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  Verwijst naar de lijfspreuk van Peter Schunck. In de jaren ’30 van de vorige eeuw gaf hij architect Frits Peutz  
de opdracht om het Glaspaleis te ontwerpen om zo zijn droom van een open warenhuis te realiseren. 
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Cultuureducatie  
versterkt en draagt  
bij aan de ontwikkeling  
van leerlingen. 

“Het is fantastisch om  
na de lockdown periode  
weer zo veel leerlingen bij  
elkaar te zien.” 

Groep 3 of eindexamenklas?  
Wij zorgen voor een passend 
programma op maat.
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Beste lezer, 

Op het moment van schrijven verwelkomen 

we een schoolgroep in onze museumzaal, 

wordt er voorgelezen op de bibliotheekvloer, 

gedanst in de gymzaal van een basisschool, 

lessen mediawijsheid gegeven op een 

voortgezet onderwijs school en hebben 

verschillende klassen muziekles.  

Want op dit moment mag en kan alles weer! 

Leerlingen uitdagen, hun horizon verbreden 

en talenten ontdekken. Cultuureducatie 

versterkt en draagt bij aan de ontwikkeling 

van leerlingen. 

Ook komend jaar staat team Educatie voor je 

klaar om samen een educatief programma voor 

jouw school samen te stellen. Of het nu gaat 

om ‘confectie of verstel- of maatwerk’, team 

Educatie denkt graag mee.

Op onze website vind je een actueel overzicht 

van ons complete aanbod. Hou deze goed in de 

gaten, want in schooljaar 2022-2023 breiden 

we uit met een leerlijn literatuur, nieuwe 

workshops dans en een leerlijn Aad de Haas.  

Dit, en ander aanbod, kun je direct boeken  

via Planned Culture. 

Heel veel leesplezier!

Met hartelijke groet, 
Namens team Educatie 

Kwaliteit wint altijd. 
De titel op de cover van dit boekje verwijst naar de slogan van Peter Schunck, oprichter van  
het warenhuis Schunck. 

In de jaren dertig van de vorige eeuw wenste stoffenhandelaar Peter Schunck een modern 
winkelhuis met daarin genoeg ruimte voor open voorraden en plek om stoffen te kunnen 
uitrollen. Ook wilde hij veel daglicht om de geweven patronen van de stoffen goed tot hun 
recht te laten komen. Architect Frits Peutz ontwierp voor hem het zogenaamde Glaspaleis. 

Jarenlang was warenhuis Schunck een succesvol en vooruitstrevend warenhuis waar confectie 
te koop was, maar ook verstelwerk en maatwerk geleverd werd. Schunck profileerde zichzelf 
met de bekende lijfspreuk ‘kwaliteit wint altijd’ en lange tijd had het warenhuis Schunck tot in 
de verre omstreken grote bekendheid doordat het vernieuwing, vertrouwen en kwaliteit bracht. 
Echter na de mijnsluiting in 1965 verliepen de zaken minder voorspoedig en uiteindelijk moest 

het Glaspaleis haar deuren sluiten. 

Tussen 1973 en 2009 kende het gebouw een stormachtige geschiedenis, maar sinds de grote 
heropening van het volledig gerenoveerde Glaspaleis bevat het gebouw een cultureel centrum  
met een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een instituut voor architectuur, een 
muziek- en dansschool en een bibliotheek onder de naam SCHUNCK. Het Glaspaleis zelf staat 

vandaag de dag vermeld op de lijst van de Union of International Architects, als wereldwijd  
een van de 1.000 belangrijkste gebouwen van de twintigste eeuw.

Wist je dat?!
De etalages van Schunck  

waren altijd stijlvol ingericht door  
eigen professionele etaleurs en  

decorateurs. Vooral de vitrine, dat  
een soort eiland is, fungeerde  

als uithangbord.  
De indrukwekkende etalages  

kregen veel bekijks en waren een  
attractie op zich.

Susanne Brekelmans 
manager Educatie 

Of je nu leerkracht, 
pedagogisch medewerker 
of directeur bent, bij ons 
ben je van harte welkom om 
je samen met je leerlingen 
onder te dompelen in breed 
cultuuronderwijs. Want 
inspireren en grenzen 
verleggen stopt niet in het 
klaslokaal. Kom daarom eens 
met je klas naar een van onze 
locaties om samen te beleven 
en te ontdekken.



 

SCHUNCK 
voor het 
onderwijs

Inspireren en grenzen verleggen stopt niet 
in het klaslokaal, dit doe je ook daarbuiten. 

We nodigen jou en je klas dan ook uit 
om samen architectuur en erfgoed,  

dans, mediawijsheid, hedendaagse en 
moderne kunst, muziek en literatuur te 

beleven en te ontdekken.

Voor al deze disciplines halen wij de vragen en 

wensen vanuit het onderwijs op en ontwikkelt 

ons ontwikkelteam passende programma’s voor 

uiteenlopende niveaus en leeftijden. Op deze 

manier willen wij tegemoet komen aan de brede 

vraag van cultuuronderwijs. Hierbij is  

ons aanbod in te delen in drie categorieën: 

‘confectie aanbod’, ‘verstelwerk’ en ‘maatwerk’. 

Confectie aanbod 
Ons ‘confectie aanbod’ is altijd snel 

beschikbaar en vind je terug op onze 

website en in het schema op pagina 

10-11. Hier vind je alle activiteiten en programma’s 

die wij binnen de disciplines architectuur & 

erfgoed, dans, mediawijsheid, museum, muziek 

en taal- en leesbevordering aanbieden. Je kunt 

ervan op aan dat deze activiteiten voldoen aan  

de CmK-richtlijnen en dat wij ze uitgebreid  

getest hebben. 

Wanneer je een activiteit gevonden hebt die 

helemaal bij jou en jouw klas past, 

reserveer je deze gemakkelijk via 

Planned Culture*. Je weet dan zeker 

dat jullie met een leuke, creatieve én 

leerzame activiteit aan de slag gaan. 

www.schunck.nl/onderwijs

Verstelwerk
Vind je in ons ‘confectie aanbod’ 

een activiteit of programma dat je aanspreekt, 

maar sluit het nét niet helemaal aan bij jouw 

wensen? Past het niet binnen het thema waar 

jullie met school op dat moment mee bezig zijn, 

of heb je iets leuks gezien maar past het niveau 

niet bij jouw groep?

Dan passen we de bestaande activiteit of  

het programma graag aan naar jouw wens. 

Dit noemen we ‘verstelwerk’. De basis staat  

en is door ons getest, maar we passen kleine 

zaken aan om het helemaal bij jou en de 

leerlingen te laten passen. 

Maatwerk
Heb je een vraag, idee of wens, maar 

kun je hier niets over vinden in ons 

‘confectie aanbod’? Neem dan contact 

met ons op zodat we samen een 

passend programma op maat kunnen 

ontwikkelen. Een maatwerk traject is een 

échte samenwerking tussen jouw school en 

SCHUNCK, waarbij we gebruik maken van 

elkaars kennis en ervaring. Voorbeelden van 

maatwerk-projecten die we met scholen 

uitgevoerd hebben vind je op pagina 14. 

Wil je meer informatie over 

onze manier van werken, of 

ben je benieuwd naar waar het 

concept van ‘confectie aanbod’, 

‘verstelwerk’ en ‘maatwerk’ 

vandaan komt?  

