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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, en leert hen 
gevoelens uit te drukken en betekenis te geven. Cultuur- 
en leeseducatie draagt bij aan een eigen manier van leren 
en communiceren en is daardoor aanvullend op andere 
kennisdomeinen en vakgebieden. Het bevordert historisch 
besef en de vorming van een eigen identiteit en stimuleert een 
creatieve, onderzoekende houding waarvan kinderen en jongeren 
een leven lang profiteren. 

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 lees- en 
cultuureducatie begeleiden we naar het ‘hoe’?

Met trots presenteren wij jullie de Bossche cultuur- en leesroute, 
waardoor ieder kind zich cultureel kan ontwikkelen.

De cultuur- en leesroute is een initiatief van:
Huis73

In samenwerking met culturele partners:
Het Noordbrabants Museum

Design Museum
Verkadefabriek

Theater aan de Parade
November Music

Erfgoed ‘s-Hertogenbosch
Theater Artemis
Museum Slager

Kunstlocatie Würth
Erfgoed Brabant

Digitaal Atelier
Nationaal Monument Kamp Vught

Kidsreporters Den Bosch
Muzikintje

Philharmonie zuidnederland
& Culturele ZZP’ers 

Subsidiënten:
Gemeente ’s-Hertogenbosch 

Fonds voor Cultuurparticipatie



Basisroute 
Ieder kind in de gemeente ’s-Hertogenbosch verdient toegang tot 
kwalitatieve en betekenisvolle cultuur- en leeseducatie. Huis73 
maakt dit, in samenwerking met culturele partners, mogelijk 
door alle scholen een cultuur- en leesroute aan te bieden voor 
een vast bedrag van € 8,50 per leerling.* Via de basisroute 
werken leerlingen aan culturele vaardigheden en vermogens, 
en leren zij de culturele omgeving kennen. Niet alleen maken zij 
actief cultuur, maar maken zij cultuur zo ook mee!

Plusactiviteiten
De basisroute kun je aanvullen met plusactiviteiten. Hiermee kun 
je het basisprogramma verrijken en je ambities op het gebied 
van cultuur- en leeseducatie nóg beter waarmaken. Hieraan 
zijn vaak extra kosten verbonden. Scholen, Huis73, partners en 
verschillende subsidiënten investeren samen in deze verdieping 
van cultuur en lezen.

Maatwerk
 
Wil je als school vooral genieten van maatwerk, waarbij we 
gezamenlijk een cultuur- en leesprogramma bouwen, dan 
gaan we graag dieper in gesprek met elkaar. We maken 
dan samen een specifiek programma, zoeken daar de juiste 
culturele partners bij én begeleiden de school in het aangaan 
van samenwerkingsovereenkomsten om prestatieafspraken, 
kostenplaatje en voortgang vast te leggen. 

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

(regeling: Cultuureducatie met Kwaliteit, afgekort als CmK)  
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Basisroute € 8,50 per leerling

 2   Schoolvoorstellingen  Kies per leerjaar (m.u.v. groep 5) één voorstelling

      Biebbezoek  Kies een bezoek voor één leerjaar 

Circusdieren in gedichten 
GROEP 1-2
De kinderen van groep 1/2 
mogen een kijkje komen nemen 
in circus Bieblion. Weet je 
wat dit circus extra bijzonder 
maakt? Alles gebeurt op rijm! De 
kinderen bezoeken samen met 
de circusdirecteur de jeugdbieb. 
Tijdens dit bezoek wordt het boek 
‘Bij ons in het circus’ voorgelezen. 

Super Slow
BonteHond 

GROEP 1-2 / 3-4 | 4+ | Dans

ma 10 t/m do 13 oktober 2022

Koen Konijn, boekenboef 
GROEP 3-4
Gezocht: Koen Konijn, boekenboef 
van Emily MacKenzie. Koen Konijn 
is zo dol op lezen, dat hij ‘s nachts 
stiekem boeken meenmeent uit de 
huizen van de mensen. Tijdens dit 
bezoek wordt het boek voorgelezen 
en maken de leerlingen d.m.v. 
een speurtocht kennis met de 
bibliotheek. Omdat de kinderen in 
groepjes op speurtocht gaan door 
de bieb, is voor dit bezoek is hulp 
van ouders zeer welkom.

