Op weg naar een nieuwe beleidsperiode
Kunsteducatie Walcheren (KEW) maakt zich al jaren sterk voor goede
cultuureducatie in het primair en voorgezet onderwijs op Walcheren. Onze visie
daarbij is dat verbeeldingskracht en samenwerkingsvermogen kernkwaliteiten zijn
voor succesvolle volwassenen van morgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan
dat het ontdekken en beoefenen van verschillende kunstvormen (theater, muziek,
dans, beeldende kunst, literatuur, erfgoed en media) door kinderen en jongeren
juist deze eigenschappen stimuleert. Meedoen aan kunst en cultuur ontwikkelt
vaardigheden die zij nodig hebben om beter te kunnen functioneren in de
samenleving, nu en in de komende jaren. KEW wil daarbij graag iedere leerling in
het Walcherse onderwijs bereiken, ongeacht waar deze woont en of deze van huis
uit daartoe gestimuleerd wordt. We zijn er van overtuigd dat het hen, naast 21e
eeuwse vaardigheden, ook plezier en levensgeluk biedt.
Daarnaast is KEW zich de laatste jaren ook meer gaan toeleggen op cultuurparticipatie binnen de domeinen welzijn en zorg. Meedoen aan kunst en cultuur
bevordert de sociale cohesie, stimuleert gemeenschapsgevoel, draagt bij aan
begrip en tolerantie, stimuleert het brein en bestrijdt eenzaamheid en isolement.
Met community art en culturele projecten willen we inwoners van Walcheren
bereiken die anders niet zo snel met kunst en cultuur in aanraking komen.
KEW heeft in de jaren 2016-2019 middels jaarlijkse werkplannen uitvoering gegeven
aan een meerjarig beleidsplan, onder de titel ‘KEW 3.0’. Voor de laatste
verantwoording over deze beleidsperiode wordt verwezen naar het Jaarverslag
2019 op de website van KEW (https://kewalcheren.nl/nieuws/jaarverslag-2019/).
Inmiddels is er behoefte aan nieuw beleid.
In 2020 vond een oriëntatie plaats op een nieuwe beleidsperiode, 2021-2024. Aan
deze oriëntatie lagen enkele onderzoeken ten grondslag:
I.

II.

III.

Allereerst het in 2019 vanuit KEW, in samenwerking met stichting Social
Delta Zeeland, door Christine Ravenhorst en Claartje Rijkers uitgevoerde
onderzoek om met culturele interventies een werkwijze te ontwikkelen
die leidt tot meer inclusie in met name steden in Zeeland. Het succes
van de aanpak van het community art project Pennywafelhuis in de
Middelburgse wijk Dauwendaele vormde de directe aanleiding tot dit
onderzoek. Het onderzoeksrapport werd in juli 2019 aangeboden.
Voorts het in het voorjaar van 2020 door Ineke Graumans en Ilonka de
Ridder uitgevoerde onderzoek naar beeld, ervaring en behoefte van
doelgroepen van KEW. Het onderzoek richtte zich op twee focusgroepen:
1. afnemers uit het onderwijs (po en vo) van producten en diensten van
of via KEW; 2. aanbieders van producten en diensten via KEW. De
rapportage van het onderzoek verscheen in maart 2020 en werd binnen
de organisatie besproken in team en raad van toezicht.
Het in 2019 door de Provincie Zeeland uitgevoerde onderzoek naar de
vormgeving van cultuureducatie in Zeeland: ‘Over het SLOOTJE!’. Voor
het onderzoek werd gesproken met vertegenwoordigers van primair en
voortgezet onderwijs, regionale centra voor cultuureducatie en een
breed scala aan aanbieders van culturele producten, ook van Walcheren.
De aanbevelingen richten zich op herijking van de cultuureducatie in
Zeeland. Het onderzoeksrapport verscheen in september 2020.
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Daarnaast waren andere factoren van invloed. In het voorjaar van 2020 wisselde
KEW van directie/bestuur en raakte de corona crisis ook het werk van KEW. Vanaf
half maart tot einde van het schooljaar kwamen de activiteiten op het gebied van
cultuureducatie binnen de schoollocaties zelfs stil te liggen. KEW ging over op
wekelijks aanbod van online activiteiten. Ook in het najaar vond een terugval
plaats toen veel activiteiten in musea, theaters, e.d. moesten worden stilgelegd.