Kijk dan op onze website www.
schunck.nl/nl/onderwijs/over-ons/onze-
programmas

* Kijk voor meer informatie over Planned Culture op pagina 18.
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Ga aan de  
slag met een 
leuke, creatieve 
én leerzame 
activiteit

Erfgoed 
vanaf 1935

Media
wijsheid

Modernistische
architectuur

Museumbezoek 
met rondleiding en 
passende workshop

Dans

Literatuur

Muziek

onderwijsTaal- & lees- 
bevordering

Verstelwerk door 
activiteiten of 

programma’s aan  
te passen

Confectie aanbod

Maat 
werk

Team Educatie
Bovenste rij: Simoon Hanssen, Eugene van Loo, Raphaël Coenen, Luca Smeets, Patrick Heckmanns, Susanne Brekelmans.

Onderste rij: Linda Wings, Josephina Beuten, Eddy Thonon, Julie van de Schoor, Yvonne Melchers.
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Raphaël Coenen
educatiespecialist  VVE, BSO,  
PO en Muziek en Dans

“Mijn ultieme doel is 
om muziekonderwijs 
structureel te borgen  

op de scholen.”

Als educatiespecialist is Rahaël 
het eerste aanspreekpunt 
voor voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE), het primair 
onderwijs en buitenschoolse 
opvang. Voor vragen over de 
verschillende disciplines van 
SCHUNCK kunnen begeleiders 
en leerkrachten bij hem terecht. 
Daarnaast houdt Raphaël zich 
extra bezig met muziek en zorgt 
hij voor de verbinding tussen 
SCHUNCK Muziek en Dans en 
het onderwijs.

Welk moment uit het afgelopen 
(school)jaar is je het meeste 
bijgebleven?  

     Het mooiste moment uit het afgelopen 

schooljaar is voor mij zeker het moment 

dat we na de corona periode weer naar het 

onderwijs toe konden gaan en het onderwijs 

eindelijk weer naar ons kon komen. Om 

cultuuronderwijs, in de breedste zin van 

het woord, weer te kunnen oppakken, 

opbouwen en er samen met het onderwijs 

weer invulling aan te kunnen geven, was 

geweldig. Ik denk hierbij onder andere aan 

de leerlijn mediawijsheid, cultuurblokken en 

muziekonderwijs op scholen, maar ook aan de 

tentoonstellingsbezoeken aan Keith Haring.

Met welke projecten of aanvragen  
ben je op dit moment bezig?   

     Op dit moment ben ik bezig met de voor-

bereidingen voor de Cultuureducatieweek in 

juli voor de groepen 5 & 6 en het organiseren 

van Keith Haring – de wijk in. Daarnaast steek 

ik veel van mijn tijd in het vorm geven van 

muziekonderwijs. We werken bijvoorbeeld 

hard aan een nieuwe leerlijn muziek en 

dans voor het PO en VO en organiseren we 

cultuurblokken voor scholen op het gebied 

van muziek en dans.  Het ultieme doel is  

om muziekonderwijs structureel te borgen  

op de scholen.

Wat gun je iedere school of  
iedere leerling?   
     Ik gun iedere school en leerling goed 

cultuuronderwijs zodat er ruimte ontstaat 

voor creatieve en culturele ontwikkeling. 

Want dit helpt om de eigen talenten te 

ontdekken. Dit doen we vaak al tijdens 

schooltijd, maar hoe mooi zou het zijn als we 

cultuuronderwijs kunnen uitbreiden naar de 

voor- en naschoolse opvang? Als we kunnen 

zorgen voor geïntegreerde cultuureducatie, 

kunnen we leerlingen optimaal laten ervaren 

wat creativiteit en cultuur kunnen betekenen.

Wat zijn jouw 
favoriete activiteiten 
of programma’s 
uit ons ‘confectie 
aanbod’?   

     Door mijn liefde voor muziek wil ik graag 

onze nieuwe muziekpakketten extra onder 

de aandacht brengen. Muziek legt namelijk 

een structurele basis voor onder andere 

empathie, luisteren naar elkaar en openstaan 

voor verschillen: Onmisbare waarden in onze 

maatschappij! Om het muziekonderwijs 

onder schooltijd te implementeren en te 

borgen, hebben we vier muziekpakketten 

ontwikkeld met een diversiteit in onder-

steuning vanuit SCHUNCK. Want muziek  

is overal, het is onderdeel van ons  

dagelijks leven. Meer informatie over de 

muziekpakketen vind je op onze website. 
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Een school kan met alle vragen rondom 
cultuuronderwijs bij Eddy terecht. In de 
praktijk betekent dit dat er veel museum 
gerelateerde vragen komen, maar de 
laatste tijd zien we ook een groei op 
het gebied van literatuuronderwijs 
en mediawijsheid. Eddy legt dan de 
verbinding tussen de school en de 
mogelijkheden en kennis die we binnen 
SCHUNCK in huis hebben. Afhankelijk 
van de complexiteit van de vraag, wens of 
behoefte wordt een ontwikkelaar aan de 
school gekoppeld en komt er uiteindelijk 
een gezamenlijk, passend aanbod uit.  
‘Maar ook als er geen concrete vragen zijn 
vind ik het altijd heel fijn om in contact te 
blijven met docenten. Ik vind het namelijk 
interessant om te zien hoe iedere school 
op een andere manier invulling geeft aan 
cultuuronderwijs.’ 
 
Welk moment uit het afgelopen 
(school)jaar is je het meeste 
bijgebleven?
     Het moment dat mij het meeste is bij-

gebleven is toch wel de dag dat wij 200 

leerlingen van het Sintermeertencollege 

mochten ontvangen. Zij kwamen als eerste 

school de tentoonstelling Keith Haring: 

Grace House Mural bezoeken. Vanwege 

de hoeveelheid leerlingen hebben we het 

museum die dag moeten sluiten voor externe 

bezoekers. De tentoonstelling was toen pas 

net twee dagen open en het overgrote deel 

van onze rondleiders zou op diezelfde dag 

pas in de avond voor het eerst de tentoonstelling zien. Wij hebben toen alles op alles gezet om met een klein team 

van rondleiders de rondleidingen te kunnen verzorgen. Ondanks de zeer korte voorbereidingstijd was het een 

zeer geslaagd startpunt van de Keith Haring tentoonstelling. Het was daarnaast ook weer fantastisch om na de 

lockdown periode weer zo veel leerlingen bij elkaar te zien en weer als vanouds een programma met hen te draaien. 

Met welke projecten of aanvragen ben je op dit moment bezig? 
  Op het moment ben ik bezig met de ‘Keith Haring Club’ en de bijbehorende 

expo. Dit is een aanvullend programma voor alle scholen die naast het huidige 

aanbod rondom de tentoonstelling Keith Haring: Grace House Mural (rondleiding 

+ workshop), op eigen initiatief of vanuit onze verdiepende ‘Keith in de Klas’- 

workshops, nog verder aan de slag zijn gegaan met Keith Haring. Zo zijn er 

meerdere scholen die, geïnspireerd op de tentoonstelling, in de klas diverse 

kunstwerken hebben gemaakt. Om ook hier extra aandacht aan te besteden gaan 

we een selectie van deze werken exposeren tijdens de ‘Keith Haring Club Expo’ die 

van 24 juni t/m 24 juli 2022 in SCHUNCK  gepresenteerd zal worden*.

Wat gun je iedere school of iedere 
leerling?  
     Heerlen heeft op cultureel gebied heel veel 

te bieden. Ik vind het dan ook belangrijk 

dat iedere leerling op zijn minst één keer 

kennis heeft gemaakt met alle culturele 

mogelijkheden in de eigen stad. Van theater 

tot museum en van mural tot Maankwartier. 

Er is genoeg te zien en te ontdekken. Ik ben 

ervan overtuigd dat je er als leerling zo achter komt wat je wel 

en niet leuk vindt, maar vooral ook waar je passie ligt. En dat 

laatste gun ik iedereen!  