De ontzichtbare man
Theater Artemis 

GROEP 1-2 / 3-4 | 4+ | Theater

di 10 en wo 11 januari 2023

Boekenbos
GROEP 5-6
Aan de hand van het boek ‘Het 
boekenbos’ gaan kinderen 
speurend op zoek naar boeken 
van allerlei genres. In die 
boeken moeten ze letters 
zoeken en die letters vormen 
twee woorden. Kunnen ze de 
woorden omschrijven? Na 
afloop van het bezoek, gaat het 
boek ‘Boekenbos’ en een aantal 
verwerkingsopdrachten mee naar 
school.

Een feest om te janken
House of Nouws 

GROEP 1-2 / 3-4 | 4+ | Theater

ma 14 en di 15 november 2022

Biebtrivia
GROEPEN 7-8
Biebtrivia is een spel voor alle 
Mutsen, Losers, Grijze Jagers en 
alle andere leerlingen uit groep 7 en 
8. In teams werken leerlingen aan 
vragen, waarmee ze kleurkaarten 
kunnen verdienen. Achterop de 
kleurkaarten staan delen van 
een titel van een boek. Lukt het 
de teams om de juiste titel te 
ontcijferen? Welk team gaat er met 
de meeste kennis, de eer en een 
passende prijs vandoor? De Losers, 
de Mutsen, de Grijze Jagers, de 
Geronimo’s of toch de Wilde Kippen? 

De Passant
Laika 

GROEP 3-4 | 6+ | Theater

ma 31 oktober en 
di 1 november 2022

Bully Bully
Maas Theater en Dans 

GROEP 1-2 | 3+ | Theater

ma 6 t/m vrij 10 februari 2023

Knallen
4Beat 

GROEP 3-4 | 6+ | Muziek

ma 23, di 24 en 
wo 25 januari 2023

De Wintergruffalo
Meneer Monster

GROEP 1-2 | 3+ | Theater

ma 12, di 13 en 
wo 14 december 2022

Troostprijs
De Stilte 

GROEP 3-4/5-6 | 7+ | Dans

ma 30 en di 31 januari 2023

Peer & Stefan live!
Peer & Stefan 

ALLE GROEPEN | Muziek

ma 28 november t/m 
do 1 december 2022

De wereld rond met Hippe 
Gasten 
Hippe Gasten 
GROEP 5-6 | 8+ | Muziek

ma 6 t/m vrij 10 maart 2023

Vier
De Dansers 

GROEP 1-2/3-4 | 4+ | Dans

ma 17, di 18 en 
wo 19 oktober 2022

Mijs en de zwavelstokjes
Holland Opera 

GROEP 5-6 | 8+ | Muziek

ma 3 en di 4 april 2023

 © Kamerich en Budwilowitz

 © Lucas-van-Merwijk  © Hans Gerritsen

 © Henk-Claassen  © Simon Wald-Lasowski

 © Stefan Blankenberg © Meneer Monster ©Jaap Scheeren

 © Karolina Maruszak
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Bekijk al het aanbod op educatie.huis73.nl

      Kunst actief  Kies één activiteit per 2 leerjaren (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8)   

      Erfgoed en museumervaringen  Kies één activiteit per 2 leerjaren (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8)   

Wat vreet er aan Donnie
MaxTak 

GROEP 5-6 | 8+ | Muziek

di 30 en wo 31 mei 2023

The Ozard of Wizz
Maastd 

GROEP 7-8 | 9+ | Theater

ma 16, di 17 en 
wo 18 januari 2023

Een ongelofelijk belangrijk 
en waargebeurd verhaal over geluk en zo 
Eric Mijnster & Wildpark 
GROEP 7-8 | 9+ | Theater

ma 21, di 22 
en wo 23 november 2022

Het geheven vingertje
Theater Artemis 

GROEP 7-8 | 10+ | Theater

di 18 april 2023

Drama of dansproject 
(3 lessen)
GROEP 1-2 | Drama of Dans
De kleuters krijgen het ene jaar 
een drama- en het andere jaar een 
dansreeks aangeboden. De reeks 
bestaat uit drie lessen van 45 
minuten en 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 dansan-
te en dramatische werkvormen 
om het gekozen thema verder 
uit te diepen, te verbreden en te 
verbeelden. 

