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Hoofdstuk 1 De inleiding 
 

1.1 Doel van het beleidsplan 
Femke Beekma en Mieke Drullman gaan dit schooljaar in kaart brengen waar daltonschool 

Liereland nu staat met het cultuuronderwijs en een lijn maken voor groep 1 t/m 8 voor 

2020-2021. 

Wij schrijven dit plan in het kader van de cursus Interne Cultuur Coördinator. 

Totstandkoming van het plan: Het plan werd besproken met de directeur op 18-10-2019 

middels een interview en wordt 29-10-2019 voor het eerst met het team besproken. Ons 

team vindt het belangrijk dat kinderen ervaring opdoen met verschillende kunstdisciplines. 

We willen cultuuronderwijs in de breedte aanbieden. 

Cultuur is belangrijk, omdat je in aanraking komt met een andere wereld dan die van jezelf. 

Je leert over de wereld waarin je leeft en jouw plek daarin.  

Je doet andere vaardigheden op bijv. out of box en probleemoplossend denken. Wij willen 

de visie op cultuuronderwijs aan laten sluiten bij de visie van de school hieronder 

beschreven. 

Het plan wordt ingevoerd vanaf augustus 2020 en voor het eerst geëvalueerd in mei 2021 

(vóór de evaluatie dag van Liereland). Daarna jaarlijks in mei. 
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1.2 Onze school 

 Liereland is een daltonschool in Alkmaar Noord. We hebben 8 groepen. 

De missie van  Liereland 

Onze kinderen gaan met plezier naar school. Wij bieden ze een veilige omgeving waarin ze 

kunnen ontdekken en nieuwsgierig zijn. Wij leren de kinderen om samen te werken en 

verantwoordelijk te zijn. Binnen onze school voelen de kinderen zich gewaardeerd en 

vergroten zij hun zelfvertrouwen. Hierdoor hebben ze een stevige basis, waarop ze de rest 

van hun leven kunnen bouwen. 

De visie van  Liereland, onderverdeeld in de kernwaarden van het daltononderwijs 

* Zelfstandigheid daltonschool  

Aan de hand van doelen kunnen wij zelf keuzes maken bij het werken aan onze taak. Wij 

worden gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken en te weten waar we terecht kunnen 

voor hulp. 

* Verantwoordelijkheid 

Op Liereland zorgen wij voor elkaar en voor onze omgeving. 

In een goede werksfeer zoeken wij de balans tussen verantwoordelijkheid nemen en krijgen. 

Wij schenken aandacht aan het proces en kijken niet alleen naar het product. 

* Samenwerken 

In een veilige sfeer leren wij van en met elkaar. 

Door samenwerking binnen en buiten de groep komt ieder kind tot ontwikkeling van zijn 

talenten. Wij kunnen elkaar vertrouwen en hebben respect voor elkaar. 

* Effectiviteit 

Wij werken samen en maken gebruik van elkaars talenten. Wij zetten onze kwaliteiten in, 

daardoor zijn wij optimaal gemotiveerd en komen wij tot effectief leerrendement. 

* Reflectie 

Wij reflecteren regelmatig op onszelf en onze omgeving. 

Dit kan voorafgaand, tijdens of na afloop van een taak. 
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Hoofdstuk 2 Cultuur op daltonschool Liereland 

 

2.1 Ambitieniveau, doel en bereik van cultuur op daltonschool Liereland 
We werken nu met scenario 1: komen en gaan. We willen op weg naar scenario 2: vragen en 

aanbieden. Femke en Mieke willen een netwerk van cultuuraanbieders gaan opbouwen/ 

uitbreiden en met die culturele instellingen een passend aanbod maken voor schooljaar 

2020-2021. 

Naar aanleiding van een teamvergadering in november 2019 hebben wij besloten om 

cultuuronderwijs in de breedte aan te gaan bieden. Zodat kinderen verschillende 

kunstdisciplines leren kennen. En daar hun voorkeuren, vaardigheden en talenten mee leren 

ontdekken.  

Tot nu toe wordt cultuuronderwijs op Liereland meestal als middel ingezet (bv.  onlangs de 

mini-koraal groep 7 en 8, een rap maken in de kinderboeken week over landen).. 

Soms wordt cultuuronderwijs op Liereland ingezet als doel, bijv. om een techniek te leren 

(gutsen, zeefdrukken). 

In de bovenbouw wordt cultuur ook ingezet bij wereldoriëntatie (excursies, museumbezoek). 