Wat zijn jouw favoriete activiteiten of  
programma’s uit ons ‘confectie aanbod’?
     We hebben een aantal hele mooie activiteiten uit ons confectie 

aanbod, wat het erg moeilijk maakt om daar een selectie uit 

te maken. Als ik dan toch zou moeten kiezen dan ga ik voor 

de volgende activiteiten: Allereerst de nieuwe mediawijsheid 
workshop (zie pagina 18) rondom het thema identiteit. In deze 

workshop verkennen de leerlingen de online identiteit van 

bekende Instagrammers. Ook worden ze uitgedaagd om na te 

denken over de verschillende rollen die zij (al dan niet online) 

zelf aannemen en (de verandering van) hun persoonlijke 

interesses. Dit wordt op een creatieve manier verwerkt in een 

offline zelfportret waarbij deze verschillende ‘lagen’ letterlijk 

zichtbaar worden gemaakt.  

     Ook is het vanaf dit schooljaar weer mogelijk om een 

workshopreeks Music Producing bij ons in te plannen.

Leerlingen verdiepen zich hierbij in de wereld van het digitaal 

muziek maken en maken in een aantal lessen zelf ritmes,  

samples en korte nummers. Een professionele muziekdocent  

ondersteunt hen hierbij. Deze workshopreeks is ideaal  

voor een projectweek of bijvoorbeeld groepjes leerlingen die zich verder willen verdiepen in  

het maken en opnemen van muziek, maar uiteraard ook geschikt voor leerlingen die weinig  

tot geen ervaring hebben.   

Eddy Thonon is de educatiespecialist voortgezet onderwijs voor SCHUNCK. 
Hij is het aanspreekpunt voor het voortgezet onderwijs, maar ook het MBO 
en HBO. Scholen kunnen bijvoorbeeld bij hem terecht als ze gebruik willen 
maken van ons confectie aanbod, zoals bijvoorbeeld een museumbezoek of een 
dansworkshop. Het is dan zijn taak om te zorgen dat alles geregeld wordt, van 
vraag tot uitvoering. Daarnaast haalt Eddy ook de wensen en behoeften op bij 
scholen en is hij de schakel tussen scholen en SCHUNCK.  

Eddy Thonon, educatiespecialist VO

*  Keith Haring  
Club Expo 

> 24 juni t/m 24 juli 
>  SCHUNCK  
Aad de Haas-zaal 

> Gratis

“Ik vind het 
interessant  
om te zien 
hoe iedere 
school op een 
andere manier 
invulling geeft 
aan cultuur-
educatie.” 



productoverzicht
Museum/ beeldend

Product / activiteit Doelgroep Duur Prijs per groep (max. 30 lln) Locatie

Rondleiding museum PO / VO 45 min.  € 57,50  Glaspaleis 

Museumworkshop  PO / VO 45 / 60 min.  € 75,00  Glaspaleis of school 

Combinatie museum-

workshop & rondleiding

PO / VO 90 min.  € 125,00  Glaspaleis 

Eindexamenexpositie VO -bovenbouw Traject - maatwerk  € 750,00  Glaspaleis en school 

Leerlijn Aad de Haas In ontwikkeling Gereed voorjaar 2023

Architectuur/ erfgoed

Product / activiteit Doelgroep Duur Prijs per groep (max. 30 lln) Locatie

SCHUNCK Ge(k)raakt PO / VO brugklas 60 min.  € 125,00  Glaspaleis 

Het Glazen Loeder VO 60 min. Gratis,  

mits voldoende begeleiding 

 Glaspaleis 

Bovengronds - Gruwelijk 

Heerlen

VO - VMBO 

onderbouw

60 min.  € 125,00  Omgeving Glaspaleis 

Bovengrond - Doorgrond & 

route door Heerlen

VO - bovenbouw 90 min.  € 300,00  Glaspaleis en omgeving 

Peutz vs de Rest VO - HAVO-

VWO 3 t/m 5

60 min. Gratis,  

mits voldoende begeleiding 

 Omgeving Glaspaleis 

SCHUNCK Binnenstebuiten VO - onderbouw 60 min. € 125,00  Glaspaleis 

Kunst op straat VO 60 min. Gratis,  

mits voldoende begeleiding 

 Omgeving Glaspaleis 

Bekijk je wijk PO / VO brugklas Traject - maatwerk € 750,00 School

Muziek

Product / activiteit Doelgroep Duur Prijs per groep (max. 30 lln) Locatie

Muziekpakket 1 'Ontdek de 

muziek'

PO Maatwerk  € 57,50 per uur  School 

Muziekpakket 2 'Muziek op 

school'

PO 36 weken  € 57,50 per uur  School 

Muziekpakket 3 ‘Deskundig-

heidsbevordering team’ 

PO 36 weken  € 57,50 per uur  School 

Muziekpakket 4 

'Verdiepingspakket'

PO 36 weken  € 57,50 per uur  School 

Muziekpakket 4 

'Verdiepingspakket'

PO 27 weken  € 57,50 per uur  School 

Music Producing VO 60 minuten € 57,50 per uur,  

excl. materiaalkosten 

 Glaspaleis of school 

Bandplay VO 60 minuten € 57,50 per uur,  

excl. materiaalkosten 

 Glaspaleis of school 

Hit it! PO / VO 60 minuten € 57,50 per uur,  

excl. materiaalkosten 

 Glaspaleis of school 

Dans

Product / activiteit Doelgroep Duur Prijs per groep (max. 30 lln) Locatie

Van Sprookje naar . . . 

Doodgewone sok

PO groep 1-2 Gereed najaar 2022   Glaspaleis of school 

Ik zie, ik zie . . . 

Wat jij ook ziet? 

PO groep 3-4 Gereed najaar 2022   Glaspaleis of school 

Is niet alles illusie en illusie 

niet alles? 

PO groep 5-6 € 57,50 per uur,  

excl. materiaalkosten 

 Glaspaleis of school 

What the Fake!? PO groep 7-8 € 57,50 per uur,  

excl. materiaalkosten 

 Glaspaleis of school 

Strike a Pose VO 90 min. € 75,00  Glaspaleis of school 

Face on/off VO 4 lessen van 40 min. € 300,00  Glaspaleis of school 

Media(wijsheid)

Product / activiteit Doelgroep Duur Prijs per groep (max. 30 lln) Locatie

Introductie op mediawijsheid 

voor de onderbouw

PO groep 3-4 Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Identiteit PO groep 5-6 Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Kritisch Kijken PO groep 5-6 Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Programmeren en innoveren PO groep 5-6 Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Identiteit PO groep 7-8 Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Kritisch Kijken PO groep 7-8 Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Programmeren en innoveren PO groep 7-8 Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Kritisch Kijken VO onderbouw Gereed najaar 2022  € 150,00  Glaspaleis of school 

Identiteit VO onderbouw Lessenreeks  € 150,00  Glaspaleis of school 

Literatuur

Product / activiteit Doelgroep Duur Prijs per groep (max. 30 lln) Locatie

de Bibliotheek op school 

(Boekenhut - Boek1Boek)

PO - - School

Taal en Cultuur PO Lessenreeks € 150,00 Glaspaleis of school 

Taal en identiteit PO Lessenreeks € 150,00 Glaspaleis of school 

Traject - maatwerk PO Lessenreeks € 150,00 Glaspaleis of school 

Poëziefestival VO Traject - maatwerk Glaspaleis, school  

en presentatielocatie 

Taaldorp (Nederlands) VO Traject - maatwerk     School 

Bibliotheekbezoek -  

De bieb geeft je woorden

VO 60 minuten  € 75,00  SCHUNCK 

Identiteit VO Gereed najaar 2022    € 75,00  Glaspaleis of school 
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Bertien 
van Manen

> BERTIEN VAN MANEN 
18 april 2023 – 3 september 2023

De foto’s van de Nederlandse fotografe  
Bertien van Manen zitten in museum-
collecties van Amsterdam tot New York 
en zijn vanaf 18 april 2023 ook te zien in 
Heerlen! In deze tentoonstelling zijn drie 
fotoseries te zien die Bertien maakte van 
mijnwerkers: portretten van de bewoners 
van het mijnwerkersstadje New Sharlston  
in Groot-Brittannië, foto’s van vrouwen die 
in de Verenigde Staten in de mijnen werken 
en de serie Moonshine. 

