorstelling
Sorry 8+ Muziek
Lonneke van Leth & Percossa
ma 13 en di 14 november 2023
Just Press Play 9+ Muziek
Butwhatabout i.s.m. November Music
ma 13 en di 14 november 2023
The Match 8+ Dans
Lonneke van Leth
ma 25 en di 26 maart 2024
Hotel HierWaarDaar 8+ Dans
De Dansers + Het Filiaal – Frontaal
ma 23, di 24 en wo 25 oktober 2023
IK… eh ik 8+ Theater
Het Houten Huis – Stip
ma 18 en di 19 december 2023
Emoji Explosie 8+ Theater
HNTjong - Eva Line de Boer
ma 22 en di 23 januari 2024

Doen: Kies één museumbezoek

Het Noordbrabants Museum I ‘s-Hertogenbosch
Het Noordbrabants Museum zit bommetje vol verhalen. 
Over beroemde kunstenaars en hun schilderijen, maar 
ook over Brabantse tradities en de geschiedenis van 
de provincie. Samen gaan we die verhalen bestuderen, 
vergelijken en bespreken. Met behulp van bijzondere 
materialen en opdrachten vertel je vervolgens jouw 
eigen verhaal!

Design Museum Den Bosch I ‘s-Hertogenbosch
Het Design Museum laat de geschiedenis van vormgeving 
en de invloed van design op het dagelijks leven zien. 
In toegankelijke en spraakmakende tentoonstellingen 
tonen we design en plaatsen het in een maatschap-
pelijke context. Het Design Museum laat jonge bezoekers 
op een interactieve manier ervaren dat ook zij gebruikers 
en de vormgevers zijn van hun omgeving en eigen 
toekomst. 

Kunstlocatie Würth I ‘s-Hertogenbosch
Het educatieprogramma behorend bij de tentoonstelling 
‘Christo en Jeanne-Claude, kunstwerken uit de 
verzameling Würth’ laat leerlingen kennis maken 
met de hoofdgedachte ‘onthullen door te verhullen’. 
Leerlingen bezoeken het museum, o.l.v. een museum-
docent en volgen daarna een workshop in het museum.

Museum Slager I ‘s-Hertogenbosch
Leerlingen krijgen een inkijkje in het leven en werk 
van een Bossche schildersfamilie en de ontwikkeling 
van de schilderkunst gedurende drie generaties. Het 
museumbezoek stimuleert leerlingen om beter te leren 
kijken naar kunst, o.a. door verrassende vragen te 
stellen, te filosoferen en een interactieve app waarin ze 
tekenles van Piet Slager krijgen.

ONDERBOUW  
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar 

Koen Konijn, boekenboef 
Locatie: Huis73 ‘s-Hertogenbosch of Bibliotheek Rosmalen
Duur: 60 min
Maximaal 35 leerlingen per groep.

Koen Konijn houdt ontzettend veel van lezen. Als hij zijn eigen boeken 
uit heeft, gaat hij zelfs op pad om boeken te stelen. Hij breekt in bij 
Arthur. Maar die ziet al snel de lege plekken in zijn boekenkast. Samen 
met de politie gaat hij op zoek naar de boekenboef. Na dit grappige 
voorleesverhaal maken de kinderen al speurend kennis met de 
jeugdbibliotheek. 

MIDDENBOUW  
Leeftijd: 7 t/m 9

Er was eens.. 
Locatie: Huis73 ‘s-Hertogenbosch of Bibliotheek Rosmalen
Duur: 60 min
Maximaal 35 leerlingen per groep.

De leerlingen maken kennis met niemand minder dan Barry Boekini, de 
boeienkoning. Barry houdt van boeien, sleutels, kettingen en eigenlijk 
alles wat op slot kan. Daarnaast leest hij graag sprookjesverhalen. We 
lezen voor uit het boek De Slimste van Mario Ramos. Over een grote 
boze wolf in een roze nachtjapon. Kinderen maken tijdens dit bezoek 
dus kennis met de boeienkoning én met verschillende sprookjes.

Wonderlijke Wezens
Locatie: Huis73 s-Hertogenbosch of Bibliotheek Rosmalen
Duur: 90 min
Maximaal 35 leerlingen per groep.

Een bezoek waarbij leerlingen worden geïnspireerd met verhalen, waarna 
ze een fantasievol, bewegend wezen ontwerpen met handige en originele 
superkrachten. Met een rol voor thema’s als klimaat, gezondheid, 
robotisering, maar ook inclusiviteit en vriendschap. Leerlingen gaan 
in het Digitaal Atelier in Huis73 Den Bosch of de workshopruimte in 
Bibliotheek Rosmalen met materiaal aan de slag. Met behulp van 
elektronica, aluminiumfolie en karton krijgen nieuwe wezens vorm.

BOVENBOUW  
Leeftijd: 10 t/m 12

Magische Machines
Locatie: Huis73 s-Hertogenbosch of Bibliotheek Rosmalen
Duur: 90 min
Maximaal 35 leerlingen per groep.

