
De Lindenberg helpt scholen  
om werk te maken van cultuur
educatie.

De Lindenberg en CmK
De Lindenberg is in Nijmegen 
verantwoordelijk voor de uit
voering van Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK), een overheids
programma om cultuureducatie 
op scholen in het primair onder
wijs te verbeteren. 

Samen met de school wordt 
bekeken wat de school met  
cultuureducatie wil bereiken  
en hoe dat verwezenlijkt kan 
worden. De Lindenberg helpt bij 
het maken van het programma, 
het aanvragen van de subsidie, 
het uitvoeren van het plan en 
het begeleiden van de docenten. 

Cultuur En School Nijmegen

Cultuur En School Nijmegen is 
het onafhankelijke bemidde
lingspunt voor cultuureducatie 
in Nijmegen dat haar kantoor 
heeft in de Lindenberg. Cultuur 
En School Nijmegen zorgt dat 
culturele aanbieders en scholen 
in het voortgezet en primair 
onderwijs elkaar kunnen vinden, 
zodat leerlingen de kans krijgen 
om kennis te maken met kunst 
en cultuur. Cultuur En School 
Nijmegen organiseert daarnaast 
ook projecten als het Cultureel 
Jaarprogramma en de Kunstbus.

Contactgegevens
onderwijs@delindenberg.com
0243273919
www.delindenberg.com



De Lindenberg organiseert 
projecten
De Lindenberg organiseert ver
schillende projecten om leerlin
gen in het primair en voortgezet 
onderwijs in Nijmegen kennis te 
laten maken met kunst en cul
tuur en ervoor te zorgen dat ze 
hun talent kunnen ontwikkelen. 
Hier een aantal voorbeelden.

LEF
LEF is een theatervoorstelling 
van de Lindenberg waarbij jaar
lijks 200 leerlingen van verschil
lende Nijmeegse scholen in het 
primair onderwijs in een paar 
maanden tijd worden omge
schoold tot acteurs en dansers, 
om samen een schitterende 
voorstelling neer te zetten op 
het podium van de Lindenberg.

Voordrachtfestival
Het Voordrachtfestival is een 
project waarbij leerlingen uit het 
voortgezet onderwijs aan  

de hand van een jaarlijks wisse
lend thema hun creatieve inter
pretatie laten zien van literaire 
teksten en gedichten. Het resul
taat is een reeks voorstellingen 
van verschillende scholen, waar
bij muziek, theater, dans, beel
dende kunst, digitale vormgeving 
en voordrachtskunst worden 
gecombineerd.

Art Battle
Het werk van eindexamenleer
lingen in de beeldende vakken 
op scholen in het voortgezet 
onderwijs wordt niet vaak buiten 
de school gezien. Daarom orga
niseren we de Art Battle, een 
kunstwedstrijd voor alle scholen 
in het voortgezet onderwijs in 
Nijmegen. De beste werken van 
dat jaar worden aan het eind  
van het schooljaar geëxposeerd 
in de expositieruimte van de  
Lindenberg. Een jury kiest voor 
alle drie de niveaus (VMBO, 
HAVO en VWO) een winnaar.

Lindenberg op school
Bij de Lindenberg kun je niet 
alleen terecht voor creatie
ve ontwikkeling in je vrije 
tijd, ook op scholen leren we 
kinderen door kunst en cultuur 
hun creativiteit te ontdekken. 
Onze docenten geven les op 
scholen voor primair onder
wijs, brede scholen en scholen 
voor voortgezet onderwijs in 
Nijmegen. Ook organiseren we 
verschillende projecten voor 
leerlingen in het primair en 
voortgezet onderwijs.

Leerlingen leren veel door 
creatief bezig te zijn. Door 
theater leven ze zich in in 
andere rollen, en kijken daar
door ook anders naar zichzelf 
en de wereld om zich heen. Ze 
zetten ideeën in hun hoofd om 
in een beeldend kunstwerk of 
een verhaal. Ze ontwikkelen 

de durf en het lef om voor  
publiek op een podium te 
staan tijdens een dansvoor
stelling of toneelstuk. 

Verder helpen we scholen  
om werk te maken van 
cultuur educatie en met pro
gramma’s en leerlijnen van 
hoge kwali teit kunst en cul
tuur een stevige plek in het 
onderwijs te geven. Hierbij 
wordt cultuureducatie ook 
ingezet als middel om andere 
vakken te ondersteunen.

