
 

        

 

                       Cultuureducatieplan van O.B.S De Springplank Marum                 2021 -2025 

 

 

 
De Springplank naar Cultuur 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

Inhoud 
1.Cultuurvisie van O.B.S. De Springplank ..................................................................................................................................................................................................... 2 

2. Doelen Cultuureducatie ........................................................................................................................................................................................................................... 3 

2.1. Algemene doelen: ................................................................................................................................................................................................................................. 3 

2.2. De kerndoelen ....................................................................................................................................................................................................................................... 4 

2.3. De school specifieke doelen .................................................................................................................................................................................................................. 5 

3.De cultuurcoördinator ............................................................................................................................................................................................................................... 7 

4.Budget ....................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

5.Meerjarenplanning 2021-2025 ................................................................................................................................................................................................................. 9 

6. Jaarplanning 2021 – 2022....................................................................................................................................................................................................................... 12 

7. Culturele omgeving Marum ................................................................................................................................................................................................................... 18 

8. Interessante websites en organisaties: .................................................................................................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

1.Cultuurvisie van O.B.S. De Springplank 
 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die 

een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren 

begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, dat 

zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. We hebben ons ten 

doel gesteld ons als school meer leerlijnen te ontwikkelen op het gebied van cultuur en expressievakken. 

 

Als school zijn we  niet  alleen gericht op kennisoverdracht, want we vinden de gehele ontwikkeling van kinderen belangrijk. De kinderen 

moeten daarom ook in aanraking komen met diverse disciplines  binnen cultuureducatie, zodat zij daar mogelijk hun eigen talenten 

ontdekken. 

We gaan hierbij uit van de nieuwsgierigheid, het enthousiasme, de fantasie, het onderzoekend gedrag en de zelfstandigheid die kinderen 

eigen is.  

 

We onderscheiden de volgende specifieke gebieden: erfgoed, proza en poëzie, drama, muziek, beeld en beweging. 

Het kennisnemen van en begrip en waardering ontwikkelen voor de eigenheid van diverse culturen  die onze samenleving vormt (zowel in 

het heden als in het verleden) bestaat uit verschillende fases, waaronder: 

 

- Bekijken en beluisteren, 

- Bespreken en reflecteren, 

- Zelf maken en betekenis geven.  

 

In ons cultuurplan staat een concrete uitwerking van de activiteiten die we per bouw ontwikkelen naar aanleiding van deze visie.  
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2. Doelen Cultuureducatie 

2.1. Algemene doelen: 
- Het ontwikkelen van de verstandelijke en emotionele vaardigheden 

- Het ontwikkelen van de creativiteit, 

- Het verwerven van sociale, lichamelijke en culturele vaardigheden 

- Het ontwikkelen van historisch besef 

 

Daarbinnen willen we de volgende dingen bewerkstelligen: 

- Goede werkhouding, 

- Gebruik van leerstrategieën, 

- Reflectie op eigen handelen, 

- Leren uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, 

- Respectvol luisteren, 

- Bekritiseren van anderen, 

- Verwerven en verwerken van informatie, 

- Ontwikkelen van zelfvertrouwen, 

- Respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar, 

- Zorg voor en waardering van de leefomgeving. 
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2.2. De kerndoelen 
Kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie: 

Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat 

bij dit domein om kennismaking met die aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis 

hebben gegeven aan hun bestaan.Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse 

kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren 

zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten 

van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlijnen voor culturele en 

kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan het kunstzinnige domein ontleende middelen: 

 

- De leerlingen leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de hand van de aspecten kleur, vorm, 

ruimte, textuur en compositie. 

- De leerlingen maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken. 

- De leerlingen leren liedjes en leren instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen. 

- De leerlingen spelen en bewegen. 

- Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere leergebieden. Het onderwijs wordt 

daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlijnen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke 

bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van de leerlingen. 

 

54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er 

mee te communiceren. 

55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

 

Kerndoelen voor Nederlands: 

9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. 
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Kerndoelen voor Oriëntatie op jezelf en de wereld: 

47. De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en 

buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.  