Een bezoek waarbij leerlingen worden geïnspireerd met verhalen, 
waarna ze een magische machine ontwerpen voor de grote en 
kleine problemen van nu en in de toekomst. Denk aan het klimaat, 
robotisering, maar ook aan inclusiviteit en vriendschap. Leerlingen 
gaan in het Digitaal Atelier in Huis73 Den Bosch of de workshopruimte 
in Bibliotheek Rosmalen met materiaal aan de slag. Met behulp van 
elektronica en karton krijgen nieuwe ideeën vorm.



Kunstenaar in de klas
Theaterreeks

Kunstenaar in de klas
Dansreeks

Schoolvoorstelling
Muziekreeks

Schoolvoorstelling
Erfgoed in klas

Schoolvoorstelling
Klassenexpo

Schoolvoorstelling
Kunstlessenreeks

Schoolvoorstelling
Museumbezoek



  Domein 1  |  In huis  |  Onderbouw, groep 1-2  |  Leeftijd: 4 t/m 6

  Domein 2  |  Met de culturele omgeving  |  Middenbouw, groep 5-6  |  Leeftijd 8 t/m 10

  Domein 2  |  Met de culturele omgeving  |  Middenbouw, groep 5-6  |  Leeftijd 8 t/m 10

  Domein 2  |  Met de culturele omgeving  |  Middenbouw, groep 3-4  |  Leeftijd 6 t/m 8

  Domein 3  |  Uit de grote wereld  |  Bovenbouw, groep 7-8  |  Leeftijd 10 t/m 12

Basisroutepakket(Combi)groep Plusactiviteiten Bezoek Huis73
Kruis aan welke groep op bezoek komt
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Stel hier je programma samen



Brabants Kwartiertje 
met Van Gogh 
Erfgoed Brabant 
GROEP 1-8 | € 20

Over Vincent’s leven, familie en zijn 
eerste stappen op het kunstenaars-
pad in Brabant. Het lesproject heeft 
opdrachtkaarten voor onder-, midden- 
en bovenbouw. Op de voorkant van 
iedere opdrachtkaart staat een 
afbeelding van het erfgoed van 
Vincent van Gogh. Het bekijken en 
bevragen hiervan is het startpunt. 
De opdrachten zijn kort en krachtig 
en kunnen los uitgevoerd worden 
of als projectdag of projectweek.

Archeologie
Erfgoed ’s-Hertogenbosch 
GROEP 5-8 | Gratis

Tijdens de workshop Archeologie 
krijgen leerlingen de kans om 
zelf onderzoek te doen naar 
archeologische vondsten uit 
’s-Hertogenbosch. Met een loep, 
werkblad en de inhoud van een 
Bossche beerput proberen ze te 
achterhalen wat de mensen in de 
middeleeuwen aten. Ontdek hoe 
leerzaam en leuk het werk van een 
archeoloog is!

Tonnie en Kee in de 
Keutelree 
Erfgoed Brabant 
GROEP 3-4 | € 50

Leerlingen maken via animaties 
kennis met Tonnie en Kee en 
verdiepen zich in de volgende 
vragen: Wat is het verschil tussen 
een stad en een dorp? Wat voor 
soorten huizen zijn er allemaal? 
En wat is er allemaal veranderd 
in Keutelree sinds opa Tonnie 
vijftig jaar geleden verhuisde? 
De leerlingen leren over de 
verschillen en overeenkomsten 
tussen vroeger en nu.

Expeditie Heilige 
Huisjes 
Erfgoed Brabant
Groep 7-8 I Gratis (enkel verzendkosten)

Expeditie Heilige Huisjes 
behandelt aan de hand van 
SchoolTV-filmpjes van Heilige 
Huisjes de wereldgodsdiensten en 
legt tegelijkertijd de link naar het 
religieuze erfgoed in de omgeving 
van de leerling zelf. In Expeditie 
Heilige Huisjes ontdekken 
leerlingen wat die gebouwen 
betekenen, wat ze zeggen over de 
mensen die er komen en wat die 
belangrijk vinden in hun leven.

Op de toren zit een 
haan 
Erfgoed Brabant
GROEP 1-2 | € 50

Hubertus de Gouden Haan gaat 
met de kleuters op ontdekkings-
tocht door de school en in de 
buurt. Op allerlei manieren leren 
kleuters hun buurt goed kennen 
door te kijken, te luisteren en 
te doen. Het leren “lezen” en 
herkennen van de eigen omgeving 
draagt bij aan het cultureel 
bewustzijn en is een eerste 
kennismaking met erfgoed in de 
directe omgeving van de school.

Ontmoet Bosschenaren 
van toen
Erfgoed ‘s-Hertogenbosch  
GROEP 3-8 | Gratis

Leerlingen staan oog in oog met 
Bosschenaren uit de geschiedenis 
tijdens een bezoek aan het 
erfgoedcentrum in het Groot 
Tuighuis. Van Romeinse vondsten 
tot middeleeuwse kleding: we 
dagen leerlingen uit om zelf met 
dit erfgoed aan de slag te gaan. 
Bij ons mag je al je zintuigen 
gebruiken!  