Kamp Vught
GROEP 7-8 | Vught

Maak kennis met Roosje, Paul en 
Piet. In 1940 zitten ze bij elkaar 
in de klas. Tijdens de oorlog 
krijgen zij en hun klasgenoten op 
verschillende manieren met Kamp 
Vught te maken. Kijk de film in 
de klas en bezoek de authentieke 
plek. Met een tas voorwerpen uit 
Kamp Vught neemt de rondleider 
je mee over het voormalige 
kampterrein.

Erfgoedproject in de klas
GROEP 3-4
Samen met een erfgoedpartner 
gaat de klas op ontdekking. Welke 
spulletjes hebben de kinderen 
thuis (of op school) die voor hen 
van onschatbare waarde zijn? Er 
wordt een heus klassenmuseum 
opgetuigd waar al die spulletjes 
tentoongesteld worden en waarbij 
de leerlingen hun persoonlijke ver-
haal mogen vertellen. De School 
bepaalt zelf of dit in groep 3 of 4 
aangeboden wordt.

Muziekproject 
(3 lessen) 
GROEP 3-4 | Muziek
De school bepaalt zelf in welk jaar 
het muziekproject aangeboden 
wordt. In het kader van Méér 
Muziek in de Klas komen alle 
leerlingen met muziek in aanraking. 
De reeks bestaat uit drie lessen van 
45 minuten en kan ingevuld worden 
n.a.v. een vooraf 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.

Designmuseum
GROEP 7-8 | ‘s-Hertogenbosch

Design Museum Den Bosch laat 
de geschiedenis van vormgeving 
en de invloed van design op 
je dagelijks leven zien. In 
toegankelijke en spraakmakende 
tentoonstellingen tonen we 
design en plaatsen het in een 
maatschappelijke context. We 
laten jonge bezoekers op een 
interactieve manier ervaren 
dat ook zij de gebruikers en de 
vormgevers zijn van hun omgeving 
en de toekomst.

Klassenexpo
GROEP 5-6
Samen met een docent 
organiseren en realiseren we een 
museum op school organiseren en 
realiseren. De leerlingen maken/
verzamelen werk en exposeren 
dit vervolgens. Wat maakt een 
museum een museum? Welke 
verschillende musea bestaan er? 
School kan ervoor kiezen om de 
leerlingen een museum te laten 
inrichten rondom een thema 
waarmee de leerlingen op dat 
moment bezig zijn.

Klas & Kunst 
(16 lessen)
GROEP 5-6 | Beeldend, Dans, 
Drama, Muziek
In groep 5-6 zijn leerlingen bij-
zonder ontvankeleijk om kennis te 
maken met verschillende kunst-
diciplines. Tijdens Klas&Kunst 
krijgen leerlingen vier lessen per 
dicipline (beeldend, dans, drama 
en muziek) aangeboden in 16 
weken tijd, waarin verwonderen 
en ontdekken van talent centraal 
staat. 

Museum Slager
GROEP 7-8 | ‘s-Hertogenbosch

Achter de statige gevels van 
Museum Slager maakt u kennis 
met ruim een eeuw schilderkunst 
van de Bossche familie Slager: 
grondlegger Petrus Marinus 
Slager, zijn zonen Piet en Frans, 
dochters Jeannette en Corry, 
schoondochters Suze en Marie en 
kleinzoon Tom. Acht schilders in 
drie generaties van één familie.

Bezoek aan een museum
GROEP 7-8
Iedere leerling bezoekt minimaal 
één keer in zijn/haar basisschool-
tijd een museum. In de basisroute 
kiezen we ervoor dit in groep 7 of 8 
mogelijk te maken via de regeling 
Museumschatjes. Huis73 verzorgt 
de aanvraag en neemt dit uit han-
den van de school. Welk museum 
de school wil bezoeken bepaalt 
de school zelf. Keuze o.a. uit Het 
NoordBrabants Museum, Kamp 
Vught, Designmuseum, Museum 
Slager en Kunstlocatie Würth (zie 
beschrijvingen op deze pagina).