Onze missie is om cultuur
educatie op het CV van ieder 
kind in Nijmegen te krijgen  
en ervoor te zorgen dat alle  
Nijmeegse leerlingen op school 
kunnen kennismaken met 
kunst en cultuur, zodat ze  
leren hoe leuk en waardevol 
het is om creatief te zijn!



extra tijd voor creativiteit op school



Extra tijd voor creativiteit 
op school

De Lindenberg werkt met 
meer dere scholen in het pri
mair onderwijs samen aan de 
Verlengde Schooldag. Tijdens 
de Verlengde Schooldag worden 
er extra uren aan de schooldag 
toegevoegd, waarin de leerlin
gen meerdere weken rond een 
overkoepelend thema werken en 
zaakvakken en cultuur onderwijs 
aan elkaar worden gekoppeld.
Door de Verlengde Schooldag 
krijgen de leerlingen ruimte om 
meer met kunst en cultuur te 
doen, en leren ze hun creatieve 
vaardigheden ook bij andere 
vakken te gebruiken: schoolvak
ken staan niet los van elkaar, 
maar zijn met elkaar verbonden.

Vergroting woordenschat 
en betrokken ouders

Door de Verlengde Schooldag 
vergroten leerlingen hun woor
denschat, kennis en vaardig
heden. Leren wordt leuker: het 
formele leren uit de klas wordt 
verbonden met een informele, 

interdisciplinaire manier van 
leren. Door de presentaties  
die aan de Verlengde Schooldag 
gekoppeld zijn worden ouders 
betrokken bij het proces.

Leerkracht en kunstvak-
docent werken samen: 
co-creatie

Kunstvakdocenten van de  
Lindenberg werken samen met 
de leerkracht van de school  
aan het programma van de  
Verlengde Schooldag. De leer
kracht kan werken vanuit haar/
zijn eigen passie, of dat nou  
op het gebied van creatief 
schrijven, computervaardig
heden of geschiedenis is.
Ook een Verlengde Schooldag  
op school? Neem contact met 
ons op.

Contactgegevens

onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com
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Leren door te maken

Het Plusatelier is bedoeld voor 
leerlingen in de bovenbouw 
(groep 6, 7 en 8) en sluit aan  
bij het makersonderwijs van  
de 21ste eeuw. Leerlingen wor
den geselecteerd door de leer
krachten, waarbij de intrinsieke  
motivatie voor het maakonder
wijs een belangrijk criterium is. 
Leerlingen leren door te ontdek
ken en te experimenteren en 
worden uitgedaagd om vanuit 
een leervraag eigen werk te 
maken. 

Betekenis geven en het 
stimuleren van eigen  
talent

In het Plusatelier staat het 
stimuleren van de eigen talen
ten, interesses en creativiteit 
van de leerlingen centraal. Bezig 
zijn met kunst maakt verwonde
ring mogelijk. Leerlingen leren 
anders te kijken, ervaren het 
proces bewust en geven beteke
nis aan waar ze mee bezig zijn. 
Zo leren leerlingen trots te zijn 
op wat zij zelf vormgeven. Het 

bevorderen van dit creatieve 
talent geeft leerlingen een plus 
– vandaar de naam ‘Plusatelier’. 

Opdrachten sluiten aan  
bij eigen interesses

De leerlingen in het Plusatelier 
voeren gedurende het schooljaar 
diverse opdrachten uit die  
aansluiten bij de eigen vraag  
en nieuwsgierigheid. Diverse 
werkvormen en technieken  
zoals creatieve technologie, 
nieuwe media, beeldend en tex
tiel vormen de inspiratie voor  
de leerlingen. Leerlingen krijgen 
de mogelijkheid om een eigen 
leerroute in te zetten, waarbij 
eigen werk ontwikkeld en uit
gevoerd kan worden.

Ook een Plusatelier op school? 
Neem contact met ons op.

Contactgegevens

onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com



200 kinderen stralen in een familievoorstelling!

op de planken
lef



LEF en de Lindenberg
LEF is een theatervoorstelling 
van de Lindenberg waarvoor 
200 leerlingen van verschillende 
Nijmeegse scholen in het primair 
onderwijs in een paar maanden 
tijd worden omgeschoold tot 
acteurs en dansers, om samen 
een schitterende voorstelling 
neer te zetten op het grote 
podium van de Lindenberg. 

Elke week krijgen de leerlingen 
van groep 5 en 6 die meedoen 
aan LEF op hun school les van 
professionele docenten in dans, 
theater en zang. Alle scholen 
die meedoen aan LEF werken 
aan hun eigen act voor in de 
voorstelling, die aansluit bij het 
overkoepelende verhaal. Hier-
door is LEF elk jaar weer anders! 

Kinderen die voor het eerst 
meedoen aan LEF en het heel 
erg leuk vinden, kunnen het  
jaar daarop deelnemen aan  
de theater- en productieklas.  
Zij krijgen dan belangrijke  
rollen, zowel voor als achter  
de schermen. 