Zachte Atlas van 
Noord-Brabant 
Erfgoed Brabant
Groep 7-8 I Gratis (enkel verzendkosten)

Met de Zachte Atlas leer je 
met andere ogen naar je eigen 
omgeving kijken. Aan de hand 
van betekenisvolle plekken 
onderzoeken we jouw erfgoed 
en verbeelden dat in een ‘Zachte 
Atlas’. Met de kracht van de 
verbeelding laat je zien wat de 
waarde van erfgoed voor jou is.

Tweede Wereldoorlog
Erfgoed ’s-Hertogenbosch 
GROEP 5-8 | Gratis

Leerlingen trekken zelf de 
handschoentjes van de archivaris 
aan: ze onderzoeken tijdens deze 
workshop oude foto’s, een dagboek 
en een archeologische vondst uit 
de Tweede Wereldoorlog. Met deze 
bronnen ontdekken de leerlingen 
dat de geschiedenis zich afspeelde 
in hun eigen leefomgeving.

Droge naald
Grafisch Atelier Den Bosch
Groep 7-8 I €245

Aan de slag met droge naald 
etsen! Een techniek die door 
kunstenaars als Rembrandt veel 
is toegepast. Met een kraspen 
tekenen leerlingen in karton, 
waarna ze met behulp van een 
drukpers en inkt een afdruk 
maken. Ze gebruiken andere 
materialen dan ze gewend zijn én 
ze leren in spiegelbeeld denken. 
Let op: maximaal 15 leerlingen per 
activiteit.

Nature Print 
Grafisch Atelier Den Bosch
Groep 7-8 I €278,75 

Leerlingen gaan aan de slag met 
rangschikken/composities maken 
van plantenmateriaal en eventuele 
andere platte materialen. Met be-
hulp van drukpers en inkt maken 
ze een afdruk. Deze techniek heet 
‘’Nature Print’’. Een oude techniek 
die resultaten oplevert met foto-
grafische precisie. Deze druk-
techniek is een eenmalige afdruk, 
iedere nieuwe druk geeft weer een 
ander beeld. Let op: maximaal 15 
leerlingen per activiteit.

Plusactiviteiten

 © Erfgoed ’s-Hertogenbosch

 © Erfgoed ’s-Hertogenbosch

 © Erfgoed Brabant

 © Erfgoed Brabant



Romeinen in de klas 
Verrassende Romeinse uitvindingen
Het Noordbrabants Museum
Groep 5-8 I €150
Leuke museumles ín de klas? 
Het museum en de Romeinen 
komen naar jouw school toe! Met 
een lading vol indrukwekkende 
replica’s dompelen we de 
leerlingen onder in de Romeinse 
tijd in Brabant. Ze maken 
kennis met de Romeinse goden 
en scheppen daarna zelf een 
godenwereld. Hoe zou zo’n wereld 
er in onze tijd uitzien? Misschien 
hebben wij wel een godin van de 
wifi, of TikTok de videogod.

Romeinen in Brabant 
Het Noordbrabants Museum
Groep 5-8 I €90 per 16 leerlingen

In het museum les krijgen over 
de Romeinen, dat is wel heel 
bijzonder! Leerlingen stappen in 
de wereld van de soldaten, zien 
hoe de mensen leefden in die tijd 
en maken kennis met de Romeinse 
goden en godinnen. Ze bekijken 
een aantal echte Romeinse 
artefacten van dichtbij en 
gebruiken ze om verder onderzoek 
te doen naar de Romeinse tijd. 
Maximaal 32 leerlingen per 
activiteit.

HOEDAN?! 
Kruip in het kunstenaarsbrein 
Het Noordbrabants Museum
Groep 1-8 I €90 per 16 leerlingen

Wat is dit? Hoe is het gemaakt? 
Waarom juist zo? Hóé dan?! Samen 
duiken we in het kunstenaarsbrein. 
We gaan goed kijken, ontdekken 
én we gaan zelf experimenteren. In 
het atelier werken we met karton, 
kartonschroeven en gereedschap. 
Groep 1 t/m 3 werkt met loose 
parts; voorwerpen waarmee 
ze eindeloos kunnen schuiven, 
stapelen en bouwen. Maximaal 32 
leerlingen per activiteit.

Kunstpraat

Het Noordbrabants Museum
Groep 1-8 I €60 per 16 leerlingen

Kijken is óók een kunst! Kunstpraat 
is een interactief gesprek dat 
kinderen uitdaagt hun vragen, 
ideeën en associaties bij een 
kunstwerk met elkaar te delen. 
Onze museumdocenten zwengelen 
het groepsgesprek aan met 
prikkelende opdrachten en creatieve 
kijktrucs. Zo ontstaan midden in 
het museum de meest verrassende 
inzichten en verhalen. Maximaal 32 
leerlingen per activiteit.