De corona beperkingen zullen ook in 2021 nog hun uitwerking hebben, misschien
nog wel tot in het derde kwartaal.
Dit alles maakt dat we op dit moment nog niet de meerjaren beleidsvisie kunnen
uitbrengen, die aansluit op KEW 3.0. Om voor 2021 toch over een werkplan en
begroting te beschikken, is in najaar 2020 een voorlopige hoofdlijn van
werkzaamheden voor de jaren 2021-2024 opgesteld, op basis van de hiervoor
genoemde onderzoeksrapporten en hierna beschreven gesprekken. De focus hierbij
ligt op voortzetting van de programmalijn Cultuureducatie (po en vo) in lijn van de
regeling Cultuureducatie met Kwaliteit én versterking van de programmalijn
Cultuurparticipatie. Ook werken we in 2021 aan een nieuwe organisatiestructuur en
verbetering in de bedrijfsvoering.
Werkplan en begroting voor 2021 zullen in december 2020 worden vastgesteld.
Daarna kan voorjaar 2021 de beleidsvisie voor de jaren 2021-2024 nader worden
uitgewerkt.
Voor dit werkplan heeft in de maanden juni en juli 2020 overleg plaatsgevonden
met de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen (ambtelijk, zowel als
bestuurlijk). Uit de gesprekken met de drie betrokken wethouders kan worden
geconcludeerd dat werkzaamheden van KEW, zowel op het gebied van
cultuureducatie als -participatie in overeenstemming zijn met het vigerende
cultuurbeleid in de drie gemeenten. Hoewel er per gemeente accentverschillen
zijn, tracht KEW als uitvoeringsorganisatie voor de drie gemeenten toe te werken
naar een Walchers aanbod op het gebied van cultuureducatie en
cultuurparticipatie. KEW hoopt in de komende jaren, samen met de collega
organisaties KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld, Cultuureducatie ZeeuwsVlaanderen en Cultuurkwadraat, de positie van cultuureducatie en -participatie
binnen Zeeland te versterken en de werkzaamheden met deze en andere
organisaties af te stemmen om doublures te voorkomen.
In september en oktober 2020 heeft het team van KEW dit werkplan
omgezet naar een planning en begroting voor 2021, met een inkijk
naar het beleid voor de jaren 2022-2024. Dat deden we volgens het
principe van de gouden cirkel: Why, how, what. Waarom doen we ons
werk, hoe doen we dat en wat doen we / gaan we doen.
KEW heeft voor 2021 (en verder) als missie cultuur op Walcheren toegankelijk te
maken voor jong en oud,
- in de leeftijd 4 tot 18 jaar middels cultuureducatie in het onderwijs en naschools;
- vanaf 18 jaar middels cultuurparticipatie in community art en culturele projecten.
Cultuureducatie
Kunsteducatie Walcheren wil de cultuureducatie binnen het primair en voortgezet
onderwijs op Walcheren in de jaren 2021-2024 steeds meer in overeenstemming
brengen met de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling
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gaat vanaf 2021 een derde fase in en wordt in Zeeland uitgevoerd onder
penvoerderschap van partnerorganisatie Cultuurkwadraat
(http://cultuurkwadraat.nl/cultuureducatie-met-kwaliteit-2021-2024), onder de
titel ‘Bouwen aan het Zeeuwse atelier voor de verwondering’. De programmalijnen,
activiteiten en bouwstenen voor deze derde fase werden in 2020 in co-creatie met
onderwijs en culturele omgeving ontwikkeld. I.s.m. Cultuurkwadraat zetten wij ook
De Cultuurbus in bij onze werkzaamheden op Walcheren. De Cultuurbus brengt
schoolklassen gratis naar een museum, theater of concert en zorgt dat er voor alle
scholen gelijken kansen zijn in deelname aan cultuureducatieve activiteiten.