Ons streven is om cultuuronderwijs zowel als middel en soms als doel in te zetten door het 

bijv. te integreren in een project of in wereld oriënterende vakken. 
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2.2 Inbedding van cultuur in het lesprogramma 

De huidige situatie 2019-2020 

  Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 BSA( +/- 15 

ll)  door 

externe (2 

blokken voor 

100 

leerlingen) 

beeldende 

vorming 

  

Papier/knip/

plak 

Vouwen 

Schilderen/e

coline 

Papier 

marché 

Klei 

Vlechten/pa

pier/stof 

Open  

Schilderles  

Idem  

Idem 

Stof/bewerk. 

Tegels van 

klei 

Idem 

Haken/bord

uren 

Breien 

Houtbewerk

en 

Solderen 

Knutsel club 

Prentenboek 

maken 

cultureel 

erfgoed 

  

  Voorstelling 

Unieke 

zaken  

Grote kerk 

Alkmaars 

Ontzet 

Rijksmuseum 

Toneel in de 

grote kerk 

Alkmaars 

Ontzet 

Schoolreis 

Archeon  

Rijksmuseum 

Een koffer 

vol verhalen 

Toneel in de 

grote kerk 

  

dans 

  

  

Circus 

project 

Dalton 

ateliers/dans 

expressie 

Circus 

project 

Dalton 

ateliers/dans 

expressie 

Circus 

project 

Dalton 

ateliers/dans 

expressie 

Circus 

project 

Dalton 

ateliers/dans 

expressie 

Ballet  

Every body 

dance now 

drama    

  

  

Rollenspel/h

oeken 

Vreedzame 

School 

 

Open 

podium 

Lessen V.S 

Dalton 

atelier 

Poppentheat

er/ 

Boekenweek 

Open 

podium 

Vreedzame 

School 

Schimmensp

el 

Boekenweek 

 

Open 

podium 

Pantomime 

Musical 

Vreedzame 

School 

 

Open 

podium 

  

Toneel en 

goochelen 

literatuur 

  

  

Kinderboeke

nweek 

Project 

Klassen 

doorbroken 

Kinderboeke

nweek 

Project 

Klassen 

doorbroken 

Kinderboeke

nweek 

Project 

Klassen 

doorbroken 

Kinderboeke

nweek 

Project 

Klassen 

doorbroken 
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voorleeskrin

gen/boekenk

ringen 

voorleeskrin

gen/boekenk

ringen 

voorleeskrin

gen/boekenk

ringen 

voorleeskrin

gen/boekenk

ringen 

muziek  

  

  

1,2,3 zing 

( wekelijks) 

1,2,3 zing 

 

lessen/muzie

k instr. 

Letter lied 

ism 

Bert v Baar 

1,2,3 zing 

stopmotion 

Minikoraal/k

oor 

4U rap 

cultuur 

Primair 

1,2,3 zing 

Musical gr 8 

  

Workshop 

muziek 

nieuwe 

media  

  

  

Workshop 

programmer

en  met 

beebot 

Workshop 

programmer

en   met 

beebot 

Workshop 

programmer

en  met 

ozobot en 

technisch 

lego 

Workshop 

programmer

en  met 

ozobot en 

technisch 

lego 

  

Digitaal 

prentenboek 

maken 

 

Toekomstige situatie 

DISCIPLINE VASTHOUDEN VERMINDEREN VERSTERKEN VERNIEUWEN PLANNING 

K*   M*    L* 

Muziek              X               X 

Literair      X         

Beeldend              X               X 

Dans          X               X 

Drama          X               X 

Erfgoed              X     

Nieuwe 

Media 

     X         

  

*K= kort ( 2020-2021)    *M=middellang (2021-2022)   *L=Lang ( over ongeveer 4 jaar) 

We verankeren de activiteiten op de volgende manieren, door het gebruik van onderstaande 

methodes: 

Lijn 3, Taal op Maat, 1,2,3 zing, de Blauwe Planeet, Speurtocht, Naut en Nieuwsbegrip. 

 Het cultuuraanbod dat wij gaan gebruiken gaat via Cultuur Primair. Verder wordt er elk jaar 

school breed en groep doorbrekend een cultureel schoolproject georganiseerd.  

De culturele activiteiten worden zoveel mogelijk geïntegreerd met verschillende 

schoolvakken en hier gaan we in de bovenbouw en onderbouw nog meer over overleggen 

met de collega’s.  
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Wij stellen in schooljaar 2020-2021 een  werkgroep cultuur samen. Daarmee  geven we 

gezamenlijk de projecten vorm en voeren wij het cultuurbeleidsplan  uit.  