Programmeren met 
een Micro:bit  
Huis73
Groep 5-8 I €250

Micro:bits zijn speciaal ontwikkeld 
om te leren programmeren. Het 
is een soort mini-computertje dat 
vol zit met sensoren en knoppen. 
In combinatie met een simpele 
programmeertaal maak je met de 
micro:bit een interactief product. Het 
eindresultaat is een lokaal vol met 
prototypes en allemaal leerlingen die 
kort hun uitvinding presenteren. De 
workshop kan ook inspelen op een 
thema dat de school zelf aandraagt. 

Van Gogh in Brabant  
Het Noordbrabants Museum
Groep 7-8 I €60 per 16 leerlingen

Van Goghs leven is omgeven met 
allerlei algemene weetjes. Maar 
wie was hij écht? Als mens, als 
kunstenaar? Speur naar de ver-
halen achter zijn schilderijen. En 
maak kennis met jezelf. Hoe kijk jij 
naar anderen? Hoe kijken anderen 
naar jou? Klopt dat beeld wel? 
Voorafgaand aan het bezoek heeft 
YouTuber Dylan Haegens twee 
video’s met een opdracht voor de 
leerlingen klaarstaan. Maximaal 
32 leerlingen per activiteit.

Maak een stop-motion 
animatie  
Huis73
Groep 5-8 I €250

Maak je eigen animatiefilm! We 
bespreken de mogelijkheden van de 
techniek, leerlingen krijgen een thema 
of opdracht mee en maken in groepjes 
een storyboard. Wordt het een span-
nende film of juist grappig? Spelen er 
dieren in of mensen? Alles is mogelijk! 
Vervolgens gaan ze aan de slag 
met het maken met als resultaat 
een zelfgemaakte animatiefilm. De 
workshop kan ook inspelen op een 
thema dat de school zelf aandraagt. 

Kinderboekenweek: 
Bij Mij Thuis 
Huis73
Groep 7-8 | Gratis

Het thema van de 
Kinderboekenweek luidt dit jaar 
‘Bij mij thuis’. Boek daarom in 
de maand oktober een (extra) 
groepsbezoek en kom langs 
bij ons (t)Huis. We vieren thuis, 
in alle vormen, verschillen 
en gelijkenissen. Boeken 
wakkeren het gesprek aan om 
te vertellen over thuis en zijn 
een onuitputtelijke bron van 
verschillende gezichtspunten. 

Wolf, Leeuw en Zwanen 
Een echt concert met kleurplaat 
Internationaal Vocal Competition 
’s-Hertogenbosch
Groep 3-6 I €50

Waarom ga je naar een klassiek 
concert? En hoe is dat? Op een 
speelse manier worden door 
bariton Marc Pantus en pianist 
Daan Boertien 6 klassieke liederen 
over dieren - in begrijpelijk 
Nederlands vertaald - vertolkt. 
De kinderen kunnen alles op een 
kleurplaat volgen. Vereiste: een 
gestemd instrument. 

Kinderstadsdichter 
Den Bosch - Lespakket
Huis73, Zinnig Zuiden, Dukebox,
de Verkadefabriek, Adr. Heinen, 
Boekhandel de Omslag, Kelly 
Verdonk, Kleefkracht.
Groep 6-8 | Gratis
Gratis lesprogramma vanuit de 
Kinderstadsdichter Den Bosch, 
waarin kinderen uit de bovenbouw 
in vier lessen alle ins en outs leren 
rondom dichten over onze stad. Na 
deze lessenreeks kunnen kinderen 
meedoen in de strijd om de titel 
van Kinderstadsdichter Den Bosch 
2024. Optie: lesgeven door dichters 
van Zinnig Zuiden.
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Plusactiviteiten
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Kinderstadsdichter 
Den Bosch - Voorstelrondes
Huis73, Zinnig Zuiden, Dukebox,
de Verkadefabriek, Adr. Heinen, 
Boekhandel de Omslag, Kelly 
Verdonk, Kleefkracht.
Groep 6-8 | Gratis
6 Voorstelrondes per jaar op basis-
scholen door de Kinderstadsdichter 
Den Bosch, waarin deze aan kinderen 
uit de bovenbouw voordraagt en 
vertelt over alle avonturen, kinderen 
ruimte hebben voor een Q&A én zelf 
ook kunnen voordragen. Als afsluiter 
krijgen ze een schrijfopdracht mee. 
Let op: max. 6 klassen kunnen deel-
nemen aan de voorstelrondes.

Christo en Jeanne-Claude
Kunstlocatie Würth
Groep 1-8 I Gratis

Dit educatieprogramma hoort 
bij de tentoonstelling ‘Christo en 
Jeanne-Claude, kunstwerken uit 
de Verzameling Würth’. Leerlingen 
maken kennis met de hoofdgedach-
te ‘onthullen door te verhullen’ (re-
vealing by concealing). Leerlingen 
krijgen een rondleiding door Kunst-
locatie Würth en maken kennis met 
de kunstwerken en het gedachte-
goed van het kunstenaarsechtpaar 
Christo en Jeanne-Claude. Daarna 
volgt een creatieve workshop. 