Moonshine toont een mijnwerkersfamilie 

in Cumberland, Kentucky (VS). Bertien 

zocht deze familie in de loop van 30 

jaar verschillende keren op en raakte 

met hen bevriend. New Sharlston 

en Cumberland zijn gebieden die, 

net als Heerlen/Parkstad, op allerlei 

vlakken sterk beïnvloed zijn door de 

steenkolenwinning. 

Het is geen toeval dat Bertien zich in 

haar werk al vroeg op mijnwerkers-

gemeenschappen richtte. Zij groeide 

namelijk in Heerlen op tussen de 

mijnwerkersgezinnen, in de tijd dat de 

mijnindustrie hier floreerde. 

Na haar schooltijd werd ze beroeps-

fotograaf; eerst in de mode, maar daarna 

stapte ze over naar documentaire fotografie. 

Het liefst fotografeert Bertien van Manen 

gewone mensen in hun dagelijkse omgeving. 

Dit doet ze door een tijdje bij hen in de 

buurt te gaan wonen. Zo lijken haar foto’s 

toevallige kiekjes; ze zijn niet vooraf bedacht 

en uitgevoerd en daardoor intiem en eerlijk. 
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Museum 
tentoonstellingen 
schooljaar  
2022-2023

Ook in het schooljaar 2022-2023 
bieden wij je een uitgebreid 
programma in ons museum.  
Dus kom je met je klas weer 
kunst ontdekken, beleven en 
creëren? Uiteraard zorgen wij 
voor een passend programma, 
waarbij we heel graag rekening 
houden met specifieke wensen 
die je misschien hebt. Zo maken 
we er samen een leuke en 
leerzame activiteit van. 

> KEITH HARING: Grace House Mural 
t/m 25 september 2022

In de tentoonstelling Keith Haring; Grace House 
Mural staat Keith Haring centraal. Iedereen 
herkent zijn werk wel als je het ziet; snelle, 
vloeiende en zelfverzekerde lijnen die constant  
in beweging lijken te zijn. 

De tentoonstelling focust zich op werken van 

Keith Haring uit de periode 1980-1984. Dit 

noemen we ook wel zijn ‘vroege periode’ waarbij 

hij veel spontane werken maakte en zijn snelle en 

vloeiende manier van werken bijna een kunstwerk 

(performance) op zich was. Dankzij de foto’s van 

vriend en fotograaf Tseng Kwong Chi duiken we 

nog verder in hun bruisende scene.

Ben je met je klas nog niet in deze  

tentoonstelling geweest? Boek dan nu  

snel nog een rondleiding met aanvullende 

workshop. 

Praktische informatie
Rondleiding door de tentoonstelling met 

verdiepende workshop in SCHUNCK

• Voor alle leeftijden en niveaus

• Duur: 1,5 uur

• Kosten: € 125,00

•  Boeken via Planned Culture of door  

te mailen naar educatie@schunck.nl 

> PARKSTAD LIMBURG PRIJS 
31 oktober 2022 – 15 januari 2023

De Parkstad Limburg Prijs is een prijs voor 
jonge beeldend kunstenaars uit Nederlands of 
Belgisch Limburg. De genomineerden voor de prijs 
exposeren hun werk in SCHUNCK Glaspaleis.  
De diversiteit van de kunstwerken biedt een mooie 
gelegenheid voor leerlingen van alle leeftijden 
om laagdrempelig kennis te maken met kunst, 
architectuur en hun eigen omgeving. 

Deze tentoonstelling is niet te zien in onze 

museumzaal, maar wordt door het hele Glaspaleis 

getoond. Een bezoek aan deze tentoonstelling is  

dus een heel andere ervaring dan dat je van  

ons gewend bent! 

laat je 
inspireren!

Bij deze tentoonstelling ontwikkelen 

wij weer een uitgebreid educatief 

programma. Wil je met je leerlingen deze 

tentoonstelling bezoeken? Of wil je  aan  

de slag met het thema fotografie?  

Houd dan onze website in de gaten.  

Foto 1: Dorothy, West Virginia, 1985   
Gelatine zilverdruk / 16 x 25 cm 
Foto 2: Mavis and Junior, Cumberland,  
Kentucky, 1988 / Gelatine zilverdruk /19 x 24,2 cm
Foto 3: Partying on coal stripmine, Cumberland,  
Kentucky, 1987 / Gelatine zilverdruk  / 16 x 25,5 cm

Collectie SCHUNCK, gemeente Heerlen 
Verworven met steun van het Mondriaan Fonds

Wil je méér dan een rondleiding en workshop 

in SCHUNCK? Kijk dan op onze website. Hier 

vindt je nog véél meer mogelijkheden voor 

bijvoorbeeld een workshop in de klas. www.

schunck.nl/nl/keith-haring/onderwijs/



TaalDORP/ Een co-creatie  
met grote impact 

Vanuit de behoefte om het onderwijs 
van spreek- en gespreksvaardigheid en 
spreekdurf naar een hoger plan te tillen, is 
de Internationale Schakelklas (IKS), via Pit 
Cultuurwijzer, een co-creatie aangegaan met 
SCHUNCK. Gezamenlijk is er een Taaldorp 
ontwikkeld waarin 190 leerlingen, binnen hun 
eigen taalniveau, een aantal communicatieve 
opdrachten hebben uitgevoerd in een 
nagebootst dorp. Zo hebben de leerlingen de 
Nederlandse taal in de praktijk, en met reële 
taalsituaties, kunnen oefenen. 

De intensieve samenwerking tussen de school en 

SCHUNCK heeft gezorgd voor een samensmelting 

tussen twee manieren van kijken naar taal: de taal 

als functioneel communicatiemiddel enerzijds, en 

de taal als creatieve en culturele uiting anderzijds. 

Hiermee vormt de verbinding tussen taal, kunst  

en cultuur de basis voor dit project.

Na de succesvolle uitvoer wordt het Taaldorp 

verder verfijnd en uitgebreid, zodat het later 

ter beschikking staat voor diverse scholen en 

instellingen uit de regio. Ook is de methode 

geschikt om gefragmenteerd in te zetten bij  

langere trajecten.
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Maatwerk
We hebben het al vaak gehad over ‘maatwerk’. Maar wat 

houdt dit nu precies in? Om je een idee te geven, lichten  

we twee van onze maatwerk projecten voor je uit.

Poëziefestival/ Hoe losse 
woorden vorm krijgen 

In het kader van de Poëzieweek 2022 
zijn SCHUNCK, Borderlines en het 
Sintermeertencollege (leerjaar 4, 200 
leerlingen) een samenwerking aangegaan 
rondom het thema poëzie.  

