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Momenteel is er een nieuwe periode lopende 

van Cultuureducatie Met Kwaliteit; CMK III 

(2021-2024). Met deze regeling kun je als 

school je cultuuronderwijs verdiepen, 

verbreden, borgen of een boost geven. 

Iedere school kan in deze periode (eenmalig) 

deelnemen aan CMK door een voucher 

(geldbedrag) te gebruiken voor één of meer 

onderdelen van deze regeling. Ieder jaar in 

deze periode staat CMK open voor 

inschrijving.

In Oldenzaal schreven voor het huidig 

schooljaar basisscholen De Leemstee en SBO 

De Windroos zich al in voor deze nieuwe 

CMK-periode. De Leemstee houdt zich in dit 

traject bezig met het implementeren van de 

leerlijn erfgoed op thema en het uitbreiden 

van de leerlijn. De Windroos is bezig met het 

verder implementeren van procesgerichte 

didactiek; onder andere met een module 

handvaardigheid. Voor het huidig schooljaar 

staan een aantal scholen al in de 

startblokken om zich in te schrijven.

Leonieke Pieket Weeserik van Kaliber 

Kunstenschool is projectleider CMK III voor 

het primair onderwijs in Oldenzaal. Zij 

begeleidt de Oldenzaalse scholen bij hun 

inschrijving voor CMK III. Leonieke staat 

hierover in nauw contact met Hedwig de 

Bruijn, directeur van Stichting 

Cultuureducatie Platform Primair onderwijs 

Oldenzaal (CEPPO). Samen bewaken en 

volgen zij de ontwikkelingen op de 

Oldenzaalse scholen in het kader van CMK III. 

Op het ICC-overleg kan aan kennisdeling en 

intervisie worden gedaan op deze 

ontwikkelingen. Leonieke schuift hiertoe 

regelmatig aan bij dit ICC-overleg. Met dit alles 

kan deskundigheidsbevordering en de kwaliteit 

van cultuureducatie verder toenemen.

Scholen kunnen zich weer inschrijven voor een 

CMK-voucher van 18 mei tot 18 juni 

aanstaande. 

Op www.cultuuronderwijsoverijssel.nl/cmk

staat informatie over deze regeling en wat de 

school met de voucher kan doen. Voor scholen 

die een voorproefje willen, bestaat de 

mogelijkheid om een voorbeeldles van een 

CMK leerlijn mee te maken. Zo kun je kijken 

wat CMK voor jouw school kan betekenen. 

Voor meer informatie kan de ICC-er van de 

school contact opnemen met de cultuurcoach/ 

bovenschoolse cultuurcoördinator. In 

Oldenzaal kan ook rechtstreeks contact worden 

opgenomen met Leonieke Pieket als 

projectleider CMK III voor Oldenzaal via 

Leonieke.Pieket@kaliberkunstenschool.nl

We hopen dat veel scholen zich gaan 

inschrijven en deze kans benutten om verder 

te bouwen aan Cultuureducatie met Kwaliteit!

Leonieke Pieket Weeserik, projectleider 

cultuureducatie en sociaal domein Kaliber 

Kunstenschool

Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO


