
Geachte CKV docent / coördinator, 

Al meer dan 500 scholen zijn dit schooljaar geabonneerd op onze inmiddels welbekende unieke service: ‘De 
Cultuurkoker’. Zoals u waarschijnlijk al weet is De Cultuurkoker een afficheservice voor het voortgezet onderw-
ijs, en is bedoeld om uw CKV-lessen te ondersteunen en vooral: levendiger en aantrekkelijker te maken. Deze 
georganiseerde vorm van afficheverspreiding mag zich verheugen in een warme belangstelling van CKV-do-
centen, hun leerlingen, alsmede culturele organisaties uit het gehele land.

De Cultuurkoker is erkend door het Ministerie van OC en W 
Daarom kunnen we nu, indien u dat wenst, De Cultuurkaart accepteren als betaalmiddel. Alle scholen en/of 
nevenvestigingen die zich als abonnee aanmelden kunnen van deze mogelijkheid gebruikmaken. Wilt u niet 
met De Cultuurkaart betalen, dan kunt u natuurlijk een ‘gewoon’ abonnement nemen. 

Met De Cultuurkoker ontvangt u dan elke maand een selectie van gemiddeld twaalf tot vijftien affiches. Dit zijn 
affiches van bekende musea, de nieuwste theatervoorstellingen en dansproducties; van concerten, bijzondere 
films, festivals, enz. enz. Samen vormen zij een aantrekkelijk en representatief overzicht van dé actuele cul-
turele gebeurtenissen in het land en, uiteraard, in uw regio. Ook worden de affiches vergezeld door een folder 
en een nieuws- of lesbrief van de betreffende organisaties. 

Wilt u naar aanleiding van bovenstaande meer weten, of uw school inschrijven, dan treft u alle benodigde 
informatie aan op de achterzijde van de kleurkopie. U kunt daarop uw deelname aangeven en deze naar ons 
terugfaxen of -sturen. Per e-mail aanmelden kan natuurlijk ook. Deze brief wordt op zich alleen naar ves-
tigingen gestuurd die (nog) geen abonnement hebben. Soms komt het voor dat de brief toch op een lokatie 
terechtkomt met een abonnement op De Cultuurkoker. In dat geval hoeft u het formulier natuurlijk niet terug te 
zenden.

De 1e Cultuurkoker ontvangt u aan het begin van komend schooljaar (in de week van 13 september 2010).
Let op: wacht vooral niet te lang met uw reactie. Voor een optimale service is uw aanmelding op korte termijn 
zeer gewenst - dan kunnen wij ook voor uw school de affiches voor het komend seizoen alvast bestellen!

Met vriendelijke groet, 

De Cultuurkoker

p.s. abonnementen worden altijd automatisch verlengd. Opzeggingen dienen altijd vóór de maand mei van het lopende 
schooljaar doorgegeven worden.
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CKV-docenten en -coördinatoren over DE CULTUURKOKER:

Heel erg blij zijn we met deze mooie posters. Je ziet dat ze hun plek hebben gevonden en ze hangen er prachtig en ze zijn prachtig, 
allemachtig mooi! Er is een groep leerlingen ontstaan die zich met films gaat bezighouden. Zij “kleden” een lokaal aan met filmposters 
om zich te presenteren. Bedankt! 
Rosa Scharn - Bonaventuracollege, Leiden

Dag, Ik wil me HEEL GRAAG aanmelden voor uw koker-beleid! Wat een goed idee! ik zag het bij een collega en was meteen enthousi-
ast. Alvast hartelijk dank en groeten. 
Marieke van Stempvoort - Drachtster Lyceum, Drachten

Ik wil de cultuurkoker volgend jaar heel graag weer ontvangen omdat ik er erg enthousiast over ben. Onze ‘cultuurgang’ ziet er een 
stuk vrolijker uit en ik wijs leerlingen regelmatig op de posters en affiches. Sommige posters zijn kleine kunstwerken op zich en daarom 
alleen al de moeite waard!
Jan-Willem Dienske / Rijnier Gruijters - Alkwin Kollege, Uithoorn