In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de 

Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 

hanteren. 

52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en 

ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; 

wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die 

voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 

 

2.3. De school specifieke doelen 
Op onze school willen we de 21st century skills stapsgewijs implementeren binnen ons onderwijs. In ons cultuurplan richten we ons op 

deze skills (vaardigheden). Het betreft samenwerken, probleem oplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, ict-geletterdheid, 

sociale en culturele vaardigheden, communiceren en kritisch denken. 

Hoe ouder de kinderen worden, hoe groter hun wereld wordt. De wereld bestaat tegenwoordig niet meer alleen uit het dorp waarin de 

kinderen opgroeien zoals dat vroeger het geval was. Om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen, willen we de kinderen eerst gericht 

en bewust in aanraking laten komen met de eigen omgeving. Dit doen we d.m.v. erfgoedonderwijs.  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke 

achtergronden te leren, samen te werken en te leven. Van de leerkrachten en leerlingen wordt daarom gevraagd respect te hebben voor 

kennis van algemene (en cultuur specifieke) omgangsvormen, het (h)erkennen, respecteren en benutten van diverse standpunten 

waardoor samenwerking mogelijk is. Een open houding, willen ontdekken en leren van elkaar sluit naadloos aan bij het openbare karakter 

van de school. 
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In de praktijk betekent dit dat onze kinderen jaarlijks: 

- Een plek bezoeken en les krijgen vanuit het erfgoedonderwijs van Tante van de Tijd (Marum),  

- Naar een museum gaan om kennis te nemen van wetenswaardigheden en te kijken naar kunst,  

- Zelf een optreden verzorgen voor andere leerlingen van de school, 

- Kijken naar toneelvoorstellingen / musical van andere leerlingen van de school, 

- Deelnemen aan activiteiten gericht op natuur en cultuur vanuit NDCE, 

- Deelnemen aan ateliers om kennis te nemen en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van verschillende expressievakken als 

tekenen, drama, dans, handvaardigheid en muziek, wetenschap& techniek  

- Lessen aangeboden krijgen op het gebied van creativiteit (in de breedste zin van het woord),  

- Werken aan thema’s die vallen onder wereld oriëntatie en ingaan op culturele en sociale verschillen. 

 

Voor de expressievakken wordt er een doorgaande lijn voor alle leerlingen opgesteld, te beginnen met tekenen. De ambitie is om de 

andere expressievakken ook uit te werken tot doorgaande leerlijnen. Dit betekent dat tot het moment dat er nog geen officiële 

doorgaande lijn is ontwikkeld deze vakken wel aangeboden worden, maar dan naar eigen inzicht van de leerkrachten. In de lesroosters is 

hier tijd voor opgenomen.   

 

Al met al kan er worden geconcludeerd dat veel activiteiten geïntegreerd worden aangeboden binnen de lessen. Ons cultuurbeleidsplan 

geeft echter wel sturing aan deze activiteiten en zorgt voor zicht op cultuur op onze school in de breedste zin van het woord. De intentie 

is het cultuurbeleidsplan steeds scherper te krijgen.   
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3.De cultuurcoördinator 
 

Op school volgt een leerkracht de cursus cultuurcoördinator bij de Kunst & Cultuur Groningen. Deze coördinator heeft 2x per jaar overleg met de 

directie over de praktische invulling van het Cultuurbeleid op school. Hij brengt in een teamoverleg verslag uit aan het team. Hij woont 2x per jaar 

de bijeenkomsten van Cultuur Netwerk Westerkwartier. 

 

Taken en bevoegdheden cultuurcoördinator: 

- Stimulering van een eigentijdse visie op het gebied van cultuureducatie. 

- Voorbereiden en meeschrijven van een cultuureducatieplan. 

- Culturele activiteiten coördineren, stimuleren, organiseren, uitvoeren en evalueren 

- Het bijstaan, informeren en stimuleren van het team bij verschillende cultuuractiviteiten 

- Bewaking van de continuïteit cultuureducatie in doorgaande leerlijnen samen met de directeur. 