Kleutermuziek  

Muzikintje
Groep 1-3 I €195

Kleutermuziek is een lesprogramma 
voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. 
We gaan op een creatieve manier 
met muziek om en leggen op pro-
fessionele wijze een muzikale basis. 
Spelenderwijs en in een contextrijke 
sfeer besteden we aandacht aan 
muzikale basisvaardigheden, zoals 
ritme, beweging, zang. De workshop 
duurt 45 minuten. Daarnaast is er 
de mogelijkheid voor wekelijkse 
muzieklessen. 

MusiMatrix  
Musica, i.s.m. November Music en 
Theater aan de Parade
Groep 3 I €5 per leerling
MusiMatrix is een interactief belevings-
parcours met mini-concertjes en 
actieve momenten dat de grenzen 
wegneemt tussen luisteren, actief er-
varen en samen performen. Kinderen 
van groep 3 worden op maandag 25 
maart 2024 spelenderwijs uitgedaagd 
om klassieke en hedendaags gecom-
poneerde muziek te ontdekken tijdens 
een avontuurlijk muzikaal parcours 
dwars door het nieuwe Theater aan 
de Parade! Er zijn twee starttijden 
voor de voorstelling: 09:15 en 11:30.

Bosch Requiem - 
Muzikale rituelen  
November Music
Groep 1-8 | € 75

Componist Remy Alexander geeft 
leerlingen een inkijkje in muzikale 
rituelen en tradities van over de 
hele wereld. Door middel van audio 
en beeldmateriaal bespreken we 
voorbeelden. Daarna gaan leerlingen 
zelf een ‘muzikaal ritueel’ maken 
bij een gekozen situatie (geboorte, 
verjaardag, huwelijk). Uiteindelijk 
komt er een muzikaal werk/lied tot 
stand en voeren we de bedachte 
ritueel-muziek uit in de klas. 

Overgisteren  
Museum Slager
Groep 1-2 I €2 per leerling

Met behulp van een mysterieuze 
koffer start een ontdekkingstocht 
naar de begrippen museum, 
vroeger en bewaren. Overgisteren 
is een kant-en-klaar lespakket 
met docentenhandleiding en 
themamaterialen voor in de 
klas. Het programma is inclusief 
een museumbezoek waarin de 
kleuters spelenderwijs van alles 
leren door te zoeken, kijken, doen, 
zingen en voelen.

Nationaal Monument 
Kamp Vught in de klas
Nationaal Monument Kamp Vught
Groep 7-8 I €90

Maak kennis met Roosje, Paul en 
Piet. In 1940 zitten ze bij elkaar 
in de klas en krijgen zij met 
Kamp Vught te maken. Aan de 
hand van de verhalen van deze 
leerlingen leren de kinderen 
over Kamp Vught en de Tweede 
Wereldoorlog. Het pakket bestaat 
uit een introductiefilm, lesbrieven, 
een docentenhandleiding en een 
rondleiding op het buitenterrein van 
Nationaal Monument Kamp Vught. 

Drama- en 
improvisatieworkshop
De Paarse Caravan
Groep 1-8 I €75 per uur

Drama- en improvisatieles door Gabri 
Wijnakker. Gericht op spelplezier, 
stimuleren van creativiteit, ontdekken 
van talent en het ontwikkelen van de 
sociaal-emotionele vaardigheden. 
Voor een éénmalige boost, een korte 
periode bij bijvoorbeeld talentmid-
dagen of creatieve ateliers. Ook in 
te zetten als theatershow: De Grote 
Doen Alsof Show. Ook het trainen en 
coachen van leerkrachten behoort tot 
de mogelijkheden.

Museumbezoek Museum 
Slager 
Museum Slager
Groep 3-8 I €2 euro per leerling

Breng een bezoek aan Museum 
Slager en maak kennis met een 
Bossche schildersfamilie. In een 
interactief museumbezoek gaan 
leerlingen aan de slag door o.a. 
schilderijen in abstracte vormen 
weer te geven en krijgen ze via 
een app tekenles van Piet Slager. 
Er kan aangesloten worden bij 
diverse thema’s zoals familie.

Museumles de 
Zakdoek 
Nationaal Monument Kamp Vught
Groep 7-8 I €50     

Leerlingen doen onderzoek naar 
een geborduurde zakdoek uit 
Kamp Vught. Wat staat er allemaal 
op, wat betekenen al die namen 
en van wie is de zakdoek eigenlijk? 
De les is uit te breiden met de 
workshop waarbij leerlingen een 
witte zakdoek krijgen en zelf 
een vriendschapssymbool gaan 
maken. Maximaal 25 leerlingen 
per activiteit.