Vanaf 2021 ligt bij KEW de focus bij cultuureducatie op verkenning, verdieping en
verankering. Voor verkenning wordt een basisprogramma ontwikkeld (vrij aanbod
zowel als cultuurmenu’s) op het gebied van de verschillende kunstdisciplines
(theater, muziek, dans, beeldende kunst, literatuur, erfgoed en media). Aanbod
gericht op de leerlingen. Voor verdieping en verankering wordt uitvoering gegeven
aan de vanuit Cultuurkwadraat samengestelde bouwstenen voor
deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling en samenwerking tussen
primair en voortgezet onderwijs en binnen- en buitenschoolse sector. Dit
maatwerkprogramma is gericht op leerkrachten / docenten en cultuuraanbieders.
Er wordt aansluiting gezocht bij het nieuwe onderwijscurriculum.
Het basisprogramma wordt mogelijk gemaakt vanuit een basissubsidie van de
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Voor het maatwerkprogramma zijn
financiële middelen beschikbaar via Cultuurkwadraat, mogelijk dankzij subsidies
van het rijk, de Provincie Zeeland en de gemeenten.
Op Walcheren nemen anno 2020 15 van de 46 scholen deel aan de cultuurmenu’s
van Kunsteducatie Walcheren en 31 van de 46 scholen aan vrij aanbod. Omdat
sommige scholen zowel aan een cultuurmenu als aan vrij aanbod deelnemen, zit
er enige overlap. In de gemeente Veere nemen ook nog eens zes van de 15 scholen
deel aan het museummenu. Daarnaast bereikt partnerorganisatie Cultuurkwadraat
via KEW nu 38 van de 46 scholen met Cultuureducatie met Kwaliteit.

Activiteit Cultuureducatie: samen werken aan een Gesamtkunstwerk bij het project 'Etty Hillesum: Worden wie je bent'
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Gesteld kan worden dat Kunsteducatie Walcheren vrijwel alle basisscholen
(regulier en speciaal onderwijs) op Walcheren bereikt. Dit willen we graag de
komende jaren continueren en waar mogelijk nog wat uitbreiden. In dat kader
richten we ons onder meer op het reformatorisch onderwijs. Op basis van de
evaluatiegesprekken met scholen over het aanbod in 2020 en gerichte overleggen
met onderwijs en culturele partners in de eerste maanden van 2021 zal een
vernieuwingsslag op het aanbod van het basisprogramma worden gemaakt, met
waar mogelijk ook aanbod voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast zetten we een
plan op voor relatiebeheer met het onderwijs in de jaren 2021-2024, als voorloper
van het maatwerkprogramma. Op basis daarvan kan worden aangegeven waar
behoefte is aan gerichte advisering, ondersteuning bij methodiekontwikkeling, e.d.
We streven naar afstemming van onze werkwijze met andere centra voor
cultuureducatie en kennisdeling met landelijke partners.
Als uitvoeringsorganisatie voor de Proeftuin Muziekeducatie zetten we ons in 2021
in voor kennismaking met nieuwe vormen van muziekonderwijs,
deskundigheidsbevordering van leerkrachten en samenwerking met Muziekschool
Zeeland of een regionale muziekvereniging. Ook geven we ondersteuning aan de
ontwikkeling van een leerlijn erfgoededucatie: Reizen in de Tijd door Zeeland.
Ook het Jeugdparticipatieproject in Dauwendaele zetten we in 2021 voort. In het
project JPP: Art on the block maken leerlingen van verschillende scholen in
Dauwendaele kennis met elkaar en met een culturele urban discipline: rap, beat
maken, video en graffiti. In de workshops werken de leerlingen toe naar een
gezamenlijk eindproduct in de vorm van een videoclip waarin hun werk terugkomt
en dat de thema’s die zij belangrijk vinden aankaart. Het project beoogt bij te
dragen aan het creëren van saamhorigheid en inclusiviteit binnen de wijk, leren
omgaan met kinderen je die niet kent en stimuleren van creatieve ontwikkeling.
Ook met het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op Walcheren
is in de afgelopen jaren een hechte samenwerking opgebouwd in cultuureducatie.
KEW ondersteunt de scholen bij de programmering van cultuurdagen en culturele
excursies. Daarnaast nemen de scholen activiteiten uit het aanbod voor vo af. We
continueren deze bemiddelingsrol voor het voortgezet onderwijs in 2021 en
stimuleren het culturele veld ook in 2021 passend aanbod voor deze doelgroepen
te blijven ontwikkelen.