- Externe contacten onderhouden met de verschillende culturele instellingen. 

- Contacten met andere scholen (netwerk) onderhouden. 

- Budgetbeheer Cultuurplan samen met de directeur behandelen (deze houdt het overzicht van inkomsten en uitgaven bij.) 

- Zorg dragen voor planning en evaluatie van cultuureducatie activiteiten. 

 

Van leerkrachten wordt verwacht: 

- Verbinding te leggen tussen activiteiten en leerstof in verschillende vakgebieden 

- Het betrekken van ouders als begeleider bij bepaalde activiteiten. 

- Waar mogelijk gebruik maken van cultureel erfgoed in de omgeving van de school.  

- Op de hoogte zijn van ouders met specialiteiten. 
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4.Budget 
 

De financiën voor het cultuuronderwijs op de Springplank worden jaarlijks door de directeur begroot, waarbij de beschikbaar gestelde 

gelden vanuit de Prestatiebox Cultuur en de subsidiegelden vanuit Cultuur Met Kwaliteit in zijn opgenomen. Er wordt uitgegaan van de 

peildatum 01-10-21 (jaarbegroting) en 1-10-20 (subsidiegelden CMK). 
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5.Meerjarenplanning 2021-2025 
 

 

Wat willen wij 

doen ? 

 

Hoe doen we dat ? 

 

 

Tijdsplanning 

 

Begroting 

 

 

Wie doet wat ? 

 

Planning, borging, 

evaluatie 

Onderzoek naar 

een doorgaande 

lijn in het aanbod 

voor 

muziekinstrument

en bespelen 

samenwerking 

Muziekschool Het 

Kunstkwartier met 

collega school De 

Bron,  

Met leden van alle partners een 

opzet maken en kijken naar 

subsidiemogelijkheden voor de 

aanschaf van extra 

blaasinstrumenten. 

Schooljaar 

2021-2022 

OCW gelden 

€100 

Directie en leden van 

de partners, team  

Beleidsplan 

cultuureducatie 

Actualiseren 

leerlijnoverzicht 1 

t/m 8  

Elke bouw wordt gevraagd de 

activiteiten aan te passen naar 

de huidige setting 

Schooljaar 

2021-2022 

geen 1/ 2 

3/ 4 

5 t/m 8 

Beleidsplan 

cultuureducatie 

Implementatie  

 

Muziekmethode  

123 Zing  

Het invoeren van de 

muziekmethode waarbij we 

schoolbreed de afspraken maken 

hoe we de methode inzetten. Er 

wordt een kwaliteitskaart 

geschreven over de doorgaande 

leerlijn Muziek Waarvan deze 

Schooljaar 

2021-2022 

OCW gelden 

€600 

ICC-er 

Team uitvoerend  

Schooljaarverslagen en 

beleidsplan 

cultuureducatie 

 

Teamvergaderingen  
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methode een onderdeel is.  

Ontwikkelen 

doorgaande 

leerlijn tekenen 

en 

handvaardigheid 

Vanuit de SLO doelen een 

schoolspecifiek programma 

opstellen waarmee we aangeven 

op welke wijze we invulling 

geven aan tekenen en 

handvaardigheid.  

 

Schooljaar 

2021-2022 

Schoolbudget 

OCW gelden 

€1000 

 

Werkgroep 

expressievakken 

Schooljaarverslagen en 

beleidsplan 

cultuureducatie 

Oriënteren op 

projectmatige 

werken 

Kunstweken 

Binnen het team de 

mogelijkheden bekijken om 

laagdrempelig te participeren in 

de Kunstweken 

Schooljaar 

2021-2022 

Schoolbudget ICC-er Teamvergadering 

Opzetten project  

Uitvoeren  

MUZIEK SCHOOL 

DIE BIJ ONS IN 

IKC GAAT  

Met leden van alle partners een 

opzet maken en kijken naar 

subsidiemogelijkheden voor 

samenwerking in een gebouw.  