Kunstlessenreeks á la 
carte (3 lessen)
GROEP 7-8 | Beeldend, Dans, 
Drama, Muziek
De school bepaalt zelf in welke 
groep deze kunstlessenreeks 
van drie lessen (á 60 minuten) 
aangeboden wordt. Tevens maakt 
de school een eigen keuze in welke 
dicipline dit moet zijn. De drie 
lessen zijn in te zetten bij verschil-
lende thema’s, lesonderdelen en 
jaarprogrammaonderdelen (zoals 
(school)feesten, seizoenen, eind-
musical groep 8, etc.). Je maakt 
hierbij een keuze uit beeldende 
vorming, dans, drama of muziek.

Kunstlocatie Würth
GROEP 7-8 | ‘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 muse-
umdocent en volgen daarna een 
workshop in het museum.

Het NoordBrabants Museum
GROEP 7-8 | ‘s-Hertogenbosch
Het Noordbrabants Museum zit 
bommetje vol verhalen. 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!

 © Esther de Boer  © Jaaps Scheeren  © Joep Lennarts
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Op de toren zit een 
haan 
Erfgoed Brabant 
GROEP 1-2 | € 50

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. De leerkracht gaat 
zelfstandig met de leerlingen op 
pad. 

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

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

Overgisteren 
Museum Slager  

GROEP 1-2 | € 2 per leerling

Met de vondst van een koffer gaan 
we in gesprek over het begrip 
museum en vroeger. Overgisteren 
sluit aan bij de gebruikelijke 
manier van kleuteronderwijs, 
waarbij de klas een aantal 
weken met een thema bezig is. 
Themamateriaal word aangeleverd 
en het programma is inclusief een 
interactief museumbezoek.

Archeologie 
Erfgoed ‘s-Hertogenbosch  

Groep 5,6,7,8 | 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!

Nieuwsgierige Neus 
philharmonie zuidnederland

GROEP 1-2 | € 6,50 per leerling

Ninus is een meisje met een heel 
Nieuwsgierige Neus. Door een kiertje 
van haar raam hoort ze muziek. ‘Dat 
wil ik ook! Dag papa, dag mama! 
Ik moet even weg’. Vier musici van 
philharmonie zuidnederland nemen 
de kleuters mee op deze muzikale 
ontdekkingsreis. Een muzikale 
voorstelling die bij jou op school 
komt, waarbij de kinderen van heel 
dichtbij kennismaken met livemuziek.

Romeinen in Brabant 
Het Noordbrabants Museum

Groep 5,6,7,8 | € 60 per 16 ll.

In het museum les krijgen over de 
Romeinen, dat maakt een les wel 
heel bijzonder! De 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. Een aantal echte 
Romeinse artefacten zullen van 
dichtbij worden bekeken en worden 
gebruikt om verder onderzoek te 
doen naar de Romeinse tijd.

Romeinen in de klas 
Het Noordbrabants Museum

Groep 5,6,7,8 | € 125

Leuke én leerzame museumles 
in de klas? Het museum en de 
Romeinen komen naar jouw 
school toe. Met indrukwekkende 
replica’s worden de leerlingen 
ondergedompeld in de Romeinse 
tijd. Ze maken kennis met de 
goden en gaan daarna zelf een 
godenwereld scheppen. Hoe zou 
zo’n wereld er in onze tijd uitzien? 
Misschien hebben wij wel een 
godin van de wifi, of TikTok?

Duurzame 
Kidsreporters 
Kidsreporter
Groep 5,6,7,8 | € 2125,50

In een cyclus van 10 weken houden 
we 9 redactie bijeenkomsten 
voor een groep van 8 reporters. 
Tijdens deze bijeenkomsten leren 
de kinderen de basis van het 
fotograferen, vloggen en filmen. 
Ook leren zij interviewen en het 
schrijven van een artikel. Het 
geleerde wordt toegepast in de 
praktijk met nieuws uit de school 
of de omgeving.

