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COVID-19 MAATREGELEN
Bij alle activiteiten van Stadkamer houden wij ons aan de 
maatregelen van de overheid en het RIVM. Zo kunnen we 
activiteiten op een veilige manier laten plaatsvinden. Kijk op de 
website voor de actuele informatie per activiteit.

EDUCATIE &
INSPIRATIE 
Nieuwe energie voor jouw  
manier van lesgeven

Bij de activiteiten van Stadkamer doe je nieuwe ideeën op 
voor jouw groep en vind je nieuwe energie voor jouw 
manier van lesgeven. Cultuur, technologie, media en taal, 
er is voor elke leerkracht wel iets te vinden. 

Naast de campagnes en een aantal (nieuwe) trainingen 
vragen we graag aandacht voor de laagdrempelige 
inspiratieworkshops wetenschap & technologie. Hier leer 
je toepassingen die je de volgende dag in je eigen groep 
kunt uitproberen. 

Nieuw is de online cultuur-tool Digitale Scheurkalender 
Zwolle, waarmee je heel makkelijk kunst en erfgoed uit de 
stad de klas in kunt halen. 

We verheugen ons erop jou te zien bij een of meer van 
onze activiteiten. 

Team Onderwijs

https://stadkamer.nl/agenda
https://stadkamer.nl/agenda


De digitale scheurkalender Zwolle is de leukste en makkelijkste 
online cultuurtool van Nederland. In twaalf gratis digibordlessen 
leer je met andere ogen kijken naar al het moois in jouw stad! 
De lessen duren gemiddeld een kwartier en zijn bedoeld voor 
groep 5 t/m 8. Vanaf 27 september beschikbaar voor alle 
(Zwolse) basisscholen. 

Ga naar stadkamer.nl/digitale-scheurkalender

NIEUW: DIGITALE 
SCHEURKALENDER
ZIE JE IN ZWOLLE

I.S.M. WOEST IMPULS

WINDKRACHT 12
IEDEREEN HEEFT EEN STEM!

Kom naar het theater voor een muzikale 
interactieve middag. Onder leiding van 
Carmen Hovestad en Rohan Poldervaart 
van ArtEZ en Vocal Statements vind je 
je eigen stem, zowel letterlijk als figuurlijk. 
Maak kennis met hun enerverende 
manier van (muziek)educatie. 
Kom luisteren, laat je inspireren en 
bovenal: laat je stem horen!

Datum  Maandag 27 september 2021
Aanvang  15.30 - 17.00 uur 
Deelname Gratis
Locatie  Odeon, Blijmarkt 25, Zwolle

https://stadkamer.nl/digitale-scheurkalender


CURSUS 
LEESCOÖRDINATOR
DESKUNDIGE IN LEESBEVORDERING 

Met de cursus word je leescoördinator op jouw school, 
de drijvende kracht achter leesbevordering. Jij zorgt 
voor de basis en neemt het team hierin mee, zodat alle 
leerlingen met plezier gaan lezen!

Datum  Start woensdag 29 september 2021*
Tijd  14.30 - 17.30 uur
Deelname € 540 p.p.  
 (incl. handboek, gratis deelname voor Zwolse AZKL scholen)

Locatie  Stadkamer centrum

*In het voorjaar van 2022 wordt de cursus ook aangeboden, de data worden 
 t.z.t. vermeld op onze website en in de nieuwsbrief.

WEBINAR 
RIJKE TAAL
GOED TAAL- EN LEESONDERWIJS

Goed leren lezen en schrijven leer je bij uitstek op school. Maar 
waar moet je als leerkracht beginnen als je moet kiezen uit het 
enorme aanbod van leerlijnen, methodes, toetsen en handreikingen 
voor taal en lezen? Anneke Smits geeft inzicht in wat goed taal- en 
leesonderwijs is én vertelt hoe je daarmee aan de slag kunt gaan.

Datum  Woensdag 29 september 2021
Tijd  15.00 - 16.30 uur
Deelname Gratis
Locatie  Online, via Teams



KINDERBOEKENWEEK
WORDEN WAT JE WIL
Worden wat je wil! Zo luidt het thema van de Kinderboekenweek, 
dit jaar van 6 t/m 17 oktober. Voetballer, actrice, vlogger, tandarts, 
kapper, meester of juf... kinderen fantaseren graag over wat ze later 
willen worden. Wil je graag sparren over dit thema in 
combinatie met cultuur-, techniekeducatie en/of leesbevordering? 
Wij helpen je graag verder! 