Schooljaar 

2022-2023 

OCW gelden 

 

€1500 

Directie en leden van 

de partners, 

leerkrachten 

Beleidsplan 

cultuureducatie 

Ontwikkelen 

doorgaande 

leerlijn 

DANS  

We proberen dansschool SDM in 

te vliegen als partner om 

invulling te geven aan de leerlijn 

dans 

Schooljaar 

2022-2023 

OCW gelden 

€600 

 

Schoolbudget  

Werkgroep, wie? Lesrooster / onderwijstijd 

Ontwikkelen 

doorgaande 

leerlijn 

MEDIA  

Vanuit de SLO doelen een 

schoolspecifiek programma 

opstellen waarmee we aangeven 

op welke wijze we invulling 

geven aan MEDIA  

Schooljaar 

2023-2024 

Schoolbudget  

OCW gelden 

€600 

 

Werkgroep, wie? Lesrooster / onderwijstijd 
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Ontwikkelen 

doorgaande 

leerlijn 

FOTOGRAFIE  

We zoeken een partner om 

invulling te geven aan de leerlijn 

fotografie  

Schooljaar 

2024-2025 

Schoolbudget  

OCW gelden 

€600 

 

Werkgroep, wie? Lesrooster / onderwijstijd 

                                                              

Ieder schooljaar wordt de jaarplanning geëvalueerd: hoe is het gegaan, wat willen wij veranderen, wat missen wij nog/willen wij nog 

meer?  
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6. Jaarplanning 2021 – 2022 
 

De jaarplanning betreft de ontwikkelpunten vanuit het meerjarenplan. In de bijlage staat de activiteitenplanning die we jaarlijks hebben.    

 

Wat willen wij doen ? Hoe doen we dat ? Tijdsplanning 

Vooraf aan het 

schooljaar 2021-

2022    

Begroting Wie doet wat   

Uitzoeken en 

aanmelden van 

erfgoed onderwijs.  

 

Tante v.d. tijd / 

Erfgoed onderwijs 

Alle groepen worden 

opgegeven voor het 

project van hun 

groep 

Voorjaar/ zomer 

2022 

School 

OCW gelden 

Marco – De leerkrachten kiest een 

eigen gekozen moment in het 

schooljaar 

NDCE Er wordt gezorgd dat 

dat de inschrijflijsten 

voor de leskisten e.d. 

na de collega’s gaan. 

 

 

Zodra de opgavelijst 

binnen komt. 

 

 

 

 

School 

OCW gelden 

 

 

 

 

Nelleke 

 

 

 

 

 

Optreden per groep  We streven er naar 

dat iedere groep 

gedurende het jaar 1 

keer iets 

doet/presenteert 

Planning maken 

voor komende 

schooljaar 2021-

2022  

School 

 

Marco – De leerkrachten kiest een 

eigen gekozen moment in het 

schooljaar 
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naar andere groepen 

en/of ouders (iets 

wat je al doet in de 

klas ) 

 

Leerkrachten verzorgen samen met 

hun groep de voorstelling  

Ateliers Groep 5 t/m 8 

 

Waarbij een duidelijke 

organisatievorm is 

gekozen en er een 

activiteitenplanning 

klaarligt voor het 

komende schooljaar.  

 

Vooraf aan het 

schooljaar de eerste 

periode tot de 

herfstvakantie 

inplannen.  

Voor de 

zomervakantie is de 

organisatie en de 

inhoud van de 

eerste periode 

geschetst.  

 

School  

OCW gelden 

Marco en Linda gaan de organisatie en 

de inhoud vormgeven.  

 

 

Leerkrachten groep 5 t/m 8 zijn de 

uitvoerders.  

Toeten en Blazen 

(groep 5) plannen 

voor het komende 

schooljaar   

 In het schooljaar 

wegzetten  

 Marco en leerkracht gr 5 in 

samenwerking met de 

muziekvereniging  

Wat willen wij doen ? Hoe doen we dat ? Tijdsplanning 

Periode 1 21-22 

Tot de 

herfstvakantie 

Begroting Wie doet wat? 