Techniekworkshop 
Theater Artemis

Groep 5,6,7,8 | € 500

Je stapt de gymzaal binnen 
en daar is een andere wereld 
ontstaan. In een mist doemt een 
theatertechnicus op. Kreunend 
en steunend bouwt ‘ie aan… 
een decor? Begeleid door een 
onzichtbare docent, bouwen de 
kinderen een voorstelling om 
de technicus heen. Lampen en 
rookmachine aan en het begint. 
Een verhaal waarin niets is wat 
het lijkt.

Eén-daagseworkshop 
Kidsreporter

Groep 5,6,7,8 | € 770

De kinderen verslaan een 
schoolevenement. Ze oefenen met 
de camera en het schrijven een 
scenario. Per groep van max. 10 
kinderen, een dagdeel van 4 uur. 
Inclusief gebruik materiaal en één 
gemonteerde vlog. 

Klassikale workshop 
Kidsreporter

Groep 5,6,7,8 | € 210

Een 1,5 uur durende workshop 
fotografie voor de hele klas. 
Kinderen leren de mogelijkheden 
van de camera kennen. Voor iedere 
groep kan een passende workshop 
verzorgd worden. 

Bosch Leerorkest  
Huis73

Groep 6,7,8 | € 5 per leerling

Leerlingen maken kennis met 
verschillende muziekinstrumenten 
en kiezen vervolgens één 
instrument. De basis van het 
spelen komt aan bod. Met je klas 
vorm je vervolgens een orkest 
en treed je op. Dit project duurt 
negen weken, is voor slechts 
15 scholen beschikbaar en 
toekenning gebeurt op volgorde 
van binnenkomst. 

Magische Machines of 
Wonderlijke Wezens 
Huis73
Groep 6,7,8 | € 75

Breid een bezoek aan de 
jeugdbibliotheek (uit de 
basisroute) uit met een bezoek 
aan het Digitaal Atelier. Leerlingen 
ontwerpen een magische machine 
of een wonderlijk wezen, dat 
grote en kleine problemen 
van nu en de toekomst helpt 
begrijpen en oplossen. Denk aan 
klimaat, robotisering, inclusie en 
vriendschap.  

Plusactiviteiten

 © HNBM

 © Erfgoed ‘s-Hertogenbosch
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Van Gogh in Brabant 
Het Noordbrabants Museum

Groep 7-8 | € 40 per 16 ll.

Hij sneed zijn oor eraf, hij was 
arm, schilderde zonnebloemen; 
Van Goghs leven is omgeven 
met allerlei algemene weetjes. 
Maar wie was Vincent van Gogh 
nou écht? Als mens, en als 
kunstenaar? Leer Vincent beter 
kennen en speur naar de verhalen 
achter zijn schilderijen. En: maak 
kennis met jezelf. Want hoe kijk jij 
naar anderen? Hoe kijken anderen 
naar jou? En klopt dat beeld wel? 

Museumles De Zakdoek  
Nationaal Monument Kamp 
Vught
Groep 7-8 | € 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. 

Kamp Vught in de klas  
Nationaal Monument Kamp 
Vught
Groep 7-8 | € 85

Maak kennis met Roosje, Paul en 
Piet. In 1940 zitten ze bij elkaar 
in de klas en krijgen zij op heel 
verschillende manieren met Kamp 
Vught te maken. In dit lespakket 
maken kinderen kennis met verhalen 
over Kamp Vught en de Tweede 
Wereldoorlog. Het pakket bestaat 
uit een introductiefilm op usb, 
lesbrieven, docentenhandleiding en 
een rondleiding op het Nationaal 
Monument Kamp Vught.

Designworkout 
‘Design!’
Designmuseum
Groep 7-8 | € 62,50

Tijdens de workout ga je op 
ontdekkingstocht in de wereld 
van design. Je kijkt aandachtig 
naar een aantal uiteenlopende 
voorwerpen en je onderzoekt 
met elkaar de context van deze 
ontwerpen. Tijdens deze workouts 
wordt gekeken, nagedacht, 
gepraat, gediscussieerd, geschetst 
en gemaakt.

Lessenreeks  
Huis73

Groep 1-8 | € 390

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

Kunstpraat  
Het Noordbrabants Museum

Groep 1-8 | € 40 per 16 ll.

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.