Aan LEF doen kinderen uit  
ver schillende Nijmeegse wijken 
mee, waaronder een internatio-
nale schakelklas met nieuw-
komers en leerlingen uit het 
speciaal onderwijs. 

Contactgegevens
onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com
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Aan de slag met een eigen 
krant

Bij het Kinderpersbureau maken 
leerlingen uit groep 6 t/m 8 
onder professionele begeleiding 
een krant. Op tien middagen 
komt de redactie van het  
Kinderpersbureau anderhalf  
uur lang bij elkaar om een  
krant te maken. 

De leerlingen leren alles over 
journalistiek; het doen van  
interviews, het schrijven van 
artikelen en het maken van 
foto’s, tekeningen, puzzels,  
recepten en wat er zoal nog 
meer in een krant kan staan. 
Ook kunnen er gastlessen  
gegeven worden in verschillen-
de vaardigheden die nodig zijn 
bij het maken van de krant.

Elke les van de redactie begint 
met instructie. Daarna gaan 
de leerlingen zelfstandig of in 
tweetallen aan de slag. Ze gaan 
er onder begeleiding op uit om 
een interview te doen, of pak-
ken een laptop om de gemaakte 
interviews uit te werken of 
informatie op te zoeken. Na tien 
lessen wordt de krant gedrukt 
en gepresenteerd. 

Ook een Kinderpersbureau  
op school? Neem contact met  
ons op.

Contactgegevens

onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com
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Spelenderwijs taal leren
Taal leer je niet alleen uit een 
boekje, taal leer je door het  
te gebruiken. Het is echter  
niet voor iedereen vanzelf
sprekend om gemakkelijk taal
gevoel te ontwikkelen. Daarom 
werken dramadocenten van de 
Lindenberg en verschillende 
scholen in het primair onderwijs 
samen aan de taalspeelgroepen.

In taalspeelgroepen krijgen 
leerlingen in het primair onder
wijs die moeite hebben met  
taal extra aandacht. Taalspeel
groepen bestaan uit maximaal 
12 leerlingen, en bieden daar
door veel ruimte voor persoon
lijke begeleiding door de docent. 

Tijdens de lessen wordt er niet 
alleen gewerkt aan het ontwik
kelen van woordenschat, maar 
ook aan het durven praten en 
het versterken van sociale vaar
digheden. De nieuwe woorden 

die de leerlingen leren worden 
in spelsituaties uitgebeeld on
der begeleiding van een drama
docent van de Lindenberg. Door 
op deze manier woorden te 
verbeelden blijven de nieuwe 
woorden beter hangen en wor
den leerlingen geprikkeld om  
de interactie aan te gaan met 
hun omgeving. Dubbele winst!

De taalspeelgroepen zijn een 
mooi voorbeeld van de toe
gevoegde waarde van het  
toepassen van werkvormen  
uit het cultuuronderwijs bij 
andere vakken. 

Ook een taalspeelgroep op 
school? Neem contact met  
ons op.

Contactgegevens
onderwijs@delindenberg.com
024-3273919
www.delindenberg.com



 



Lindenberg en CmK
De Lindenberg is in Nijmegen 
verantwoordelijk voor de uit-
voering van Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK), een overheids-
programma om cultuureducatie 
op scholen in het primair onder-
wijs te verbeteren. 
Samen met de school wordt 
bekeken wat de school met  
cultuureducatie wil bereiken.  
De Lindenberg helpt bij het 
schrijven van het programma, 
verzorgt de planning, zoekt  
docenten en begeleidt het  
proces. Vakdocenten werken 
samen met de leerkrachten  
om te leren hoe ze kunst en 
creativiteit het beste in lessen 
kunnen gebruiken.

Voorbeelden
Michiel de Ruyterschool
De Michiel de Ruyterschool in 
Nijmegen-West gebruikt CmK 
om kunstdisciplines te verbinden 

aan andere vakken, bijvoorbeeld 
de disciplines drama en beel-
dend aan de vakken woorden-
schat en wereldoriëntatie. 

Het Talent
Brede school Het Talent in Lent 
gebruikt CmK om vaardigheids-
lijnen voor alle kunstvakken te 
ontwikkelen. Ook worden dankzij 
CmK lessen op maat gemaakt en 
gedigitaliseerd.

Cultuureducatie met  
Kwaliteit gaat door!
Cultuureducatie met Kwaliteit 
gaat door in de periode 2021-
2024! Neem contact met ons op 
om samen te werken aan betere 
cultuureducatie op Nijmeegse 
basisscholen.

Contactgegevens
cmk@delindenberg.com
www.cmknijmegen.nl
024-3273919
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