In een aantal voorbereidende lessen in de klas 

gingen de leerlingen aan de slag met de bundel 

‘Toen ik klein was, was ik niet bang’, van dichter 

en schrijver Gershwin Bonevacia. Het boek is 

een ode aan zijn jonge, onbevreesde ik. Een 

poging om zijn 10-jarige ik weer meer onderdeel 

te laten zijn van zijn volwassen ik. Ook de 

jongeren gingen op zoek naar hun jongere 

ik. Spoken word artiest Brohlin Coumans 

(Borderlines) gaf hen daarbij handvaten; hoe 

verzamel je herinneringen, wat weet je nog en 

wat niet meer, welke dingen deed je vroeger 

en doe je nu nog steeds. Zo probeerden de 

jongeren hun vroegere ik te vangen in woorden. 

In het verlengde van deze lessen werden er 

vragen bedacht voor Gershwin Bonevacia. Deze 

vragen werden op een collegetour-achtige 

manier aan de dichter/schrijver gesteld tijdens 

het Poëziefestival. Dit werd afgewisseld met 

korte voordrachten. Ook gingen de leerlingen in 

diverse workshops weer zelf actief aan de slag.

Eén van de opvallendste successen van dit 

project is de grote mate van betrokkenheid 

van de leerlingen. Aan de vragen die zij aan 

Gershwin Bonevacia stelden, was te merken dat 

zij goed waren voorbereid. En wanneer Gershwin 

Bonevacia aan het woord was, kon je in de zaal 

een speld horen vallen. De voorbereidende 

lessen zullen hier zeker aan hebben bijgedragen. 

“Het was hartstikke leuk!  
De leerlingen vonden het 

volgens mij ook leuk. Ik kreeg 
er in ieder geval energie van 
en ben blij dat we eindelijk 

weer eens iets buiten school 
kunnen doen én op een 

creatieve manier met taal 
bezig kunnen zijn.” 

Anke op de Dijk, docente Nederlands, 
Sintermeertencollege

De verbinding tussen taal, 
kunst en cultuur vormt de  

basis voor dit project.

Eén van de deelnemende leerlingen 

schreef een blog over haar ervaringen 

tijdens het Poëziefestival

Daag 
ons 
uit!

Heb jij nu ook een idee voor een project en 

wil je graag eens met een andere professional 

sparren over de vorm of inhoud? Neem dan 

gerust contact met ons op. Ons team van 

ontwikkelaars houdt wel van een uitdaging!
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Ramona Waber en Veerle Dremmen leesconsulenten 

Onze leesconsulenten zijn actief op scholen die meedoen 
met de Bibliotheek op School. Dit kan de Boekenhut zijn, 
Boek1Boek, of beiden*. Samen met de school inventariseren 
zij de wensen en behoeften die de school heeft op het 
gebied van taal- en leesbevordering. Daarbij zijn vier 
pijlers belangrijk; De leerlingen, het docententeam, de 
leescoördinator van de school en de ouders. Gemaakte 
afspraken worden vastgelegd in het leesplan van de school. 

Daarnaast ondersteunen de leesconsulenten ook bij het 

organiseren van hele praktische zaken rondom leesplezier. 

‘We kunnen bijvoorbeeld een boekenkring met verschillende 

werkvormen organiseren, een teamvergadering bijwonen, 

thema- of boekenlijsten aanleveren, meedenken over een eigen 

schoolcollectie en hierin adviseren, maar ook samen nadenken 

over ouderbetrokkenheid bij leesplezier.’ 

Waarom vind jij taal- en leesbevordering  
zo belangrijk?
   Ramona: ‘Als een kind plezier ervaart in lezen, dan gaat 

de leesmotivatie ook omhoog. Wie graag leest en veel 

leeskilometers maakt, zal daar profijt van hebben in 

de verdere schoolcarrière. Als wij ook maar één kind 

enthousiast kunnen maken voor een boek, hebben we  

een doel bereikt.’ 

     Veerle: ‘Door middel van Boek1Boek en onze samenwerking 

met de school laten we ieder kind met veel verschillende 

boeken in aanraking. Zo laten we ze ervaren hoe leuk lezen 

kan zijn. Door boeken te kiezen, te lezen en te praten over 

boeken, komen we er samen achter dat je verhalen op 

verschillende manieren kunt beleven’. 

Welk moment uit het afgelopen (school)jaar  
is je het meeste bijgebleven? 
  Veerle: ‘Afgelopen schooljaar heb ik in een klas enkele 

werkvormen voor de Boekenkring geïntroduceerd. Eén van die 

vormen was de boekendans, een afgeleide van de stoelendans. 

Wanneer de muziek speelt, dansen de leerlingen rond door 

de klas mét hun leesboek. Als de muziek stopt, stoppen zijzelf 

ook even en vertellen ze aan elkaar iets over het boek dat 

ze aan het lezen zijn. Dit herhaal je enkele keren. Deze keer 

vond het plaats in de week vóór carnaval. De muziek, én een 

enthousiaste juf als dj, maakte het deze keer extra leuk!’ 

Ramona en Veerle zijn leesconsulent bij de bibliotheek.  
Dit betekent dat zij de schakel zijn tussen de school en de bieb. 
Hun ultieme doel? Zo veel mogelijk leesplezier verspreiden 
onder leerlingen, maar zeker ook onder leerkrachten.  

Veerle: ‘Daarnaast maken we ook steeds meer de 
koppeling met de peuterspeelzalen die bij de school 
liggen. Onze voorleesconsulent Andrea bezoekt de zaal 
zodat we steeds vaker werken aan een doorlopende lijn 
van leesplezier’, zie pagina 19.

Ramona: ‘Ook zijn we bezig met pionieren in het voorgezet onderwijs. 
In een pilot op het gebied van leesplezier hebben we de samenwerking 
gezocht met Herle college. De eerste stappen werden gezet in het 
werken met Boek1Boek, er werd gekeken naar de leesomgeving en een 
schrijversbezoek gepland.’  

Ramona: ‘Wat me is bijgebleven is een boekenkring in de klas. Ik had zelf 

een hoop boeken meegenomen naar de klas, en door de boekensushi toe te 

passen, leerden de leerlingen nieuwe boeken kennen. Iedere leerling kreeg een 

willekeurig boek. Het boek werd bekeken, er werd een bladzijde in gelezen en 

naar de plaatjes gekeken. De leerlingen mochten vertellen wat voor soort boek ze 

in handen hadden, en of ze het boek graag zouden willen lezen. Dan werden de 

boeken weer doorgegeven zodat iedereen weer een ander boek in handen had. 

Aan het eind van de les waren de leerlingen zo enthousiast over de vele boeken 

die ik had meegenomen, dat ze zelf meteen wilden bestellen op Boek1Boek! 

Leerlijn Literatuur 
Wie goed leest en verhalen en teksten kan begrijpen, kan kennis 
opdoen en zich ontwikkelen. Maar het gaat zeker niet alleen om 
kennis. Verhalen en gedichten bijvoorbeeld helpen je ook om je 
beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen. Een 
hoop redenen dus om met taal- en leesbevordering en leesplezier 
aan de slag te gaan. Dit doen we bij SCHUNCK onder andere door 
het aanbieden van de Bibliotheek op School, maar ook door steeds 
weer in te spelen op vragen vanuit kinderopvang en scholen. 

Daarom zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een 
‘doorlopende leerlijn literatuur’. In deze leerlijn dagen we leerlingen 
van 2 tot 18 jaar uit om hun eigen weg te vinden in het landschap 
van boeken. We stimuleren het praten over boeken, dagen hen 
uit met opdrachten over de hele breedte van de verschillende 
SCHUNCK-disciplines en hopen zo dat het luisteren naar verhalen 
en het lezen van boeken vanzelfsprekend wordt. Een lessenreeks 
bestaat uit vier lessen in de klas en een bezoek aan SCHUNCK. Dit 
alles niet alleen om taal- en leesplezier bij leerlingen te bevorderen, 
maar zeker ook om hen te helpen op te groeien tot zelfbewuste 
volwassenen. Lijkt je dit wat? Neem dan contact op met je 
leesconsulent.