Zangworkshop 
Schola Cantorum
Groep 3-5 I €100

De Schola Cantorum is een 
topkoor waar al 750 jaar kinderen 
(leren) zingen. We bieden een 
zangworkshop aan op school. 
Het gaat om een reeks van 3 
workshops. Tijdens de workshops 
ontdekken de leerlingen dat zingen 
ontzettend leuk is! Daarnaast 
leren ze hun eigen stem kennen en 
ervaren ze muzikale groei.  
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Workshop in het 
theater 
Theater aan de Parade
Groep 5-8 I €75

Een workshop in het theater, 
gegeven door een bedreven 
vakdocent. Leerlingen maken 
kennis met toneelspelen en hoe je 
jezelf presenteert. De inhoud wordt 
afgestemd met de leerkracht en 
kan hierdoor aansluiten bij het 
onderwijsprogramma. Aan het einde 
van de workshop gaat de klas het 
echte toneel op en spelen daar wat 
ze geleerd hebben in de workshop.

De Schoolschrijver 
De Schoolschrijver
Groep 1-8 I €100 maandprogramma 
(halfjaarprogramma op aanvraag)

Op een creatieve en motiverende 
manier lezen en schrijven 
stimuleren. Door een 
schoolschrijver aan de school te 
koppelen wordt actief, creatief en 
constructief gewerkt aan een nog 
beter leesklimaat op de school. 
Keuze uit een heel- of halfjaar 
traject. Dit aanbod is beschikbaar 
voor een beperkt aantal scholen.

Bosch Leerorkest 
Huis73
Groep 6-8 I €5 per leerling

Leerlingen maken kennis met 
verschillende muziekinstrumenten 
uit het symfonieorkest. Door het 
beproefd recept van het Bosch 
Leerorkest leren de leerlingen 
in kleine groepen de basis van 
instrumentaal muziekonderwijs. 
Met je klas vorm je vervolgens 
een orkest. Dit project duurt 
negen weken, is voor slechts 
15 scholen beschikbaar en 
toekenning gebeurt op volgorde 
van binnenkomst.

De driedaagse 

Theater Artemis
Groep 1-8 I €1250

Theater Artemis ontwikkelde 
vier theatrale soloperformances 
die zich gedurende drie dagen 
afspelen op een basisschool. 
De voorstelling begint 
onaangekondigd en lijkt in tijd en 
ruimte eindeloos. Met de komst 
van deze onverwachte gast, zal 
alles op school anders zijn. Drie 
dagen is de verbeelding aan de 
macht - interactief en avontuurlijk! 

Ontmoet een 
boekenmaker! 
Schrijverscentrale
Groep 1-8 I Vanaf €350

Ontmoet een auteur die bij jou 
op school op bezoek komt en jou 
en jouw leerlingen meeneemt in 
de totstandkoming van een boek. 
Een ontmoeting met een echte 
schrijver of illustrator kan een 
kind dat extra zetje geven om een 
boek te pakken. Dit aanbod is 
beschikbaar voor 10 scholen en 
toekenning gebeurt op volgorde 
van binnenkomst.

Bossche groep 8 
musical 
Theater Artemis, Fontys, 
Theater aan de Parade, 
Verkadefabriek, Huis73
Groep 8 I €1000

Je groep 8 musical een boost geven? 
Een theatertekst, muziek, bege-
leiding van een theaterdocent en 
een speelplek in een theater; alles 
wordt geregeld! Voor bovenstaand 
bedrag bieden we standaard 24 uur 
begeleiding aan. Beschikbaar voor 
10 scholen, toekenning gebeurt op 
volgorde van binnenkomst. 

Cultuurblikken 

Huis73, Méér Muziek in de Klas Lokaal Den Bosch, Erfgoed 
’s-Hertogenbosch, Vis In Het Water Theater, Filmhub Zuid, 
Noordbrabants Museum, Design Museum, MU en Muziekles Den 
Bosch
Groep 1-8 I Gratis

Wil je zelf meer doen met kunst- en cultuureducatie in de klas, maar heb 
je niet het benodigd materiaal op school? Huis73 heeft in samenwerking 
met culturele partners de Cultuurblikken ontwikkeld: een verzameling 
aan lessen binnen vele disciplines die eenvoudig zelf uit te voeren zijn met 
een klas. Het Cultuurblik bestaat uit benodigdheden in de klas, lesbrieven 
voor de leerlingen en een instructie voor de docent.

 © Huis73 / Ben Nienhuis
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Lessenreeks 
Huis73
Groep 1-8 I €390

Een reeks van zes lessen in een 
discipline naar keuze. Samen 
met één van onze vakdocenten 
zorgen we ervoor dat de lessen 
goed aansluiten op de wensen 
van de school. Toekenning van 
dit aanbod gebeurt op volgorde 
van binnenkomst en op basis 
van beschikbaarheid van 
kunstvakdocenten.

