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Zeeman & de Regt informeert u over werkzaamheden in 2017 in de nieuwsbrief

In vogelvlucht door het jaar

Op de toren zit een haan

In een intensief en inspirerend jaar werkten we aan

Het ‘leren lezen’ van de eigen omgeving begint voor

vele interessante projecten. Het samenstellen van

jonge kinderen bij een ontdektocht door de klas, het

de nieuwsbrief is altijd weer een mooi moment van

schoolgebouw en het schoolplein om vervolgens de

reflectie.

buurt in te gaan. Met Erfgoed Brabant ontwikkelden
we dit erfgoedproject voor kleuters voorzien van

Even geteld

prachtige kijkplaten, illustraties en verhalen.

Afgelopen jaar hebben we medewerkers van meer
dan 50 verschillende culturele instellingen getraind.
Medewerkers van musea, Nationale Parken en
historische verenigingen zijn gecoacht in het
versterken van hun competenties. Museumeducatie
is mooi werk, bovendien brengt het ons op prachtige
locaties. Bovenop de besneeuwde Luttenberg in
Museum de Laarman waren we bijvoorbeeld voor
een training aan educatoren betrokken bij de leerlijn
in Raalte. In de lente gingen we op reis door de tijd
met de medewerkers van het Eindhoven Museum in
hun prehistorisch dorp waar we met Erfgoed

Culturage Leerlijnen cultuuronderwijs

Brabant een opleidingstraject verzorgden.

De gemeente Enschede maakte gebruik van onze
onderwijskundige ondersteuning bij het ontwikkelen
en overdraagbaar maken van 16 cultuurbrede
leerlijnen. Door een intensieve samenwerking
tussen scholen en culturele instellingen zijn deze

Zonnige taferelen op Kasteel Cannenburch in

leerlijnen tot stand gekomen. Het creatieve proces

Vaassen tijdens één van de trainingen die we

is uitgewerkt in kant en klare lessen voor drama,

uitvoerden voor CultuurCollege.

dans, literatuur, muziek, erfgoed en beeldende
kunst. Het zet de deur open voor het leren
verbeelden.

_______________________________________________________________________________
Vragen, interesse of meer informatie over deze projecten en onze andere werkzaamheden?
Neem gerust contact met ons op.

@zeemanderegt

www.zeemanderegt.nl

info@zeemanderegt.nl

Lokale leerlijnen en vervolg cultuureducatie met

erfgoed over te dragen en levend te houden. Riet

kwaliteit

& Rotan Revisited is een vernieuwend project dat

De afgelopen periode werkten we met tientallen

mogelijk gemaakt is dankzij donaties en subsidies

lokale instellingen aan het ontsluiten van hun

van het Fonds Cultuurparticipatie, het Prins

erfgoed voor jongeren, zorgden we voor

Bernard Cultuur Fonds en het Iepen Mienskip

kwaliteitsverbetering van het plaatselijke

Fȗns. We houden u uiteraard op de hoogte van

cultuuronderwijs en legden we samen het verhaal

onze vorderingen en bevindingen.

van de streek vast.

Resultaat is bijvoorbeeld dit doosje vol prachtige
projecten voor het onderwijs in Raalte.
Ook in Olst-Wijhe, Vriezenveen en Markelo startten
we met het ontwikkelen van nieuwe lokale leerlijnen.
Met de Oldenzaalse Musea is de aftrap gedaan
voor het CMK-project ‘Erfgoed verbindt Oldenzaal’.
Ruilverkaveling tastbaar maken
Abstracte leerstof toegankelijk maken voor een
specifieke doelgroep is werk waar we als
onderwijskundigen graag induiken. Samen met het
Historisch Museum Vriezenveen slaagden we erin
het onderwerp Ruilverkaveling te vertalen in het
project ‘Wat is er gebeurd met de grond onder je
voeten?’

Riet & Rotan Revisited
Nieuwe kansen creëren voor het vlechtambacht in
Noordwolde en nieuwe verbindingen leggen. Door
het ontwikkelen van een competentiemodel zal
een praktische toolkit ontstaan om dit immaterieel

___________________________________________________________________________
Als onderwijskundigen zijn onze werkzaamheden gericht op het versterken van leerprocessen.
Educatie staat voor ons in het teken van een leven lang leren, voor jong en oud, voor leerlingen, studenten, professionals en
vrijwilligers.