Ik ben heel blij met de Cultuurkoker, vind het een prima initiatief. (...) De filmposters vallen het meest in de smaak maar natuurlijk hang 
ik een selectie op uit het hele aanbod. Met de museumposters ben ik erg blij, die hang ik in mijn lokaal (Beeldende Vakken). Meestal 
hang ik 80 % op. 
Saskia Papousek - Reitdiep College, Groningen

Wij hebben dit seizoen de koker ontvangen en maken dankbaar gebruik van datgene wat erin zit. Niet alle materiaal is even bruikbaar, 
maar het zijn vaak erg mooie posters, die ook het interieur van de school / klas aardig opfleuren. 
Fred Koene - Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Den Haag

Ik ben heel erg blij met de cultuurkoker. Ik heb mijn hele lokaal veranderd om de posters een plek te kunnen geven. Ik hang altijd alles 
op (...). Ik geef les op het VMBO en het lijkt soms alsof alles alleen maar geschikt is voor VWO. Ik hang echter ook de VWO posters op 
omdat ik de blootstelling met de posters alleen al belangrijk vind.
CLT Hendriks - RSG Pantarijn, Rhenen

Met veel plezier open ik altijd de nieuwe cultuurkoker direct na ontvangst. De posters gaan altijd meteen op de daarvoor bestemde 
wanden. Ze worden goed bekeken op de centrale plek binnen de school. Leerlingen vragen soms ook om ze na een poosje te kunnen 
krijgen. Het aanbod vind ik prima, meer mag ook. Ga zo door!
Hans Timmer / Marieke de Vree - Bonhoeffercollege, Castricum

Wij zijn heel blij met de cultuurkoker. In principe hangen wij altijd alle posters door de school. De combinatie serieuze aanbiedingen 
(museum, theater) en films (hollywood) is prima. (...) 
Tim Nagel / Nel Konings - Einstein Lyceum, Hoogvliet-Rotterdam

Het aanbod van de verschillende affiches prima. Sommige zijn zeer in trek (we delen de posters met meerdere locaties en zouden best 
wel bij bijzondere posters een extra exemplaar willen hebben). Leerlingen vragen regelmatig of ze verschillende posters mogen heb-
ben. Er wordt ook daadwerkelijk naar gekeken en belezen.
Thea de Kruijf - Fioretti College, Hillegom

Het afgelopen jaar is het ons prima bevallen om de koker te gebruiken in ons ckv programma. Graag zouden we voor het komende 
jaar 2 cultuurkokers ontvangen.
Maaike Pijnenburg - Midden-Brabant College economie en groen, Tilburg

Wij vinden het fantastisch dat dit bestaat. Leerlingen letten er erg op. Het geeft zowel de leerlingen als docenten een prikkel om erover 
te praten en over aanbod na te denken als je toch ergens naar toe wilt gaan. Leuke bijkomstigheid is dat er leerlingen zijn die posters 
achteraf willen bewaren. Vakdocenten als muziek en Nederlands, andere talen, levensbeschouwing en techniek worden ook door ons 
bediend dankzij de cultuurkoker.
Mieke Stolwijk - College de Heemlanden, Houten

Kijk er elke maandreikhalzend naar uit, deel na gebruik de posters uit aan leerlingen, ook zij zijn er gek op. 
Jan Paul Witten - Scholengemeenschap Maarsbergen, Maarsbergen

We zijn zeer tevreden met de cultuurkoker. Collegae maken er dankbaar gebruik van om hun lokaal up to date te houden. In de kantine 
is een affiche wand gekomen die naarmate het jaar vorderd steeds fraaier wordt. 
Cocky Barendregt - Delta College, Utrecht

Ik ben al sinds de start van de cultuurkoker abonnee en we hebben twee fraaie posterwanden in onze school. We zijn altijd zeer tevre-
den over het aanbod. 
Bas Roosen - De Amsterdamsche School, Amsterdam

	  	  