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

Componist Remy Alexander geeft 
leerlingen een inkijkje in muzikale 
tradities en rituelen van over de 
hele wereld. Na het zien en horen 
van beeld en geluid gaat de klas 
zelf aan de slag met het maken 
van eigen muzikaal ritueel. De 
situatie voor dit ritueel mag daarin 
zelf gekozen worden.  

Brabants kwartiertje 
met Van Gogh
Erfgoed Brabant 
Groep 1-8 | € 20

Dit lesproject gaat over Vincent’s 
leven, familie en zijn eerste 
stappen op het kunstenaarspad. 
Het bekijken, bewonderen en 
bevragen van dit erfgoed is het 
startpunt. De opdrachten zijn 
kort en krachtig en kunnen los 
uitgevoerd worden. De leerkracht 
doet dit zelfstandig met zijn of 
haar klas. 

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

Je groep 8 musical een boost 
geven? Een theatertekst, 
muziek, begeleiding van een 
theaterdocent en een speelplek 
in het theater; alles wordt 
geregeld! Dit project is slechts 
voor 10 scholen beschikbaar en 
toekenning gebeurt op volgorde 
van binnenkomst. 

HOEDAN?! Kruip in het 
kunstenaarsbrein 
Het Noordbrabants Museum
Groep 1-8 | € 60 (1,5 uur) € 80 (2 uur)
     per 16 leerlingen
Wat is dit? Hoe is het gemaakt? 
Waarom juist zo? Hóé dan?! Goeie 
vraag! Samen duiken we in het 
kunstenaarsbrein. We gaan heel goed 
kijken, vertellen wat we ontdekken 
én we gaan zelf experimenteren. In 
het atelier werken we met karton, 
kartonschroeven en gereedschap. 
Groep 1 t/m 3 gaat aan de slag met 
loose parts; voorwerpen waarmee 
ze eindeloos kunnen stapelen en 
bouwen.

De Schoolschrijver  
De Schoolschrijver

Groep 1-8 | € 100 Maandprogramma 
halfjaarprogramma op aanvraag 

Op een creatieve en motiverende 
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. 

Ontmoet een 
boekenmaker!  
De Schoolschrijver
Groep 1-8 | 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. 
Dit aanbod is beschikbaar voor 10 
scholen en toekenning gebeurt op 
volgorde van binnenkomst. 

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

Expeditie Heilige Huisjes behandelt 
aan de hand van SchoolTV-filmpjes 
van Heilige Huisjes de wereld-
godsdiensten en legt tegelijkertijd 
de link naar het religieuze erfgoed 
in de omgeving van de leerling 
zelf. Leerlingen ontdekken wat 
die gebouwen betekenen, wat ze 
zeggen over de mensen die er 
komen en wat zij belangrijk vinden 
in hun leven. De leerkracht doet dit 
zelfstandig met zijn of haar klas. 

Tweede Wereldoorlog 
Erfgoed ‘s-Hertogenbosch

Groep 7-8 | Gratis

Leerlingen trekken zelf de 
handschoentjes van de archivaris 
aan: ze onderzoeken tijdens deze 
workshop een dagboek en oude 
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. 
Met deze bronnen ontdekken de 
leerlingen dat de geschiedenis 
zich afspeelde in hun eigen 
leefomgeving. De workshop is te 
combineren met een rondleiding 
door het Archiefdepot.

Bekijk al het aanbod op educatie.huis73.nl
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  Circusdieren in gedichten 

  Bully Bully 3+ | Theater  

  De Wintergruffalo 3+ | Theater  

  Peer & Stefan live! | Muziek  

  Vier 4+ | Dans    

  Super Slow 4+ | Dans   

  De ontzichtbare man 4+ | Theater  

  Een feest om te janken 4+ | Theater 

Theater of dansproject (3 lessen)

  Theater     Thema:

  Dans

GROEP 1/2 GROEP 3-4 GROEP 5-6
   Vul in welke groep naar de voorstelling gaat3 4

Heb je een vraag op maat?
Noteer hier je wens of behoefte.

Aantal leerlingen
Vul het aantal leerlingen in per groep.

