
Je kunt je inschrijven! 
  

VCPS-PO Meet-Up 9 – Woensdag 6 oktober 2021 

De Stem van het kind 

Bezoek aan het Groninger Museum Kinderbiënnale  
en 

cultuurprofielscholen in de gemeente Groningen  
13.00 uur – 17.00 uur 

Kosten: 35 euro per persoon 
In de provincie Groningen zijn er ondertussen 6 Cultuurprofielscholen EN in het Groninger Museum is 
de Kinderbiënnale te zien. Redenen genoeg om onze 9e  Meet up in het noorden van ons land te 
organiseren.  
De middag begint in het Groninger Museum waar Sander Daams, hoofd educatie, ons vertelt hoe de 
Kinderbiënnale tot stand is gekomen waarin kinder- ambassadeurs een grote rol spelen. Na de 
presentatie met lunch gaan we de tentoonstelling bekijken. Het tweede gedeelte van de middag 
vindt plaats op een Cultuurprofielschool in de gemeente Groningen waar volop ruimte is voor 
gesprek en uitwisseling over hoe juist ook in jullie school – via cultuuronderwijs - de stem van het 
kind tot zijn recht komt.  
  
Aanmelden en kosten 
Door de Corona-maatregelen is er helaas maar plek voor 40 personen. Dus wees er snel bij. Wie het 
eerst komt wie het eerst maalt. En ook niet cultuurprofielschool collega’s zijn van harte welkom. 
Aanmelding vindt plaats via info-po@cultuurprofielscholen.nl   
  
Kosten 
De kosten voor deelname zijn 35 euro per persoon, dit is inclusief koffie/thee en lunch. 
  
Dieet wensen 
Heb je speciale dieet wensen, geef dit graag aan bij je aanmelding. We zorgen sowieso voor 
voldoende vegetarische keuze. 
  
PROGRAMMA 

 13.00: ontvangst in het Groninger Museum 
 13.15: welkom en uitreiking bordjes nieuwe leden 
 13.30: lunch en presentatie Kinderbiënnale 
 14.00: rondleiding Kinderbiënnale  
 14.45: vertrek bezoek cultuurprofielscholen in de Gemeente Groningen 
 17.00: einde programma per locatie 

  
AVG 
De VCPS-PO is een netwerk organisatie, waarin kennis, ervaringen en beelden (foto en film) worden 
gedeeld. Mocht je bezwaar hebben tegen het delen van jouw mailadres en/of beeld materiaal van de 
bijeenkomst – waar je mogelijk op staat – geef dit dan graag bij ons aan. 
  
Mocht je nog vragen hebben, laat het ons weten. 
  
We zien jullie graag in Groningen! 
  
Hartelijke groet, mede namens het bestuur van de VCPS-PO,  
  
Fianne Konings, Astrid Rass en Geke Slagman 

https://www.groningermuseum.nl/kunst/tentoonstellingen/kinderbiennale
mailto:info-po@cultuurprofielscholen.nl

