
 
 

 
Wil je het beste halen uit de culturele activiteit voor jouw VE-locatie, 

volg dan onderstaande stappen! 
 

 

Stap 1 Overleg met je collega’s 
Als je een keuze maakt uit de activiteiten, bespreek dan met je collega’s wat je belangrijk 

vindt voor jouw groep.  

 

✓ Zelf ontdekkend- spelend leren. 

✓ Vergroten taalvaardigheid. 

✓ Creatieve ontwikkeling. 

✓ Motorische ontwikkeling. 

✓ Verrijking van de leefwereld. 

✓ Zintuiglijke ontwikkeling. 

✓ Verwondering en beleven van kunst en cultuur. 

✓ Betrokkenheid ouders bij de activiteit. 

 

Sluit de inhoud aan bij? 

✓ Themamethode, aansluiten bij een thema uit deze methode. 

✓ Kinderboekenweek. 

✓ Of is het een losse activiteit? 

 

Bekijk de website van CultuurSchakel om een keuze te maken uit de culturele 

instellingen. 

 

Stap 2 Neem contact op met de culturele instelling  
✓ Ga met elkaar in gesprek over. 

✓ Vraag of ze meer willen vertellen over hun activiteit. 

✓ Gebruik de vragen van Stap 1 om de verwachtingen en mogelijkheden 

met elkaar af te stemmen. 

✓ Welke mogelijkheden en onmogelijkheden zijn er om op maat te kunnen 

werken? 

✓ Vertel over jouw VE-groep: 

o het niveau van de peuters, sluit het aan bij jonge of de oudere peuters; 

o taalniveau; 

o wat jullie zelf al doen in de groep; 

o wat je verwachtingen zijn; 

o aantal peuters; 

o is er nog voorbereidend materiaal nodig vooraf aan de activiteit.  

 

Over de organisatie  

✓ Spreek datum en tijdstip af. 

✓ Wat hebben ze nodig? Denk aan; afmeting om te spelen of dansen, beamer, 

geluidsapparatuur, speciale opstelling banken of stoelen, materialen bij een 

workshop. 

✓ Hoeveel peuters er in een groep zitten. 

✓ De prijs. 

✓ Ouders, hoeveel zijn er aanwezig en samenstelling ouders (denk aan niet-

Nederlandstalige ouders). 

✓ Hoeveel PM’ers zijn er aanwezig? 

 

  

Cultuurstapjes 

https://www.cultuurschakel.nl/schooltijd/aanbod-primair-onderwijs/#!//////////voorschool///1


Stap 3 Observeren tijdens de activiteit  
 

Kijk naar het gedrag van jouw groep tijdens de voorstelling of workshop.   

 

✓ Wat zie je gebeuren bij de peuters? 

✓ Zijn ze geconcentreerd en/of betrokken? 

✓ Ze bewegen mee. 

✓ Is er interactie en op welke manier doen de kinderen dit? 

✓ Ze lachen of tonen andere emoties. 

✓ Wat is de reactie van de ouders en hoe nemen de ouders deel, kunnen ze dit thuis 

voortzetten en hoe? 

 

Stap 4 Evaluatie en enquête  
 

Tot slot: plan een moment in om de activiteit te evalueren.  

 

✓ Bespreek na aan de hand van dit formulier of de inhoud. 

✓ Is de organisatie goed verlopen, wat ging goed en wat kan beter? Zowel intern als 

met de culturele instelling.  

✓ Vul de enquête in, deze wordt gebruikt voor terugkoppeling naar de culturele 

instellingen.  

 

link naar de enquête https://form.123formbuilder.com/6363334/voorschoolse-educatie-
evaluatieformulier 

https://form.123formbuilder.com/6363334/voorschoolse-educatie-evaluatieformulier
https://form.123formbuilder.com/6363334/voorschoolse-educatie-evaluatieformulier
https://form.123formbuilder.com/6363334/voorschoolse-educatie-evaluatieformulier