“Iedere leerling gunnen wij 

het juiste boek. Wie het juiste 

boek heeft gevonden, leest ook 

met plezier! Ook gunnen wij 

iedere school een fijne leescul-

tuur, waarin voorlezen en lezen 

centraal staat. De leerkracht is 

daarin een belangrijk rolmodel 

die de kinderen enthousiast 

maakt voor boeken”. 
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 * Voordelen voor scholen  
die meedoen aan de  

Boekenhut of Boek1Boek    
•  De school krijgt toegang tot een uitgebreide en actuele 

collectie kinder- en jeugdboeken en daarmee garantie op 

een doorlopende leeslijn.  

•  Met de Boekenhut (fysieke plek op school, door SCHUNCK 

bibliotheek geleverd en onderhouden) wordt leesplezier al 

vanaf groep 1 gestimuleerd.  

•  Geen investeringen nodig (financieel / ruimte / tijd) 

in de aanschaf en het onderhouden van een eigen 

boekencollectie.  

•  Leerlingen mogen de boeken mee naar huis nemen.  

De administratie verloopt via een goed onderhouden website.  

•  Ondersteuning van de interne leescoördinator door de 

leesconsulent van SCHUNCK door gericht advies m.b.t. 

leesbevordering en leesplezier.   

•  Mogelijkheid tot professionalisering van leerkrachten.   

 

 

“Als wij ook  
maar één kind 

enthousiast 
kunnen maken 
voor een boek, 

hebben we 
een doel bereikt.”

Leerlijn Mediawijsheid
Ook je leerlingen brengen waarschijnlijk een groot deel 
van hun vrije tijd online door. Wil je hen helpen om 
‘mediawijs’ te worden door de positieve aspecten te 
benadrukken die media te bieden hebben?  Maak dan 
kennis met onze leerlijn Mediawijsheid. Deze doorgaande 
leerlijn laat leerlingen van groep 3 tot aan het VO op een 
zelfbewuste, zelfstandige en onderzoekende manier met 
media omgaan. Het gaat veel verder dan het aanleren 
van computervaardigheden of het goed leren zoeken op 
internet. De leerlingen ontdekken hoe ze zelf hun online 
identiteit vorm kunnen geven, leren om kritisch te kijken 
naar beelden en creëren nieuwe (digitale) technologie. 

Wisselcollecties peuteropvang/  
(2 - 4 jarigen, in samenwerking met 
Peuteropvang Heerlen.) Vijf keer per jaar 

leveren we een relevante en aansprekende collectie 

aan 24 peuterspeelzalen. In overleg met de 

voorleesconsulenten bieden we tevens een verdiepend 

programma voor ouder, kind en professional.

VoorleesExpress/ (2 – 8 jarigen) 
Als leerkracht lukt het soms niet altijd om jonge 

kinderen met een taalachterstand de juiste begeleiding 

te geven. Taalvrijwilligers van de VoorleesExpress gaan 

buiten de reguliere lesuren thuis bij het gezin aan de 

slag om de achterstand zo veel mogelijk in te lopen.  

Leesconsulent/ (De verbindende schakel  
tussen bibliotheek en school) 
Samen met de school werken de leesconsulenten 

aan leesplezier. Zij geven advies, ondersteunen de 

leescoördinator en inspireren leerkrachten, leerlingen 

en ouders door het aanreiken van boekentips en (voor)

leesadviezen. 

Boekenhut/ (groepen 1 t/m 4) 
Op de doelgroep afgestemde collectie van 

voorleesboekjes, prentenboeken en eerste leesboekjes 

die vijf keer per jaar op school geleverd wordt.

Boek1Boek/ (groepen 5 t/m 8 en Voortgezet 
onderwijs) Een digitaal bestelsysteem waarin 

leerlingen leren zoeken en zelf boeken kiezen die ze leuk 

vinden. De gekozen boeken worden op school geleverd. 

De collectie komt uit een groot boekenmagazijn met de 

laatste nieuwe boeken. 

Wisselcollectie in de Kinderopvang/  
(groepen 1 t/m 8) In samenwerking met Humankind 

wordt er drie keer per jaar een relevante collectie geleverd.

Onze  
doorgaande  
  leeslijn 

Boekstartcoach/ (0 - 4 jarigen en hun ouders) 
De Boekstartcoach is onder andere actief op het 

consultatiebureau. Ze gaat met ouders in gesprek over 

(voor)lezen en verwijst door naar activiteiten in de bieb 

voor ouder en kind. Daarnaast is de BoekstartCoach het 

aanspreekpunt voor peuteropvang locaties die met taal 

en leesplezier aan de slag willen. 
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Inspiratie voor in de klas
Creatief bezig zijn met je klas hoeft zeker niet altijd ingewikkeld te zijn, veel 

tijd te kosten of op een andere locatie plaats te vinden. Dus ga lekker met je 

leerlingen aan de slag! Vind je het nu lastig om zelf een activiteit of thema te 

bedenken? Dan staan wij altijd voor je klaar met tips of advies. En om je meteen 

te inspireren, vind je hier een aantal inspiratielessen die je direct en gratis met je 

klas kunt doen. We horen graag van je wat jij en je leerlingen ervan vonden! 

De blaadjesbingo 
In deze inspiratieopdracht trekken 

de kleinsten hun laarzen aan en gaan 

jullie naar buiten toe. Lekker de natuur 

in! Wist je dat veel kunstwerken uit 

de museumcollectie van SCHUNCK 

geïnspireerd zijn op de natuur en 

dat we daar vorig jaar zelfs een hele 

tentoonstelling over hadden? Deze 

opdracht komt uit de wandelroute die 

daarbij hoorde.  

Wat heb je nodig 
- De blaadjesbingo op de volgende pagina 

-  Een buitenruimte waar de leerlingen veilig 

naar bladeren kunnen zoeken 

Voorbereiding 
Kopieer de blaadjesbingo die je vind op  

de volgende pagina. 

Doen 
Verdeel de leerlingen in groepjes en geef 

ieder groepje de blaadjesbingo. Bespreek 

samen wat jullie op de blaadjesbingo zien. 

Herkennen jullie bepaalde bladeren, of 

hebben jullie ze nog nooit gezien? Wat 

zijn de verschillen en overeenkomsten 

tussen de bladeren? 

Daarna gaan jullie lekker naar buiten. Laat 

de leerlingen zo veel mogelijk bladeren 

met verschillende vormen verzamelen. 

Welk groepje heeft als eerste bingo? 

Meteen 
aan de 
slag! Het thema van de 

Kinderboekenweek is  

dit jaar GI-GA-GROEN.  

In de aanloop naar  

dit boekenfeest kun je 

met deze inspiratieles 

over de natuur alvast  

met je klas in de 

stemming komen. 

Veel plezier!

TIP!
Kopieer de 
blaadjesbingo  
op de volgende 
pagina.

Inspiratie  
voor de  

onderbouw

De blaadjesbingo!
Hieronder vind je verschillende bladeren, ze hebben allemaal een andere 
bladrand en bladvorm. Lukt het jullie om al deze verschillende bladeren  

te vinden? Als je er een gevonden hebt die bij de bingo hoort, mag je  
die aankruisen. 

DDee  bbllaaddrraanndd  

gaaf 

DDee  bbllaaddrraanndd  

gezaagd 

DDee  bbllaaddrraanndd  

getand 

DDee  bbllaaddrraanndd  

gelobd 

DDee  bbllaaddvvoorrmm  

ovaalvormig 

DDee  bbllaaddvvoorrmm  

hartvormig 

DDee  bbllaaddvvoorrmm  

langwerpig 

DDee  bbllaaddvvoorrmm  

eirond 

DDee  bbllaaddrraanndd  

gaaf 

DDee  bbllaaddrraanndd  

gelobd 



Joke van Leeuwen
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Meteen 
aan de 
slag! Inspiratie voor de bovenbouw 

Bij SCHUNCK zijn we momenteel ook bezig met het ontwikkelen van een leerlijn 

literatuur. In deze leerlijn gaan de leerlingen uit de bovenbouw creatief aan de 

slag met taal. Met deze inspiratieles willen we jullie hier al een klein voorproefje 

van geven, dat ook nog eens passend is bij het thema van de Kinderboekenweek 

2022. Veel plezier! 

Dichten met dieren. 
Deze opdracht bestaat uit vier delen  

en daagt de leerlingen uit om anders  

naar taal te kijken. 

Wat heb je nodig 
-  Pen, papier en tekenmateriaal  

voor iedere leerling 

-  Eventueel het gedicht van  

afbeelding 1 op het digibord 

-   Het gedicht van afbeelding 2  

voor iedere leerling 

Voorbereiding 
Kopieer het gedicht  

van afbeelding 2 

Doen 
Stap 1 / Zet de timer op 3 minuten 

en laat de leerlingen zo veel mogelijk 

dieren opschrijven. Voor ieder dier dat 

je opschrijft, krijg je een punt. Voor 

ieder dier dat niemand anders heeft 

in de klas, krijg je 10 punten. Bespreek 

de verzamelde dieren klassikaal. Wie 

verzamelt de meeste punten? 

Stap 2 / Lees het gedicht van Joke van 

Leeuwen (afbeelding 1) en bespreek wat 

er in het gedicht gebeurt. 

Stap 3 / De leerlingen kiezen drie dieren 

uit hun lijst en maken zélf een gedicht 

door de witte plekken in te vullen in het 

gedicht van afbeelding 2. Welke gekke 

combinaties komen jullie tegen? 

Stap 4 / Schijf het gedicht mooi op 

en illustreer het door de drie nieuw 

verzonnen dieren erbij te tekenen. 

Meteen 
aan de 
slag! 

Afbeelding 1  Uit: Dichter, Het beste van de dichters van dichter, p. 5 Afbeelding 2

Inspiratie voor het  
voortgezet onderwijs  

SCHUNCK krijgt een nieuwe kijkwijzer! Deze bevat verschillende thema’s die 

bedoeld zijn om in het museum mee aan de slag te gaan. Maar die natuurlijk 

ook in de klas gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om de waarde van kunst te 

onderzoeken. Door deze inspiratieles willen we jou en je leerlingen al een klein 

voorproefje geven. Veel plezier! 

 Waardevol / waardeloos 
Vaak wordt de waarde van een 

kunstwerk bepaald aan de hand van 

hoeveel geld ervoor betaald wordt op 

de kunstmarkt. Maar kunst is subjectief 

en persoonlijk, dus hoe zou je daar een 

prijskaartje aan kunnen hangen?  

Het komt ook vaak voor dat de waarde 

van een kunstwerk pas járen nadat het 

gemaakt is, wordt bepaald of ingezien. 

Soms pas lang nadat de kunstenaar 

overleden is! Dus wie bepaalt deze 

waarde? En wat geeft een kunstwerk 

waarde? Zijn er buiten financiële 

waarde ook nog andere waardes 

die een kunstwerk kan bezitten? 

Veranderen deze waardes met het 

verstrijken van de tijd? Zijn er factoren 

die de waarde van kunst kunnen 

bepalen? Kwaliteit, skill, originaliteit, 

uniekheid, actualiteit, materialiteit, 

schoonheid/esthetiek of formaat? 

Dat gaan jullie samen onderzoeken.

Beantwoord de volgende vragen 
klassikaal 
>  Bedenk/bespreek samen met 

de leerlingen een aantal andere 

waardes van kunst dan alleen geld. 

Mogelijke antwoorden kunnen zijn: 

-  Emotionele waarde 

-  Gevoelswaarde, kunst kan je helpen 

om in contact te komen met je 

gevoel. 

-  Maatschappelijke waarde 

-  De recreatieve waarde, de waarde 

van geamuseerd/vermaakt worden. 

-  Morele waarde 

-  Therapeutische waarde, de kracht 

van kunst om de maker en de kijker 

te helen.

-  Onderzoekende waarde, de ont-

dekkingen die je doet tijdens het 

proces van maken en bekijken van 

kunst. 

- Religieuze waarde 

- Politieke waarde 

>  De emotionele waarde van iets 

wordt ook wel gevoelswaarde 

genoemd. Wat zou je je kunnen 

voorstellen bij emotionele waarde  

of gevoelswaarde? 

>  Het komt maar zelden voor dat iemand 

kunst maakt om veel geld te verdienen, 

want die kans is heel klein. Waarom 

zou dan iemand kunst maken? 

>  Wat maakt kunst nou zo waardevol? 

En nu individueel 
Laat de leerlingen één kunstwerk 

kiezen of kies voor de hele klas 

hetzelfde kunstwerk. Laat de leerlingen 

de volgende vragen schriftelijk maken 

of met elkaar bespreken.

>  Welke van de benoemde waardes 

kun je ontdekken in dit kunstwerk?

>  Wat zou je kiezen, wat is dit voor 

jou waard? Waarom?

>  Welke financiële waarde heeft dit 

kunstwerk? Hoe kun je dat zien?

Kunstenaar/ Quinn Zeljak

G
laspaleis

KLAAR? Lever deze kaarten weer 

in bij de leraar en je kan een 

ansichtkaart uitzoeken van jouw 

favorieten kunstwerk!

   Wij zien  

je graag/

weer bij 

SCHUNCK � 

��

��

Koppel de onderstaande vragen aan specifieke kunstwerken uit de methode waar je mee werkt of aan het favoriete kunstwerk van jou of de leerlingen. 



Driver’s Seat/ 
Dé jonge kunst-
pioniers van 
SCHUNCK

‘Creatief, eigenzinnig en onwijs nieuwsgierig 

naar de wereld van kunst en cultuur’. Dat zijn 

de jongeren van Driver’s Seat. Wij bieden hen 

een plek aan tafel, de kans om mee te denken 

en te praten over wat er in SCHUNCK gebeurt, 

in Heerlen en in de wereld. Maar 

ze gaan ook vooral zélf aan de slag. 

De jongeren maken bijvoorbeeld 

samen exposities, verzorgen 

rondleidingen en organiseren 

culturele activiteiten, bezoeken 

samen musea om inspiratie op te 

doen en de kunstwereld beter te 

leren kennen.

Oud Driver’s Seat lid Goya over 

haar tijd bij Driver’s Seat: Ik denk 

dat de rol van dit soort creatieve initiatieven 

belangrijker is dan de meeste mensen denken. 

Als creatieve jongeling had ik geen idee van 

alle verschillende beroepen en taken achter de 

schermen van de kunstwereld. De wereld, en 

daarmee de mogelijkheden, werden na Driver’s 

Seat een stukje groter.”

Voor 
nieuwsgierige 
jongeren van 
16 tot 23 jaar.

Driver’s Seat is voor 2022-2023 op zoek naar 
nieuwe leden. Ken je jongeren die dit aan zal 
spreken? Kijk dan op www.schunck.nl/nl/
museum/zien-en-doen/drivers-seat
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Cultuur bezoeken was  
nog nooit zo eenvoudig

De online wereld brengt kunst en cultuur nóg gemakkelijker naar het klaslokaal. 