Richting het mbo (Scalda) verkennen we rol die cultuureducatie kan vervullen bij
NT1 en NT2 en onderwijs voor anderstaligen.
Voor cultuuraanbieders zijn we beschikbaar voor advisering en begeleiding bij de
ontwikkeling van hun cultuureducatieve aanbod. We continueren in 2021 in dit
kader de samenwerking met de Vleeshal in Middelburg.
Voor naschoolse activiteiten richten we ons in 2021 op laagdrempelige activiteiten
op het gebied van kunst en cultuur die op verschillende wijze kunnen worden
verduurzaamd. Naast school zoeken we plekken waar we kinderen binnen de eigen
woonomgeving gemakkelijk kunnen bereiken. In de afgelopen twee jaar deden we
dit onder meer op de Cruyff Courts in Middelburg en Vlissingen waar we kinderen
middels Cultuur@CruyffCourts vertrouwd maken met kunst en cultuur. Via het
Jeugdfonds Sport & Cultuur was het mogelijk hen vervolgactiviteiten aan te
bieden. Cultuur@CruyffCourts eindigde dit jaar, maar wij maken ons sterk voor een
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vervolg in de komende jaren. Hoe dan ook blijven we ons inzetten om financiële
drempels weg te halen bij kunst en cultuur voor kinderen en jongeren.
Daarnaast zetten we ons ook in 2021 in voor kennismaking met kunst en cultuur
van kinderen via het Zomerspektakel en Winterfestijn in Middelburg (organisatie:
Team Buurtcoaches) en activiteiten van de Brede Scholen Middelburg. In lijn van
Cultuureducatie met Kwaliteit zetten we in op versterking van de samenwerking
tussen binnen- en buitenschoolse sector in cultuureducatie op Walcheren.
Cultuurparticipatie
Walcheren heeft een sterke culturele infrastructuur: er is een rijke schakering aan
galeries, filmzalen, theaters, bibliotheken, musea en festivals. Er zijn veel
verenigingen voor amateurkunst. Toch is cultuur lang niet altijd van en voor
iedereen. Door beperkte toegankelijkheid kan niet iedereen deelnemen aan het
culturele leven op de manier zoals hij of zij dat zou willen. Door financiële
drempels kan niet iedereen deelnemen aan lessen en lidmaatschappen op het
gebied van amateurkunst. Veel mensen hebben geen weet van het (rijke)
cultuuraanbod. KEW wil komende jaren meer inzetten op het weghalen van
drempels voor deelname aan kunst en cultuur door met community art de wijken
van Middelburg en Vlissingen in te trekken.
In 2015 startten twee kunstenaars, Marlou Pluijmaekers en Anda van Riet, op
initiatief van Kunsteducatie Walcheren met een culturele huiskamer in de
Middelburgse wijk Dauwendaele: het Pennywafelhuis. De eerste activiteit was het
opzetten van een atelier, een plek waar bewoners uit de wijk met een kop koffie
er bij creatief aan de slag konden gaan. Spoedig daarna volgden andere
activiteiten. De wijk kent de nodige problemen: sociaal isolement, meervoudige
problemen achter de voordeur, een desolate openbare ruimte en criminaliteit. Het
Pennywafelhuis biedt buurtbewoners de mogelijkheid om met verbeeldingskracht
die problemen het hoofd te bieden. Maandelijks ontvangt het Pennywafelhuis 100
unieke bezoekers, waarvan er 20 meer dan drie keer terugkomen.
In oktober presenteren we een boek van dit bijzondere community art project.

Activiteit Cultuurparticipatie: deelnemen aan een schilderworkshop bij het Pennywafelhuis
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Kunst kan een belangrijke rol spelen bij zowel persoonlijke ontplooiing en
tegengaan van eenzaamheid of depressiviteit als bij sociale cohesie en verbetering
van de leefomgeving. Kunst werkt als katalysator. Door het uitwisselen van
verhalen en het verbeelden van dromen en toekomstbeelden ontwikkelen de
bewoners weer wat perspectief op die toekomst. KEW wil daarom komende jaren
nieuwe culturele huiskamers creëren in Middelburg en Vlissingen. We zoeken voor
de uitwerking daarvan naar leegstaande schoolgebouwen, garageboxen of een
bouwkeet. In 2021 starten we met een nieuw project: Community Art Vlissingen.