Ateliers Groep 5 t/m 8 

 

 

 

De inhoud en de 

organisatie voor de 

ateliers vormgeven. 

Per periode 

vooruitkijken of een 

Bij de herfstvakantie 

is dit ontwikkelpunt 

klaar.  

School  

OCW gelden 

Marco en Hanny gaan de organisatie en 

de inhoud vormgeven.  

 

 

Leerkrachten groep 5 t/m 8 zijn de 



 

 

14 

 

jaarplanning maken.  uitvoerders.  

Implementatie  

 

Muziekmethode  

123 Zing  

 

Het invoeren van de 

muziekmethode 

waarbij we 

schoolbreed de 

afspraken maken hoe 

we de methode 

inzetten  

 

Experimenteren  

 

Evalueren  

 

Afspraken maken  

 

Kwaliteitskaart 

wegzetten  

Schooljaar 2021-

2022 

OCW gelden Groepsleerkrachten doen hun lessen 

 

Denken mee 

 

 

Marco schrijft een kwaliteitskaart over 

de doorgaande leerlijn Muziek Waarvan 

deze methode een onderdeel is. 

Wat willen wij doen ? Hoe doen we dat ? Tijdsplanning 

Periode 2 21-22 

Tot de kerstvakantie 

Begroting Wie doet wat? 

Actualiseren 

leerlijnoverzicht 1 t/m 

8  

Elke bouw wordt 

gevraagd de 

activiteiten aan te 

passen naar de 

huidige setting 

Schooljaar 2021-

2022 
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Kunstweken Binnen het team de 

mogelijkheden 

bekijken om 

laagdrempelig te 

participeren in de 

Kunstweken 

Schooljaar 2021-

2022 

  

Wat willen wij doen ? Hoe doen we dat ? Tijdsplanning 

Periode 3 21-22 

Tot de 

voorjaarsvakantie 

Begroting Wie doet wat? 

Ontwikkelen 

doorgaande leerlijn 

tekenen en 

handvaardigheid 

Vanuit de SLO doelen 

een schoolspecifiek 

programma opstellen 

waarmee we 

aangeven op welke 

wijze we invulling 

geven aan tekenen 

en handvaardigheid.  

 

Schooljaar 2021-

2022 

  

Wat willen wij doen ? Hoe doen we dat ? Tijdsplanning 

Periode 4 21-22 

Tot de meivakantie 

Begroting Wie doet wat? 

4/5 mei herdenking 

 

Kunnen we hier de 

verbinding zoeken met 

de 4/5 mei commissie 

Aandacht aan 

besteden in de 

bovenbouw 

 

4 mei (Groep 8 gaat 

Mei 2022  Leerkracht groep 8 
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en CBS de BRON 

Kijken naar 

mogelijkheden rond 

adopteer een 

monument?  

naar de 

dodenherdenking.) 

Wat willen wij doen ? Hoe doen we dat ? Tijdsplanning 

Periode 5 21-22 

Tot de 

zomervakantie  

Begroting Wie doet wat? 

Uitzoeken en 

aanmelden van 

erfgoed onderwijs.  

 

Tante v.d. tijd / 

Erfgoed onderwijs 

Alle groepen worden 

opgegeven voor het 

project van hun 

groep 

Voorjaar/ zomer 

2022 

School 

OCW gelden 

Marco – De leerkrachten kiest een 

eigen gekozen moment in het 

schooljaar 

NDCE Er wordt gezorgd dat 

dat de inschrijflijsten 

voor de leskisten e.d. 

na de collega’s gaan. 

 

 

Zodra de opgavelijst 

binnen komt. 

 

 

 

 

School 

OCW gelden 

 

 

 

 

Nelleke 

 

 

 

 

 

Optreden per groep  We streven er naar 

dat iedere groep 

gedurende het jaar 1 

keer iets 

doet/presenteert 

naar andere groepen 

Planning maken 

voor komende 

schooljaar 2021-

2022  

School 

 

Marco – De leerkrachten kiest een 

eigen gekozen moment in het 

schooljaar 

 

Leerkrachten verzorgen samen met 
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en/of ouders (iets 

wat je al doet in de 

klas ) 

 

hun groep de voorstelling  

Ateliers Groep 5 t/m 8 

 

Waarbij een duidelijke 

organisatievorm is 

gekozen en er een 

activiteitenplanning 

klaarligt voor het 

komende schooljaar.  

 

Vooraf aan het 

schooljaar de eerste 

periode tot de 

herfstvakantie 

inplannen. Daarna 

per periode 

vooruitkijken of een 

jaarplanning maken.  

Voor de 

zomervakantie is de 

organisatie en de 

inhoud van de 

eerste periode 

geschetst.  

Bij de herfstvakantie 

is dit ontwikkelpunt 

klaar.  

School  

OCW gelden 

Marco en Hanny gaan de organisatie en 

de inhoud vormgeven.  

 

 

Leerkrachten groep 5 t/m 8 zijn de 

uitvoerders.  

 

De jaarplanning wordt ieder jaar aangepast. 
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7. Culturele omgeving Marum 
 

 Wat is er in de omgeving van de school aan kunst? 

 

Bibliotheek 

bibliotheekbezoek 

Marum Bibliotheek Schrijversbezoek 

Rondleiding bieb 

Openluchttheater Leek Nienoord  

Muziekschool Marum Marheem  

Professionele 

kunstenaars 

Marum Beeldende 

kunstenaars 

Open ateliers 

Westerkwartier 

Amateurgezelschap Marum Volksdansen Veleta 

Overige Marum atelierroute  

 

 

 Wat is er in de omgeving van de school aan cultureel erfgoed? 

 

Landschap 

 

Marum Pierswijk coulissen 

Monumentaal 

gebouw 

Marum 

Niebert 

Kerk 

Steenhuis 

 

Industrieel erfgoed Marum melkfabriek  
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 Trimunt 

Marum 

Bunkers 

Trambaan 

Historische 

tentoonstelling 

Nuis 

Nuis 

Niebert 

Streekmuseum 

Coendersborg 

Steenhuis 

‘t Rieuw 

Erfgoed- 

specialisten 

Niebert Molenaar  

Overig Marum Begraafplaats Monument 

Specialist 

Taalgebruik 

Marum dialect  

Ruïne Trimunt bunkers  

 

 

Groningen biedt voor onze school ook  interessante mogelijkheden. Veel musea zijn te bezoeken. In de stad Groningen zijn er 

verschillende interessante musea/ voorzieningen: Het Groninger museum, Het Natuurmuseum, Het Scheepvaartmuseum, Het 

Stripmuseum, Het Universiteitsmuseum, Het Noord Nederlands Orkest, Het Groninger Forum, Het Grafisch museum  
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8. Interessante websites en organisaties:  
 

- Erfgoedpartners: www.erfgoedpartners.nl  

- NDCE Westerkwartier: www.ndce-westerkwartier.nl  Over cultuurerfgoed en cultuurlandschap  

- Landschapsgeschiedenis Westerkwartier. www.landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/5-westerkwartier.html  

- Stichting Oude Groninger kerken: sleutelbewaardersproject  http://www.groningerkerken.nl/index.php?s=3  

- Lesmateriaal (in woord en beeld) kan verkregen worden bij de Groninger  

- Archieven https://www.groningerarchieven.nl/ en www.gava.nl (filmmateriaal)  

- Noordelijk Archeologisch depot: www.nadnuis.nl  

- Historische Kring Leek: www.historischleek.nl  

- Stichting Oudheidkamer Fredewalda (Tolbert) www.fredewalda.nl  

- Muziekonderwijs: http://www.kunst-bedrijven.nl http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/subsidies-en-andere-geldzaken/impuls-

muziekonderwijs  

- Vincent van Gogh, lessen online: http://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek-met-een-school-of-groep/onderwijs/van-gogh-op-

school?utm_medium=email&utm_campaign=Basis_onderwijs&utm_term=lessenonline_afb&utm_source=Onderwijsmailing  

- Kunstweken: http://kunstweken.nl/   
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