Cultuuraanbod
Wil je het programma in de 
Kinderboekenweek op jouw school 
verrijken met een leuke activiteit, 
voorstelling of workshop? Bekijk het 
aanbod cultuureducatie speciaal voor de 
Kinderboekenweek op onze website. 
Gebruik de filter ‘Kinderboekenweek’.

Thematitels
De thematitels van de Kinderboekenweek 
2021 zijn bekend. Per leeftijdsgroep zijn vijf 
boeken geselecteerd die perfect aansluiten 
bij het thema. Benieuwd welke het zijn of 
wil je ze graag bestellen? 
Kijk op kinderboekenweek.nl. 

Bezoek Stadkamer met groep 7/8
Dit jaar zijn de groepen 7 en 8 van harte 
welkom in Stadkamer voor een interactief 
spel. Ze stappen in de schoenen van een 
middeleeuwse dichter en helpen hem zijn 
boek te herstellen door de verloren pagina 
opnieuw te maken. Ze werken samen vanuit 
hun talenten: speurneuzen zoeken verborgen 
codes, mooimakers verfraaien de pagina en 
talige leerlingen worden woordkunstenaar. 
Natuurlijk komen er nog veel meer talenten 
van pas bij de opdrachten! Voor dit bezoek 
kun je via onze website een datum, tijdstip en 
locatie reserveren.

Datum 6 t/m 17 oktober 2021
Tijdsduur  60 minuten 
Deelname  € 85 per groep  
Locatie   Alle vestigingen van Stadkamer

https://kinderboekenweek.nl


ICC-CURSUS
DESKUNDIGE IN CULTUURONDEWIJS

Tijdens de acht bijeenkomsten van de cursus tot Interne 
Cultuurcoördinator (ICC) leer je cultuureducatie op je eigen 
school vorm te geven. Je maakt kennis met cultuuraanbieders 
en schrijft een plan voor jouw school. Wanneer je de cursus met 
succes afsluit, ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat.

Datum  Start woensdag 6 oktober 2021
Tijd  14.30 - 17.30 uur
Deelname € 450 p.p. (Zwolse scholen 50% korting)

Locatie  Stadkamer centrum

INSPIRATIE 
WORKSHOP
AAN DE SLAG MET ENERGIE

Tijdens deze middag maak je op een 
onderzoekende manier kennis met energie: 
elektriciteit, zonne- en windenergie, 
beweging, licht, warmte, duurzame 
energiebronnen, stroom en geleiding. 
Je gaat praktisch aan de slag en leert 
hoe je als coachende leerkracht de vragen 
en nieuwsgierigheid van leerlingen als 
leidraad kunt gebruiken.

Datum  Dinsdag 12 oktober 2021
Tijd  15.30 - 17.30 uur
Deelname Gratis
Locatie  Stadkamer centrum



Tekenen, schilderen en plastisch vormen kun je heel goed 
combineren. Zowel op het platte vlak als in de ruimte maak je 
vormen en verbeeld je iets wat er daarvoor nog niet was. In drie 
atelierlessen doe je inspiratie op en ga je zelf aan de slag. Zo 
krijg je handvatten om dit met jouw leerlingen op te pakken in 
de klas. 

Datum  Donderdag 14 en 18 okt en 11 nov 2021
Tijd  19.30 - 21.30 uur
Deelname  € 50 (gratis deelname leerkrachten Zwolse scholen)

Locatie  Stadkamer centrum

BEELDEND 
VAARDIG
TEKENEN EN PLASTISCHE VORMEN

ICC-NETWERK
THEMA KUNSTBELEVING

Op kunstbezoek gaan, kunst beleven en de eigen culturele 
omgeving met je leerlingen ervaren; we vinden het belangrijk, maar 
hoe geef je er concreet invulling aan? Tijdens deze middag deel je 
kennis, wissel je ervaringen uit en doe je inspiratie op. We 
organiseren deze bijeenkomst voor ICC-ers en leerkrachten in het 
basisonderwijs.

Datum  Donderdag 4 november 2021
Tijd  Nog niet bekend
Deelname  Gratis
Locatie  Beeldentuin Anningahof

VOLGEBOEKT!