In Veere verkennen we een nieuw project voor cultuur in de kernen.
De ontwikkeling van deze initiatieven worden mogelijk gemaakt vanuit de
basissubsidie van de drie gemeenten voor de kernorganisatie KEW. Voor uitwerking
en inzet van meer kunstenaars bij de initiatieven zal beroep worden gedaan op
enkele cultuurfondsen en het landelijke Programma Cultuurparticipatie
(https://www.lkca.nl/artikel/programma-cultuurparticipatie-2021-2024/).
Iedereen moet de kans krijgen de eigen
talenten te ontdekken en KEW biedt
hierin ondersteuning bij verschillende
kunstvormen. In de afgelopen jaren
bood KEW aan Welzijn Veere
ondersteuning bij Podium Z, de
plek voor opkomend muzikaal talent
op Walcheren. Ook in 2021 wordt
deze ondersteuning gegeven in de
vorm van artistieke coaching van de
bandworkshops en -wedstrijd.
Ook het in 2020 gestarte project The Beatyard, ontmoetingsplaats (on- en offline)
voor Zeeuwse beatproducers, wordt in 2021 voortgezet en opgeleverd met een
samenhangend on- en offline platform voor beatproducing / (amateur)
beatproducers op Walcheren en in Zeeland. Daarnaast verkennen we de
mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe culturele projecten.
De organisatie KEW: educatieve spin in het culturele web
Kunsteducatie Walcheren is een kleine organisatie van negen medewerkers (7,35
fte) en een groot netwerk aan zelfstandige kunstenaars (beeldend, dans, muziek,
theater, film, e.d.) en culturele organisaties (musea, archieven, theaters, galeries,
bibliotheken, muziekpodia, festivals, e.d.). We werken als flexibele en slagvaardige
organisatie, die desgewenst regie neemt in processen. En we streven naar meer
zichtbaarheid hiervan. In de media en via eigen kanalen (website, social media).
Door de beperkingen in 2020 als gevolg van het coronavirus was het niet altijd
mogelijk de banden stevig te houden met de cultuurprofessionals waarmee we
werken. In 2021 zetten we in op versteviging van het netwerk met hen, fysiek
indien mogelijk en anders in ieder geval online.
Kern van de organisatie is het team Educatie & Participatie (drie adviseurs en twee
steunfunctieassistenten). Hierin wordt het huidige team planning opgenomen.
De adviseurs zijn projectleider voor de programmalijnen en culturele projecten.
Daarnaast is er een team Bedrijfsvoering & Communicatie (drie medewerkers).
Nieuw hierin is een medewerker Communicatie, met in eerste instantie
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uitvoeringstaken voor Cultuurkwadraat, maar daarnaast ook
communicatieversterking voor KEW.

KEW kent het onderwijs en de maatschappelijke organisaties (Welzijn Middelburg,
ROAT, Welzijn Veere, Sport Zeeland, e.d.) goed en zet deze contacten effectief in
om nog beter te kunnen aansluiten bij vragen vanuit onderwijs en samenleving op
het gebied van cultuureducatie en -participatie. Als cultureel verbinder wil KEW
vraag naar en aanbod van kunst en cultuur op Walcheren komende jaren beter op
elkaar afstemmen, leemtes vervullen en doublures voorkomen.
We willen functioneren als cultureel vliegwiel en actief inzetten op
cultuureducatie en -participatie een vaste plek te geven in onderwijs, welzijn en
zorg. We doen dit in de overtuiging hiermee aan te sluiten bij de visies van de
gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen op de betekenis van kunst en cultuur
in de samenleving en uitvoering te geven aan het gemeentelijk beleid hiervoor.
Dat betekent ook een aanhoudend pleidooi bij de gemeenten om hiervoor
voldoende middelen vrij te maken, ook al hebben enkele gemeenten momenteel
het financiële tij niet mee.