BSA de Tierelier zet in op de brede ontwikkeling. Zij bieden minimaal 20 activiteiten aan per 

schooljaar in blokken van 8 weken. Ieder jaar wordt middels een enquête onder de kinderen 

geïnventariseerd waar de interesses liggen.  

 

 

 2.3 Voorzieningen op het gebied van cultuur 

Culturele kaart omgeving daltonschool Liereland 
  

                                                                                                     

Voorzieningen in de omgeving van de school 

*Vlindertuin- Knielenzand 5 Alkmaar- educatief centrum Rekerhout 

*Bibliotheek de Mare- Gasthuisstraat 2 Alkmaar - leesbevordering, 21e eeuwse 

vaardigheden, projecten. 

*Beeld rotonde de Zwaan en in de schooltuin van daltonschool Liereland. 
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*Gezondheidscentrum Daalmeer- Johanna Naberstraat 45 Alkmaar- excursie of gastles van 

apotheek, huisarts, tandarts en kinderopvang. 

*Wijkcentrum Mare Nostrum –Arubastraat 2 Alkmaar: o.a. Knutselen onder professionele 

begeleiding, Zingen met Leo 

*Orgelzaal Booy- Daalmeerpad 13 a  Alkmaar- Tentoonstelling van schilderijen en bezoek 

orgel 

*Brandweer Koedijk – Zonneweid 2 Koedijk  o.a. Rondleiding, gastles in de klas ( project) 

*De Rietschoot-Saskerstraat 22 Koedijk- o.a. Wonderlicht (magische wandeling historisch 

Bolwerk) 

Specifieke expertise teamleden: 

*Lideke van Riel-ICT expert 

*Yentl Chi- danslerares 

 

Bij de intake met nieuwe ouders wordt er gevraagd of zij specifieke expertise hebben op het 

gebied van o.a. cultuur. We kunnen ze inzetten bij o.a. onze daltonateliers en bij BSA. 
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Hoofdstuk 3 Organisatie en taakverdeling 
De taken rond het opstellen, uitvoeren en evalueren van ons cultuurbeleid zijn als volgt 

verdeeld: 

taak ICC’er directie teamleden 

Beleidsontwikkeling  X   i.o.m. i.o.m. 

Uitvoering op 

schoolniveau 

 X     X 

Uitvoering op bouw-of 

groepsniveau 

X i.o.m. MT     X 

Deelname aan 

netwerken 

X  X op uitnodiging 

Contacten met 

culturele omgeving 

X  X 

Contacten met externe 

adviseurs 

X   

Deskundigheidsbevorde

ring team 

 X X 

Financiële planning X X  

Fondswerving  X  

Financiële 

verantwoording 

 X  

Interne communicatie X   

Externe communicatie X X  

Evaluatie X X X 

BSA aanbod  X i.s.m. Stichting de 

Tierelier 

 

 

Onze school beschikt over 2 cultuurcoördinatoren. Zij kunnen vanaf schooljaar 2020-2021 8 

uur p.p. besteden aan hun taken. 

Tenminste 2 keer per jaar verleggen de ICC-ers met de directeur over de praktische invulling 

van het cultuurbeleid op school.  

De ICC-ers brengen  in ieder geval 2 keer per jaar verslag uit in een teamvergadering en 

verder indien nodig. 
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Hoofdstuk 4 Geldbronnen 
Dit cultuurbeleidsplan is richtinggevend voor de besteding van de cultuureducatie-gelden. 

De beschikbare financiële middelen zijn als volgt opgebouwd op basis van 200 leerlingen: 

Inkomsten  2019-2020: 

bron € aandachtspunten 

Lumpsum 101,51   

Prestatiebox  

aantal leerlingen x € 15,22 

(incl.  

€ 3 museumbezoek) 

200 x 15,22= 

3.044 euro 

 

Gemeentebudget voor 

cultuureducatie 

 0,00   

Impuls Brede scholen, Sport 

en Cultuur 

 6872 euro  Geoormerkt voor BSA 

verantwoordingsplicht 

Culturele fondsen  0,00   

Sponsoring  0,00   

Incidentele acties  0,00  Evt. opbrengst fancy fair en 

sponsorloop 

Bijdrage van de OR 8 groepen x 50 euro per 

groep= 400 euro 

  

Over uit 2018-2019 807,93   

TOTAAL 4353,44 euro   

  

Uitgaven  2019-2020: 