MEET-UP KLASSEN
GELIJKE KANSEN VOOR IEDER KIND

In navolging van de documentaireserie Klassen worden 
meet-ups door heel Nederland georganiseerd. De makers gaan 
met onderwijsprofessionals, lokale politici en andere betrokkenen 
bij het onderwijs het gesprek aan over wat er nodig is om 
kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten. Denk en praat 
mee over betere kansengelijkheid in (regio) Zwolle.

Datum  Woensdag 1 december 2021 (onder voorbehoud)

Tijd  Nog niet bekend
Deelname Gratis
Locatie  Nog niet bekend

VISUAL THINKING 
STRATEGIES (VTS)
WORKSHOP PRATEN OVER KUNST 
Samen met je leerlingen kijken naar kunst. Hoe doe je dat? Welke 
vragen stel je, zodat ze zich open stellen en luisteren naar elkaar? 
Maak kennis met de VTS methode en ervaar hoe je door gericht 
vragen te stellen kinderen uitnodigt te praten over wat ze zien en 
denken bij een kunstwerk. 

Datum  Woensdag 26 januari 2022
Tijd  19.30 - 21.30 uur
Deelname Gratis
Locatie  Museum de Fundatie, Blijmarkt, Zwolle



NATIONALE 
VOORLEESDAGEN

Trap de Nationale Voorleesdagen af met het organiseren 
van het voorleesontbijt op 26 januari. In heel Nederland 
wordt tijdens een feestelijk ontbijt voorgelezen uit het 
prentenboek van het jaar 2022: ‘Maar eerst ving ik een 
monster’ van Tjibbe Veldkamp. 

Datum  26 januari t/m 5 februari 2022

Meedoen met de Nationale Voorleeswedstrijd zorgt ieder jaar 
weer voor veel enthousiasme bij kinderen voor boeken en lezen. 
Start op je eigen school met de Voorleeswedstrijd en meld jullie 
schoolkampioen aan voor de wedstrijd in Stadkamer!

Datum  Woensdag 26 januari en 2 februari 2022
Deelname  denationalevoorleeswedstrijd.nl
Locatie  Stadkamer centrum

VOORLEES-
WEDSTRIJD 

https://denationalevoorleeswedstrijd.nl


Ervaar hoe leuk beeldende lessen in het basisonderwijs kunnen 
zijn en doe inspiratie op voor je eigen groep. Tijdens drie 
praktische lessen onder leiding van ZoGemaakt experimenteer je 
met diverse technieken en toepassingen en vergroot je je eigen 
vaardigheden. Er kan veel meer dan je denkt!  

Datum  Donderdag 10 febr, 3 en 17 maart 2022
Tijd  19.30 - 21.30 uur 
Deelname € 50 (gratis deelname leerkrachten Zwolse scholen)

Locatie  Stadkamer centrum

BEELDEND 
VAARDIG
PLEZIER IN BEELDENDE LESSEN

TALENTEN- 
FLUISTERAAR
IEDER KIND IN ZIJN KRACHT 

Elk kind dat geboren wordt, 
heeft talent. Tijdens deze 
training leer je in drie dagen 
hoe je kinderen en jongeren 
kunt helpen ontdekken wat 
hun talenten zijn om zo hun 
zelfvertrouwen en veerkracht 
te vergroten.

Datum   Voorjaar 2022
Informatie  stadkamer.nl/zwolle-kiest-voor-talent

https://stadkamer.nl/zwolle-kiest-voor-talent


WORKSHOP 
SCIENCE
BRENG W&T TOT LEVEN

Tijdens deze middag maak je op een onderzoekende manier 
kennis met science. Je gaat praktisch aan de slag en brengt 
W&T tot leven voor je klas. Tijdens de workshop werken we o.a. 
aan de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, 
samenwerken en problemen oplossen. 

Datum  22 maart 2022
Tijd  15.30 - 17.30 uur
Deelname Gratis
Locatie  Stadkamer centrum

CULTUURKLIK 
INSPIREERT, INFORMEERT EN VERBINDT

Laat je inspireren en verrassen door nieuwe ontwikkelingen en 
voorbeelden van (Zwolse) projecten tijdens dit tweejaarlijkse 
evenement. Ontmoet collega’s en ga ‘op date’ met 
cultuureducatie-professionals van jouw keuze. Zo kun je weer 
met nieuwe energie en informatie aan de slag op jouw school.