Met partnerorganisatie Cultuurkwadraat zal in 2021 worden verkend op welke
wijze werkzaamheden inhoudelijk, maar ook in bedrijfsvoering, nog beter op elkaar
kunnen aansluiten. Cultuurkwadraat leunt in de backoffice werkzaamheden in
toenemende mate op KEW. We nemen hierbij de certificeringsnorm van de CBTC
als uitgangspunt, met als doel hernieuwde certificering in 2022, maar zetten ook in
op integrale toepassing van de Fair Practice Code, de Code Cultuursponsoring en
regelingen inzake AVG en Arbo, e.d. Inhoudelijk nemen we de aanbevelingen van
het doelgroepenonderzoek uit 2020 mee. Uit dat onderzoek nemen we ook de
aandachtspunten m.b.t. de communicatie mee.
De beperkingen als gevolg van het coronavirus in 2020 zullen ook in 2021 nog
bepalend zijn binnen ons werk. KEW heeft in 2020 maatregelen genomen om
thuiswerken mogelijk te maken. Waar nodig verbeteren we voorzieningen hiertoe.
Dit alles vraagt om de nodige kennis en vaardigheden van ons team. In de
ontwikkelgesprekken met de medewerkers zal op individueel niveau bekeken
worden of hiervoor aanvullende opleidingsmogelijkheden moeten worden geboden.
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Samengevat: te behalen resultaten in 2021
Zoals op pagina 2 gesteld zullen we nog tot ver in 2021 rekening moeten houden
met beperkingen vanwege corona. In de te behalen resultaten zetten we ambitieus
in, maar we zullen rekening moeten houden met een scenario, waarin we die
ambitie sterk moeten afschalen.
Onze doelen en te behalen resultaten zijn:
✓ We bereiden vanaf februari een community art project in Vlissingen voor en
gaan hiermee in mei van start.
✓ We werken in maart mee aan de Kinderkunstweek op Walcheren.
✓ In april presenteren we ons inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2020.
✓ We vernieuwen ons aanbod voor het primair en voortgezet onderwijs (4 - 18
jaar) en presenteren het nieuwe aanbod in april.
✓ We onderzoeken kansen en mogelijkheden om aanbod te ontwikkelen voor
kinderen tot 4 jaar, gericht op kinderdagverblijven en peutergroepen.
✓ We verkennen de mogelijkheden voor aanbod richting NT1, NT2 en NVA in
het mbo.
✓ We zetten in op versterking van het netwerk aan cultuurprofessionals
waarmee we werken.
✓ We werken aan een nieuw meerjarig beleidsplan 2021-2024, stemmen dit af
met partnerorganisaties en presenteren het in mei.
✓ We vervolgen de uitvoering van het nieuwe project ‘Etty Hillesum: Worden
wie je bent’ en gaan i.s.m. het EHOC.
✓ We werken aan verbetering van processen in de bedrijfsvoering. We nemen
hierbij de certificeringsnorm van de CBTC als uitgangspunt, maar zetten ook
op integrale toepassing van de Fair Practice Code.
✓ We werken met pilotscholen op Walcheren aan de ontwikkeling van
doorgaande leerlijnen voor muziekeducatie (middels de Proeftuin
Muziekeducatie) en erfgoededucatie (middels het project Reizen in de Tijd
door Zeeland).
✓ We oriënteren ons op een nieuw project voor cultuur in de kernen van Veere
en geven in augustus in twee kernen een eerste presentatie hiervan.
✓ We zetten in op meer zichtbaarheid in de media en via eigen website,
social media en Nieuwsbrief.
✓ We leveren in augustus The Beatyard op met een samenhangend on- en
offline platform voor beatproducing / (amateur) beatproducers in Zeeland.
✓ We continueren de werkzaamheden in het Pennywafelhuis en presenteren
in oktober een boek over dit bijzondere community art project.
✓ We starten gaan in het vierde kwartaal een nieuwe certificeringsproces bij
de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).
✓ We zijn lid van het team buurtcoaches (Middelburg) om de samenwerking
en verbinding tussen cultuur en andere domeinen te versterken.
✓ We zetten onze bijdragen aan Zomerspektakel en Winterfestijn in
Middelburg en Podium Z in Veere voort.
Werkplan vastgesteld door directeur-bestuurder op 26 november 2020
Goedkeuring door de raad van toezicht op 2 december 2020
© foto’s in dit werkplan: Kunsteducatie Walcheren; foto voorzijde: bezoek minister Ingrid

van Engelshoven van OCW aan basisschool ’t Klinket in Koudekerke op 7 september 2020
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