(Vaste) uitgaven € aandachtspunten 

Kunst/cultuurmenu (bedrag 

x aantal leerlingen) 

 Cultuur Primair groep 1 t/m 

8 

2313,00 ( zie specificatie CP) 

  

Vaste excursies 300,00 groep 6+8 

Rijksmuseum 

  

Overig: Djembé groep 1t/m8 

1335,00 

  

 TOTAAL 3948,00   

 Over 405,44   
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Begroting 2020-2021: 
 

Begroting 2020-2021 € 

Totaal inkomsten 187 x 15,22=2846,14 

Bijdrage OR  8 x 50 =         400 euro 

Totaal 3246,14 

Totaal vaste uitgaven * Groep 1/4 Theater/Museum    

   +/-  4 x 120 = 480 euro 

* Groep 5- Blindentuin 50,00 

* Groep 6- Petten 50,00+         

*Rijksmuseum 150,00 

  Groep 7- Stedelijk Museum  

  75,00 

 * Groep8 – Rijksmuseum 150,00 

 

 

   =955,00 euro 

 

 

 

 

 

Restant 

Over van 2019-2020 

 

Wij reserveren 2000 euro voor muziek 

291 euro 

+/- 400 euro 
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Hoofdstuk 5 Succesindicatoren en evaluatie 
  

De activiteiten worden één keer per jaar schriftelijk geëvalueerd door middel van een korte 

vragenlijst die verspreid wordt onder de collega’s.  

Samen met de directie kijken wij voor de evaluatie dag in juni elk jaar naar het plan; wat 

hebben we gedaan en wat nog niet? Doen we de goede dingen en doen we die dingen goed? 

Dit plan wordt besproken door de cultuurcoördinatoren op onze jaarlijkse evaluatie dag ( in 

mei of juni) en daarna  eventueel bijgesteld. 

Er wordt een voorstel in het MT gedaan voor het formeren van een werkgroep cultuur in 

2020-2021. Elke activiteit wordt in een bouwvergadering geëvalueerd; Durfden alle kinderen 

mee te doen? Heeft iedereen plezier gehad?  Hebben de kinderen ervaring opgedaan met…? 

Femke in de onderbouw, Mieke in de bovenbouw. Zij verwerken dit in het cultuurplan. 
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Hoofdstuk 6 Actieplan 
  

Actiepunten 

2019/2020 

door wie wanneer hoe 

 Bibliotheek mailen Femke en Mieke  3-1-2020 Via de mail 

Presentatie team 

voorbereiden + plan 

afronden 

Femke en Mieke Voorjaarsvakantie  

Februari 2020 

Op school 

Presentie plan in het 

team 

Femke en Mieke 

( Nicky Schonfeld is 

te gast)  

18-3-2020  In de TV op school 

Vragenlijst maken 

om gedane 

activiteiten te 

evalueren voor 

evaluatie dag 11-6-

20 

Femke en Mieke Eind mei 2020 Via de mail 

 Aanvragen groep 1 

t/m 8 Cultuur 

Primair indienen 

Femke en Mieke  22-6-2020  Op de site van 

Cultuur Primair 

Contacten met 

externen leggen 

Femke en Mieke Juni, juli, september 

2020 

Telefonisch, via de 

mail 

Rondfietsen om 

culturele kaart aan 

te vullen 

Femke en Mieke 3 of 4 -2-2020  Op de fiets 

  

 

 

Actiepunten 2020 

t/m 2023 

door wie wanneer hoe 

 2 x per jaar  overleg 

met directeur  

 Femke en Mieke    praktische invulling 

o.a. financiën, 

taakuren 

 2 x per jaar verslag 

op team vergadering 

 Femke en Mieke    Voortgang over 

contact met 

aanbieders  

Contact met Tune4U Femke en Mieke 20-2-2020 Per mail 

20-21 schoolproject 

muziek 

Femke, Mieke, 

directie, MT 

Mei 2020 Plan maken met 

Marco Emmerig 

Danspilot, lessen 

ontwikkelen 

Dink en gr 1 t/m 4 April, mei 2020 In speelzaal 
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Team informeren  Femke en Mieke Juni 2020 Op een TV 

 Oriënteren op  

drama, dans en 

beeldende vorming 

Femke en Mieke Februari 2021-2022-

2023  

Contact zoeken met 

aanbieders 

Netwerken 

 

 

 

Evaluaties activiteiten schooljaar 2020-2021 
 

Groep Activiteit Activiteit Activiteit 

1/2 a       

1/2 b       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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