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Geacht college,
Om kunst en cultuur meer onder de aandacht van basisschoolkinderen te brengen komt CRM
tot onderstaande adviezen.

Cultuur op de kaart van het basisonderwijs
“Onder alle betrokkenen bij kunst en cultuur leeft de wens om extra te investeren in de
cultuurdeelname van kinderen en jongeren”, zo hebben we met elkaar vastgesteld in de
cultuurvisie.

De CRM ervaart in de praktijk dat er nog zeker veel ruimte voor betering is om met name
de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aan te spreken. De nieuwe initiatieven zoals
de muziekimpuls zijn mooi, maar daar doen helaas nog maar een beperkt aantal scholen
aan mee. Het cultuurmenu is uiteraard een gegeven, maar het aanbod dat hieruit
voortvloeit is beperkt. Basisscholen (zo horen wij) hebben behoefte aan meer kunst- en
cultuuraanbod, zij het voor de buitenschoolse activiteiten, de binnen schoolse activiteiten
of voor het samenstellen van het aanbod van de Brede School.
Leden van de CRM hebben onlangs kennis genomen van het boekje “Kies voor sport”.
Een prachtige, laagdrempelige manier om de kinderen kennis te laten maken met de
verschillende mogelijkheden op het gebied van sport in Maassluis. De CRM adviseert u
dan ook om dit aanbod uit te breiden met kunst en cultuur activiteiten voor
kinderen. Uit persoonlijke ervaring weten we dat het boekje een schot in de roos is bij
de kinderen en dat het aanbod intensief bestudeerd wordt. Hoe mooi zou het dan zijn om
een compleet ‘vrije tijds aanbod’ te kunnen presenteren!
Want vergist u zich niet: als het aanbod op sportief vlak in het begin van enig schooljaar
beschikbaar komt en kinderen uit dat aanbod een keuze maken, zijn de (soms schaarse)
vrije dagen ingevuld en is een keuze voor kunst en cultuur vaak niet meer mogelijk.
Tenslotte hebben we begrepen dat de gemeente Maassluis van plan is om het boekje in
het komend schooljaar niet meer aan te bieden, maar dat men van plan is om het
aanbod enkel via de website te publiceren. De CRM verzoekt u met klem om dit
voornemen te heroverwegen.

We weten dat het boekje met veel interesse bestudeerd wordt door de doelgroep.
Kinderen van groep 3 t/m groep 5 hebben namelijk nog veel interesse in een fysiek
boekje. Veel voorpret zit hierin verscholen! De CRM adviseert u dan ook om het
boekje te blijven aanbieden. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat inschrijvingen
enkel nog via de website mogelijk zijn.
Graag wil de CRM haar steentje bijdragen aan de totstandkoming van het boekje voor
het komende schooljaar 2017/2018. We zien uw uitnodiging graag tegemoet!
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