Vul je voorkeuren in:

Basisroute € 8,50

Plusactiviteiten

Maatwerk

      Biebbezoek

      Schoolvoorstellingen

      Kunst actief

      Erfgoed en museum

   K i e s  v o o r  é é n  l e e r j a a r  é é n  b e z o e k 

2 

1 

3 

4 

Groep 1:

Groep 2:

€

€

€

€

€

€

Stel je cultuurprogramma 2022/2023 samen
Vul in per groep (behalve groep 1+2), vermeld alleen een thema wanneer je school deze aansluiting zoekt

   Koen Konijn, boekenboef 

   Peer & Stefan live! | Muziek   

   Vier 4+ | Dans     

   Super Slow 4+ | Dans

   De ontzichtbare man 4+ | Theater

   Een feest om te janken 4+ | Theater

   De Passant 6+ | Theater

   Knallen 6+ | Muziek

   Troostprijs 7+ | Dans

   Muziekproject (3 lessen)   
 
Thema:

 

   Erfgoedproject in de klas
  
Thema:

Groep 3:

Groep 4:

  Kies voor groep 5 óf 6 

  Kies voor groep 5 óf 6 

  Kies één voorstelling voor groep 6 

  Kies één activiteit voor groep 3 óf 4 

  Kies een discipline 

  Kies één voorstelling voor groep 1/2   Kies één voorstelling voor groep 3 en één voor groep 4

  Kies voor groep 3 óf 4 



GROEP 3-4 GROEP 5-6 GROEP 7-8
   Vul in welke groep naar de voorstelling gaat    Vul in welke groep naar de voorstelling gaat    Vul in welke groep naar de voorstelling gaat5 6 7 8

   Boekenbos 

   Peer & Stefan live! | Muziek  

   Troostprijs 7+ | Dans

   Doe mij een liedje 8+ | Muziek

   Mijs en de zwavelstokjes 8+ | Muziek

   Wat vreet er aan Donnie 8+ | Muziek

   Klas & Kunst (16 lessen)    
 
Thema:

   Klassenexpo  
 
Thema:

   K i e s  v o o r  é é n  l e e r j a a r  é é n  b e z o e k 

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Groep 5:

Groep 6:

Groep 7:

Groep 8:

Stel je cultuurprogramma 2022/2023 samen
Vul in per groep (behalve groep 1+2), vermeld alleen een thema wanneer je school deze aansluiting zoekt

School:

Telefoon:

E-mail:

Contactpersoon  
(voor planning)

   Koen Konijn, boekenboef 

   Peer & Stefan live! | Muziek   

   Vier 4+ | Dans     

   Super Slow 4+ | Dans

   De ontzichtbare man 4+ | Theater

   Een feest om te janken 4+ | Theater

   De Passant 6+ | Theater

   Knallen 6+ | Muziek

   Troostprijs 7+ | Dans

   Muziekproject (3 lessen)   
 
Thema:

 

   Erfgoedproject in de klas
  
Thema:

  Kies voor groep 5 óf 6 

  Kies voor groep 5 óf 6 

  Kies één voorstelling voor groep 6 

   Biebtrivia  

   Peer & Stefan live! | Muziek    

   The Ozard of Wizz 9+ | Theater

   Een ongelooflijk en waargebeurd verhaal … 9+ | Theater

   Het geheven vingertje 10+ | Theater

   Kunstlessenreeks á la carte (3 lessen)    

    Theater    Beeldend

    Dans    Muziek

   Bezoek aan een museum  

   HNBM     Design Museum   Kunstlocatie Würth

   Kamp Vught    Museum Slager

  Kies voor groep 7 óf 8 en kies een museum

  Kies voor groep 7 óf 8 en kies een discipline

  Kies één voorstelling voor groep 7 en één voor groep 8

  Kies één activiteit voor groep 3 óf 4 

  Kies één voorstelling voor groep 3 en één voor groep 4

  Kies voor groep 3 óf 4 



Begroting
 

Hier maak je een overzicht van wat jullie cultuur- en leesroute 
gaat kosten. 

Basisroute

Vul hier je leerlingenaantal in …........…. X € 8,50 = € ......... , ........

Plusactiviteiten

Vul hieronder aan welke plusactiviteiten je wilt afnemen.

...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........

   
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........

 

Maatwerk

(dit kun je later invullen)

   
 
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
...........................................................................  € ......... , ........
   
 
   
 
Totaal:   € ......... , ........
   

