Anders kijken naar
kunst en erfgoed
dankzij de digitale
scheurkalender
De IJssel, het beeld van Adam op het Grote Kerkplein, hiphopmuziek of de Hanzeboog. Aan deze en andere Zwolse cultuurdragers
zal geen kind meer gedachteloos voorbijgaan als het eenmaal
heeft kennisgemaakt met de digitale scheurkalender. Die bestaat
uit verschillende online ‘cultuursnacks’: korte items over kunst en
erfgoed die eenvoudig op het digibord kunnen worden opgediend.
De scheurkalender is gratis en bedoeld voor kinderen uit groep
5 t/m 8.’

Positieve reacties van scholen
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Stadkamer. ‘De items zijn in vijftien tot twintig
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De digitale scheurkalender Zie je in Zwolle
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Onderwerpen in de digitale scheurkalender:
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"We hebben geleerd waarom
die engel er nu staat. Dat was
leuk, want we hadden het
beeld wel eens gezien."
Leerling basisschool Zwolle

Wordt verwacht:

Interesse in de
scheurkalender?
Ga naar:
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Dit artikel is een uitgave van de afdeling cultuureducatie primair onderwijs
van Stadkamer. Stadkamer ondersteunt scholen in Zwolle in het vormgeven
van goed onderwijs op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, technoloJolan van de Waeter - Onderwijzend in Cultuuronderwijs (boven)
Karin Visscher - Stadkamer (links)

gie, media en taal. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Meer weten?
Ga naar www.stadkamer.nl.

Simone van der Meulen - ZoGemaakt (rechts)
Tekst: Jorien Marcus| Fotografie: Patrick Laan | Vormgeving: Jeanine van Dalen
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www.stadkamer.nl/
digitale-scheurkalender