Datum  Woensdag 13 april 2022
Tijd 14.00 - 17.30 uur
Deelname  Gratis
Locatie Poppodium Hedon, Zwolle



FESTIVAL 
WOEST! 
CULTUUREDUCATIEFESTIVAL

Dompel je onder in de fijne festivalsfeer en laat je 
inspireren door boeiende sprekers, workshops en good 
practices. Experiment en creativiteit staan centraal. 
Kom naar het programmaonderdeel voor professionals 
en neem je collega’s mee. 

Datum  29 mei t/m 3 juni 2022
Deelname  festivalwoest.nl
Locatie Binnenstad Zwolle

https://festivalwoest.nl


EN VERDER…
VOORLEESEXPRESS
START SEPTEMBER EN FEBRUARI
Help taalarme gezinnen op weg met voorlezen: meld ze aan voor 
een digitaal voorleestraject van de VoorleesExpress. 
Meer info op: stadkamer.nl/voorleesexpress

PROGRAMMEREN MET SCRATCH 
26 OKTOBER 2021
Hét event waarbij leerlingen uit groep 7/8 spelenderwijs leren 
programmeren. Door creatief nadenken leren ze een probleem 
oplossen met inzet van digitale tools. 
Meer info op: deltion.nl 

NEDERLAND LEEST JUNIOR 
NOVEMBER 2021
Lees met groep 7/8 het boek Katvis van Tjibbe Veltkamp. Een 
mooie kans om in gesprek te gaan over het boek en over het thema 
‘over de grens’. 
Meer info op: nederlandleest.nl/junior

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 
‘SAMEN SOCIAAL ONLINE’
5 T/M 12 NOVEMBER 2021
Wil je lessen over mediawijsheid geven, een 
ouderavond of teamtraining hierover 
organiseren? Wij helpen je graag verder.  
Mail naar: educatie@stadkamer.nl

POËZIEWEEK
27 JANUARI T/M 2 FEBRUARI 2022
Poëzie verdient het hele jaar door aandacht  
in de klas. Toch is er één week waarin poëzie  
heer en meester mag zijn: de Poëzieweek! 
Meer info op: poezieweek.com 

FIRST LEGO LEAGUE
3/4 FEBRUARI REGIO ZWOLLE
Teams van leerlingen gaan de uitdaging aan.  
Via lego-opdrachten ontdekken ze wat er  
mogelijk is met (robot)techniek. Wie wint in  
de wedstrijdarena? 
Meer info op: deltion.nl en firstlegoleague.nl

https://stadkamer.nl/voorleesexpress 
https://deltion.nl 
https://nederlandleest.nl/junior 
mailto:educatie%40stadkamer.nl?subject=
https://poezieweek.com 
https://deltion.nl
https://firstlegoleague.nl


KINDERJURY  
9 FEB T/M 25 MEI 2022
De Kinderjury helpt kinderen van 6 t/m 12 jaar ervaren dat lezen 
leuk is. Lees en stem mee voor de Kinderjury! 
Meer info op: kinderboekenweek.nl/kinderjury

 KINDERMUZIEKWEEK
1 T/M 10 APRIL 2022
Tien dagen lang is Zwolle, net als heel Nederland, in de ban van 
muziek. Speciaal voor kinderen van 0 tot 12 jaar worden veel 
activiteiten georganiseerd om zo live muziek te ervaren.  
Meer info op: kindermuziekweek.nl

ZOMERLEZEN
ZOMER 2022
Laat kinderen lekker doorlezen in de zomer. Zorg dat ze 
kennismaken met leuke boeken zodat ze het leesplezier en 
leesniveau kunnen behouden en ontwikkelen. 
Meer info op: stadkamer.nl/zomerlezen 

Houd de website en de nieuwsbrief Onderwijs in de gaten 
voor bovenstaande campagnes. 

MEER WETEN? 
Wil je meer weten over kunst, cultuur, wetenschap, technologie, 
media of taal in het onderwijs? 
Laat het weten via educatie@stadkamer.nl

Kijk voor alle info over onze activiteiten en aanmelden op: 
stadkamer.nl/agenda. 

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW.

                  

https://kinderboekenweek.nl/kinderjury
https://kindermuziekweek.nl 
https://stadkamer.nl/zomerlezen 
mailto:educatie%40stadkamer.nl?subject=
https://stadkamer.nl/agenda


GRAAG TOT ZIENS BIJ EEN
VAN ONZE ACTIVITEITEN!

Onze activiteiten worden
mede mogelijk gemaakt door:

STADKAMER.NL/AGENDA

https://stadkamer.nl/agenda