De bellende engel  
Theater aan de Parade 
i.s.m. Pelgrim Maakt
Groep 5-8 I €5 per leerling 
(inclusief vervoer wanneer nodig)
 
De bellende engel is een 
voorstelling geïnspireerd op het 
bekende beeldje op de Sint Jan. 
Het decor bestaat uit een immens 
grote archiefkast, met daarin alle 
antwoorden op alle vragen. Er is 
een probleem: de archivaris en de 
bellende engel hebben geen idee 
welk antwoord bij welke vraag 
hoort.

Achter de schermen  
Theater aan de Parade
Groep 3-8 I €60
 
Kinderen krijgen een kijkje achter 
de schermen van Theater aan 
de Parade. Zij maken kennis met 
de verschillende beroepen in de 
theaterwereld, kijken backstage 
en krijgen te zien hoe je met licht 
en geluid een andere wereld kunt 
creëren. Tot slot mag iedereen 
op het toneel een luid applaus in 
ontvangst nemen.



Financiële middelen
Lumpsum
De lumpsum is één budget dat scholen ontvangen van het 
Ministerie van OC&W. Vanaf schooljaar 2021-2022 vallen ook de 
gelden uit de prestatiebox, voor onder andere cultuureducatie, 
binnen de lumpsum. Voor meer informatie en de exacte 
bedragen, kijk op www.lkca.nl/lumpsum

Pluspakket-regeling Brede Bossche 
Scholen
Scholen die onderdeel zijn van de zeven Brede Bossche Scholen 
kunnen een pluspakketaanvraag doen voor extra financiering van 
een plusactiviteit of voor maatwerk. In gezamenlijk overleg met 
de partners binnen de betreffende Brede Bossche School wordt 
bepaald of de aanvraag wordt gehonoreerd. 

Museumschatjes
De regeling Museumschatjes wordt jaarlijks door Erfgoed 
Brabant beschikbaar gesteld om Brabantse leerlingen musea 
in Brabant te laten bezoeken. Het bezoek wordt voorbereid en 
nabesproken, zodat leerlingen anders naar musea en museale 
voorwerpen gaan kijken. Als school kun je verschillende klassen 
aanmelden, met een voucher krijg je toegang tot één van de vele 
Brabantse Musea. Meer informatie: www.erfgoedacademie.nl  

Professionalisering voor scholen
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) investeert ook 
op professionalisering van leraren en scholen op het gebied van 
cultuureducatie. Wil je een teamtraining? Denk je aan co-teaching 
voor leraren? Of wil je begeleiding bij het opzetten van een 
cultuurplan en/of de implementatie van een kunstvakmethode? 
Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Bossche cultuur- en leesroute 2023-2024



Bibliotheek op 
school
Lezen draagt bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. 
Met taal drukken we ons uit, communiceren we met andere 
mensen, delen we onze gevoelens en begrijpen we de wereld 
om ons heen beter. Spreken, lezen en schrijven zijn dan ook 
basisvaardigheden die maken of iemand volwaardig mee kan 
doen in het sociaal-maatschappelijke verkeer.

Op iedere basisschool of kindcentrum is Huis73 zichtbaar 
aanwezig met een bibliotheek op school. In het onderwijs 
werken leesconsulenten vanuit de bibliotheek samen met het 
onderwijsteam om gezamenlijk een motiverend leesklimaat te 
creëren. Doordat de collectie dichtbij de kinderen is en school 
samen met de leesconsulent themacollecties kan aanvragen, 
wordt lezen natuurlijk. De leesconsulent begeleidt in het 
opstellen van een leesplan en is praktisch inzetbaar om kinderen 
en leerkrachten op passievolle wijze in contact te brengen met 
boeken en lezen.

MuziekAkkoord 
Den Bosch
In de gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2021 het MuziekAkkoord 
getekend, waarbij alle partners ernaar streven om 
muziekonderwijs te integreren in het cultuurcurriculum van 
ieder kindcentrum of basisschool. Zo komen alle kinderen in 
aanraking met allerlei vormen van muziek. Daarnaast wordt 
het muziekaanbod inzichtelijk gemaakt en daar waar mogelijk 
gekoppeld aan SLO-doelen en Niet stapelen maar vervangen.

Niet Stapelen Maar 
Vervangen
Niet Stapelen Maar Vervangen helpt om prachtige en leerzame 
activiteiten in het curriculum van de school of het kindcentrum 
te plaatsen. Gemeente, schoolbesturen en lokale educatieve 
partners als GGD, sport, bureaus voor technologie en natuur en 
Huis73 werken hierin samen. 

Uiteraard is de Bossche cultuur- en leesroute opgebouwd 
volgens het principe van Niet Stapelen Maar Vervangen. Alle 
onderdelen zijn toe te passen op het curriculum van de school 
door bijvoorbeeld zelf een thema aan te dragen. 