Zo vind je op onze nieuwe website inspiratie, maak je kennis met ons team van 

ontwikkelaars, zoek je online gemakkelijk de leukste culturele activiteiten voor je 

leerlingen én boek je deze snel via Planned Culture. 

Website
Heb je onze vernieuwde website al 

gezien? Op www.schunck.nl/onderwijs 
vind je alles wat wij voor jou en je klas 

kunnen beteken. We willen je inspireren 

en je meenemen in ons verhaal. Ook 

vind je op onze website onder ‘Nieuws 

en verhalen’ leuke weetjes en informatie 

over projecten waar wij mee bezig zijn. 

Ben je op zoek naar een culturele 
activiteit voor jouw klas? Kijk dan eens 

bij de kant en klare activiteit uit ons 

confectie aanbod. Ga naar jouw niveau 

en zoek vervolgens op de discipline 

die je aanspreekt of past binnen het 

thema. Heb je een passende activiteit 

gevonden? Reserveer deze dan heel 

eenvoudig door op de knop ‘Planned 

Culture Boek nu’ te klikken. Je wordt 

dan doorverwezen naar de website van 

Planned Culture.

Vind je niet helemaal wat je zoekt? 
Neem dan contact met ons op om 

bestaande activiteiten of programma’s 

aan te passen naar jouw wensen, of om 

samen iets heel nieuws te ontwikkelen. 

Ook over ons team van ontwikkelaars 

lees je meer op onze website. 

Planned Culture
Samen met Kasteel Hoensbroek,  het 

Thermenmuseum, Parkstad Limburg 

Theaters (PLT) en de Vrije Akademie 

Parkstad (Vazom)  maken wij gebruik  

van het online planningssysteem 

Planned Culture. 

Het platform verbindt scholen en 

culturele instellingen met elkaar 

zodat we op een eenvoudige manier 

met elkaar kunnen samenwerken én 

communiceren. Als school maak je een 

keuze uit het culturele aanbod vanuit de 

website of de seizoensbrochure van de 

culturele instellingen zelf. 

Daarna kun je via Planned Culture 

alle activiteiten gemakkelijk boeken 

in één overzichtelijk systeem. Zo heb 

je dus een groot deel van de geplande 

culturele activiteiten in één overzicht, 

ook al vinden de activiteiten plaats bij 

verschillende culturele aanbieders. 

Alle voordelen kort  
op een rij: 
•  Het complete aanbod van SCHUNCK, 

Historisch Goud, PLT en Vazom in  

één overzicht. 

•  Makkelijk online boeken  

(met eigen inlog). 

•  Direct inzicht in beschikbaarheid van 

activiteiten, ruimtes, vakdocenten en 

groepen. 

•  Alle actuele informatie over de boeking 

(inclusief kosten) direct inzichtelijk. 

•  Eenvoudig activiteiten verplaatsen of 

wijzigingen aanbrengen in groepen, 

locaties en personen. 



Ken jij een leerling die op school erg 
enthousiast is over de muziekles of 
veel plezier haalt uit de gymles, maar 
waarvan de ouders het financieel lastig 
hebben om naschoolse activiteiten 
te bekostigen? Dan is het goed om te 
weten dat onderstaande regelingen 
kunnen helpen.

Jeugdfonds sport en cultuur
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor 

kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die om 

financiële redenen geen lessen kunnen volgen 

bij bijvoorbeeld een dansschool, kunstatelier of 

muziekvereniging. Met dit fonds kunnen ook deze 

kinderen toegang krijgen tot kunst en cultuur, zoals 

bijvoorbeeld muziek- of danslessen bij SCHUNCK. 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur. Professionals uit het 

onderwijs of maatschappelijk werk die het gezin 

goed kennen, mogen wél een aanvraag doen. Zo 

ook jij, als leerkracht, docent, mentor of begeleider. 

Meer informatie vind je op www.heerlen.nl/
jeugdcultuurfonds 

Stichting leergeld Parkstad
Ook Stichting Leergeld Parkstad kan een bijdrage 

leveren aan de kosten van culturele activiteiten voor 

kinderen in Parkstad. Zij ondersteunen onder andere 

bij het betalen van contributie, de aanschaf van 

materialen of een zomerkamp. Ken je een gezin dat 

gebruik zou willen maken van deze regeling?  

Kijk dan op www.leergeld.nl/parkstad 
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Iedereen 
kan meedoen, 
ook na 
schooltijd  Naast het ontwikkelen en realiseren van culturele activiteiten zijn onze 

specialisten ook voortdurend bezig met scholing, trendwatching en kennisdeling. 

Dit is voor ons belangrijk omdat we vinden dat onze rol verder gaat dan puur en 

alleen het aanbieden van producten. Wij willen een partner zijn voor scholen en 

onze collega instellingen om zo samen cultuuronderwijs naar een hoger plan te 

tillen. Daarom willen we je ook nog even wijzen op de volgende punten.

Pit Cultuurwijzer
Sinds 2017 is SCHUNCK penvoerder voor 
het landelijke programma ‘Cultuureducatie 
met Kwaliteit’ (CmK). Uitgangspunt voor 
SCHUNCK is om samen met het onderwijs, 
culturele partners én de politiek te komen 
tot een duurzame samenwerking op het 
gebied van cultuureducatie in de regio 
Parkstad. 
Het programma Pit Cultuurwijzer is het 

resultaat van deze samenwerking en 

werkt daarom voor en met álle culturele 

instellingen uit de regio, en niet alleen 

met SCHUNCK. 

De intermediairs van Pit Cultuurwijzer 

helpen scholen bij de ontwikkeling 

van een eigen, gefundeerde visie op 

cultuureducatie, het omzetten van deze 

visie naar een praktisch meerjarenplan én 

het vertalen van dit plan naar concrete, 

aansprekende activiteiten die met 

culturele partners in de regio  

georganiseerd kunnen worden. Want 

wanneer kinderen volop in aanraking 

komen met verschillende vormen van 

kunst en cultuur, wordt hun wereld 

groter en zullen ze open, nieuwsgierig en 

kritisch de wereld in stappen. 

Wil jij met jouw school ook een duidelijke 

visie op cultuuronderwijs of wil je tips 

of advies? Neem dan contact op met de 

intermediairs van Pit Cultuurwijzer via  

info@pitcultuurwijzer.nl.   

 

Reizen in de Tijd 
In Zuid-Limburg is er op het gebied van 
cultureel erfgoed véél te beleven. Daarom 
zijn wij er trots op dat ook wij nu zijn 
aangesloten bij het landelijke platform 
Reizen in de Tijd.  

De website reizenindetijd.nl verbindt 

basisscholen en erfgoedlocaties met 

elkaar en toont het educatieve aanbod 

van erfgoedlocaties. Scholen uit het 

primair onderwijs kunnen er terecht voor 

excursies, gastlessen en lesmaterialen 

voor groep 1 tot en met 8. Zo maken de 

leerlingen door de schooljaren heen een 

reis door de tijd in hun eigen omgeving, 

dicht bij huis of iets verder weg. Hoe 

verder op weg in de leerlijn, hoe breder 

het perspectief en hoe groter de wereld.   

Uiteraard zijn de thema’s die aan bod 

komen gekoppeld aan les- en kerndoelen 

binnen het curriculum van het primair 

onderwijs. 

wat we je ook nog  
willen laten weten 



Voor meer informatie/ 
schunck.nl/onderwijs 

colofon
Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met  
team Educatie via  
educatie@schunck.nl

Vormgeving:  
Ilse Houben

Fotografie:  
Anne Jannes Photography, 
Dani Silvia Photo,
Petra Teeuwsen 

Door elkaar 
te inspireren 
kunnen  
we samen 
grenzen 
verleggen!  