 
Beschikbaar budget:  € ......... , ........
   
 

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 onder de lumpsum. Voor meer 
informatie en de exacte bedragen, kijk op www.lkca.nl/lumpsum

NPO-gelden
Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede 
toekomst. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt 
leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. 
Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de 
schooljaren 2023/2024 en 2024/2025. Dit geeft scholen meer 
ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. 

Pluspakket-regeling Brede Bossche 
Scholen
Scholen die horen bij een 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.

Méér muziek in de klas
Investeer met jouw school € 1000,- en ontvang éénmalig 
€ 1000,- extra vanuit Méér Muziek in de Klas.

 © Méér Muziek in de Klas

 © HNBM



Schoolbieb
Lezen draagt bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. 
Met taal kunnen we ons uitdrukken, 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 school of kindcentrum is Huis73 zichtbaar aanwezig 
met een bibliotheek op school. In het onderwijs werken lees-
consulenten vanuit de bibliotheek samen met het onderwijsteam 
om een gezamenlijk een motiverend leesklimaat te creëren. De 
nabijheid van een stadsbrede collectie op de school en de moge-
lijkheden om samen met de leesconsulent themacollecties aan
te vragen, maakt dat lezen natuurlijk wordt. De leesconsulent begeleidt 
de school of het kindcentrum in het vormgeven van hun leesplan 
en kan ook praktisch ingezet worden om de kinderen en leerkrachten 
op passievolle wijze in contact te brengen met boeken en lezen.

Méér Muziek in de Klas
Méér Muziek in de Klas is de landelijke stichting die hun doel 
al in de naam heeft zitten. In ’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. De inzet is een duurzame 
verankering van muziekonderwijs, muziek voor ieder kind. 

Wil je school of kindcentrum ook éxtra aandacht besteden 
aan muziekonderwijs? Investeer dan €1000,- en je krijgt dit 

bedrag eenmalig gematcht. De school of het kindcentrum wordt 
gekoppeld aan een of meerdere van de partners, wordt uiteraard 
geadviseerd en begeleidt door Huis73 voor het schrijven van een 
muziekplan. Daarnaast ontvangt jouw school of kindcentrum een 
training voor het hele team.

Niet Stapelen Maar 
Vervangen
Dagelijks zitten de mailbox en de brievenbus van scholen en 
kindcentra vol met prachtige en leerzame activiteiten waar 
leerlingen graag aan deel zouden nemen. Maar de werkdruk 
is al hoog en deze activiteiten stapelen bovenop het werk dat 
allemaal al moet. 

Niet stapelen, maar vervangen helpt om deze prachtige en 
leerzame activiteiten toch in het curriculum van de school of 
het kindcentrum te plaatsen. Niet door te stapelen, maar door 
te vervangen. En door een goede samenwerking van gemeente, 
schoolbesturen en lokale educatieve partners als GGD, sport, 
bureaus voor technologie en natuur, en Huis73. 

Uiteraard is de cultuurroute (zowel de basis- als de 
plusonderdelen) opgebouwd volgens de principes 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. Bij maatwerk geldt ‘Niet stapelen, maar 
vervangen’ natuurlijk bij het ontwerpen van alle activiteiten en 
projecten.

 © HNBM



Inschrijven 
&

Spelregels

Inschrijven
Inschrijven doe je digitaal. Je ontvangt op maandag 11 april een 
link naar het inschrijfformulier via e-mail. Houd je mailbox goed 
in de gaten!

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

Planning basisroute
In samenspraak maken wij een planning voor alle activiteiten van 
de basisroute, waarbij we streven naar een goede balans tussen 
de wensen van de school en de beschikbaarheid van docenten en 
projecten. De planning wordt naar verwachting begin juli aan de 
school voorgelegd.

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. Roosterwijzigingen 
gedurende het schooljaar gaan altijd in overleg.

Facturatie
Facturatie van de basisroute vindt plaats in november 2022 op 
basis van het definitieve aantal leerlingen. School ontvangt dan 
een factuur voor deelname aan de cultuur- en leesroute. 

Vragen? Maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. 
Neem contact op met:

De inschrijftermijn start op 11 april 2022 en eindigt op 22 april 2022.