Bossche cultuur- en leesroute 2023-2024



 Domein 1  
In huis

 Domein 2  
Met de culturele omgeving

 Domein 3  
Uit de grote wereld

Theoretisch kader

De leerling verkent wat het 

zelf in huis heeft en ontwikkelt 

zich als maker

De leerling maakt kennis met 

film- of theatervoorstellingen 

en de rol van toeschouwer

De leerling maakt kennis met 

theater, dans, muziek en beel-

dende vorming op basis van 

herkenbare onderwerpen

De leerling maakt kennis met 

de betekenis en waarde van 

eigen erfgoed

In interactie met de culturele 

omgeving ontwikkelt de leer-

ling zich als deelnemer 

De leerling bezoekt een film- 

of theatervoorstelling in het 

theater en leert de rol als 

bezoeker en publiek kennen 

De leerling krijgt activiteiten 

met theater, dans, muziek en 

beeldende vorming en leert dit 

kennen als kunstdiscipline 

De leerling maakt kennis met 

betekenis en waarde van eigen 

erfgoed en dat van anderen

In verbinding met kunst en 

cultuur uit de grote wereld, 

ontwikkelt de leerling zich als 

publiek

De leerling bezoekt een film- 

of theatervoorstelling en leert 

de rol als (bewuste) bezoeker 

en (kritisch) publiek kennen 

De leerling krijgt gerichte 

activiteiten met theater, dans, 

muziek en beeldende vorming 

en leert dit kennen als kunst-

discipline

De leerling maakt kennis met 

de betekenis en waarde van 

eigen erfgoed, dat van anderen 

en cultureel erfgoed

Schoolvoorstelling (kijken)

Kunstactief (doen)

Erfgoed- en museum

  Leeftijd

  Bouw

  Unit

  Groep

  Wagon cultuurroute

5

2

B

8

5

E

11

8

H

4

Onderbouw

Unit 2

1

A

7

4

D

10

Bovenbouw

Unit 4

7

G

6

3

C

9

Middenbouw

Unit 3

6

F

12
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Inschrijven 
&

Spelregels

Aanmelden
Aanmelden doe je digitaal. Je ontvangt op maandag 20 maart een 
link naar het aanmeldformulier via e-mail. Houd je mailbox goed 
in de gaten!
Let op! Hierbij geef je aan of je als school deelneemt aan 
de Bossche cultuur- en leesroute én geef je aan welke 
schoolvoorstellingen je wilt bezoeken. 
Informatie over de schoolvoorstellingen vind je op 
educatie.huis73.nl/schoolvoorstelling

Planning basisroute
Na aanmelding plannen we een inschrijfgesprek waarin we 
samen de cultuur- en leesroute voor volgend schooljaar uitzetten. 
We streven voor de basisroute naar een goede balans tussen de 
wensen van de school en de beschikbaarheid van docenten en 
projecten. De planning verwachten wij voor de zomervakantie van 
2023 rond te hebben. 

Wees op tijd
Voor sommige activiteiten geldt dat er een maximum aantal 
klassen/scholen kan inschrijven. Toekenning hiervan gebeurt op 
basis van binnenkomst van aanmelding. Meld je dus op tijd aan.

Planning plus- en maatwerk
De planning van plus- en maatwerkactiviteiten maakt de school 
zelf in samenspraak met de aanbieders van deze activiteiten. 
Huis73 biedt indien nodig advies en begeleiding bij het vinden van 
de juiste aanbieders naar de wensen van de school.

Annulering
Annulering is na inschrijving niet mogelijk. Deelnemerskosten 
worden bij annuleren in rekening gebracht. Noodzakelijke rooster-
wijzigingen gedurende het schooljaar gaan altijd in overleg.

Facturatie
Facturatie van de basisroute vindt plaats in november 2023 op 
basis van het definitieve aantal leerlingen. De school ontvangt dan 
een factuur voor deelname aan de cultuur- en leesroute.

Vragen? 
Neem dan contact op met team Onderwijs & Educatie.

onderwijseneducatie@huis73.nl

De aanmeldingstermijn start op 20 maart 2023 en eindigt op 1 april 2023.

Bossche cultuur- en leesroute 2023-2024
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Tijdens De Nationale Voorleesdagen van 25 januari tot en met 4 februari 
2023 staat voorlezen aan de allerkleinsten centraal, uiteraard ook bij 
Huis73. Bekijk ons programma op de achterzijde. Kom je deze week ook 
naar de bibliotheek? Houd onze socials in de gaten voor nog meer 
inspiratie, kijk op huis73.nl/nationalevoorleesdagen of scan de QR-code.

Gratis lidmaatschap voor kinderen
Kinderen tot 18 jaar worden gratis lid van de bibliotheek. Iedereen van 
0 tot 6 jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid wordt, ontvangt een 
vingerpoppetje van het Prentenboek van het Jaar Maximiliaan Modderman 
cadeau. Ook alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s verwelkomen we in 
deze periode uiteraard graag als nieuw lid. Kijk op huis73.nl/lid-worden 
of kom langs in de bibliotheek.
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