


Na het zoveelste ‘digitale kopje koffie’ met leerkrachten 
en cultuurcoordinatoren via Teams en Zoom bedachten 
we dat het ook ánders kan. Tijd voor netwerken anno 
2020. Inspiratie en kennisdeling zonder fysieke bijeen-
komsten. Kan dat? We gingen op onderzoek uit en kwa-
men met de oplossing! Een online festivalterrein! 
Een multi-inzetbaar platform met een hoofdpodium, 
een spiegelpaleis, een bar om elkaar te ontmoeten, een 
school voor trainingen, een merchtent waar je toffe 
items kan bestellen, een karaokebar om te ontspannen 
en lekker te zingen, een kinderweide met filmpjes voor 
kinderen en zelfs dixies. 

Op dit terrein organiseerden we Ons Eerste Online 
Festival, waar we - net als we dat normaal doen op een 
inspiratie dag- ontmoeten en inspireren centraal stellen. 

RICHARD VAN 
HOOIJDONK

Onze headliner van de dag 
was te vinden op het hoofd-
podium. Deze topspreker, 
trendwatcher en futurist 
nam ons mee in het onder-
wijs van de toekomst. Deze 
inspirerende spreker laat 
jouw hoofd overstromen van 
nieuwe ideeën en je handen 
jeuken om aan de slag te 
gaan.

OCTOPAD

HET WAAROM
We mochten een heel 
speciale gast verwelko-
men: niemand minder dan 
OCTOPAD! Hij trakteerde 
ons op een heel speciale, 
eenmalige spreekbeurt over 
creativiteit, de linker- en 
rechterhersenhelft en doet 
dat op geheel eigen wijze... 

Spreekbeurt gemist? Kijk 
hem hier terug 

OP HET HOOFDPODIUM

IN HET SPIEGELPALEIS
THEMATISCH WERKEN | OBS Weisterbeek 
verklapt haar geheimen over hoe zij thematisch werken 
toepassen. Kijkers kregen inzicht in het proces en konden 
vragen stellen. 

Lees meer....

WERKEN IN ATELIERS | OJBS Krullevaar
Wie zijn de #Makers van de Krullevaar? Een bijzondere 
manier van werken in Ateliers. Laat je inspireren. 

Lees meer...

VERBINDING WETENSCHAP & TECHNIEK BS 
Onder de Wieken / Onder de Linde hebben onderzocht 
hoe je wetenschap en techniek en kunst en cultuur kan 
verbinden met je onderwijs. 

Meer info en terugkijken hoe deze reis naar de maan 
verloopt? 

https://www.cultuurpad.nl/de-weisterbeek-thematisch-werken/(opent in een nieuwe tab)
https://www.cultuurpad.nl/de-weisterbeek-thematisch-werken/(opent in een nieuwe tab)
https://www.cultuurpad.nl/werken-in-ateliers/
https://www.cultuurpad.nl/onder-de-wieken-en-onder-de-linden-verbinding-w-t/
https://www.cultuurpad.nl/onder-de-wieken-en-onder-de-linden-verbinding-w-t/
https://youtu.be/JdKqWSQm1dQ


REACTIES
Ik vond het echt heel knap opgezet. Compli-
menten. 

Ik kan jullie creativiteit niet overtreffen. 

Compliment voor jullie allemaal. Leuk op-
gezet online festvial. Out of the box. Creatief 
en echt anders. 

Ik vond het divers, makkelijk toegankelijk 
en bewustwording met een knipoog. sommi-
ge dingen weet je wel, maar stop je weer weg 
in de dagelijkse gang van zaken. 

Octo was heel verhelderend. Creativiteit in 
plaats van cultuureducatie geeft veel dui-
delijker weer wat we willen en creativiteit 
is ook veel meer dan cultuur. kortom voor 
herhaling vatbaar. 

Houdt het enthousiasme vast! 

IN HET SPIEGELPALEIS



Het festivalterrein
DE BAR
De bar is gedurende het festival een pimp-je-les-bar. 
Heb je vragen, of ben je op zoek naar inspiratie voor een 
thema? Ontmoet dan team Cultuurpad in de bar. We pimpen 
je les, thema of project met toffe ideeen en suggesties. 
Neem al je vragen over het verrijken van je les met cultuur, 
je thema of idee mee naar de bar en chat live met team 
Cultuurpad. We helpen je graag op weg! 

GAMEROOM
Twee kinderen gaan live gamen in de GAMEROOM. Stel hier 
je vragen aan echte Minecraft Experts. 

Even geen zin in een live-stream of chat? Struin dan op je 
gemak eens rond op de andere podia die gedurende het 
festival en ook daarna doorlopend te bezoeken zijn. 

KINDERWEIDE 
In de kinderweide vind je toffe filmpjes voor kinderen. 
Filmpjes van Bennie van Gister, Proefjesshows van Professor 
Zeepsop en goochelshows van MM magic. 

GNOEpodium
Dr.Flow heeft een eigen podium op ons festivalterrein. 
Duik eens in de ontknutseltheorie van Dr.Flow en laat je 
inspireren hoe het anders kan! Je vind hier ook de GNOE-ES-
CAPEROOM, een toffe escaperoom over kunst. 

KARAOKE 
Even ontspannen doe je in de Karaoke met geweldige num-
mers van Sebastiaan. Pak je kans om eens buiten de douche 
lekker keihard te zingen!

SNACKBAR 
In de snackbar vind je de festivalcatering. Hier kun je 
genieten van alle beuzelsnacks van Benny van Gister. Deze 
beuzelsnacks staan garant voor de dagelijkse portie aanbe-
volen creativiteit. 

CLASSIC CLICHE 
Zit jij ook te blunderen met online lesgeven? Laat je inspi-
reren door Joes als online juf met alle klassieke fouten van 
online en videocommunicatie en cliches over cultuureduca-
tie. Even lekker lachen!!! 

DIXI
We hebben overal aan gedacht, je kunt op dit festivalterrein 
namelijk ook naar het toilet. In deze unieke dixi’s kun je 
letterlijk je boodschap achter laten. Ontdek wat technisch 

Direct naar het festivalterrein? Klik hier

http://festival.cultuurpad.nl

