Zo pak je de Cultuurbus!
Met je leerlingen naar een museum, theater of
concert? Alle Zeeuwse basisscholen, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo
reizen gratis met de bus naar culturele instellingen in Zeeland. De Cultuurbus brengt je ook
met flinke korting buiten de provinciegrenzen.

Cultuurbus in cijfers

Leerlingen

Busritten

47

unieke bestemmingen zijn bezocht met de Cultuurbus

leerlingen zijn met de Cultuurbus vervoerd

41

404

207

ritten zijn uitgevoerd

102

leerlingen uit het voortgezet onderwĳs
(8 ritten)

bestemmingen bevinden zich in Zeeland

6516

bestemmingen bevinden zich buiten Zeeland

ritten zijn geannuleerd i.v.m. corona

13
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Top 5 musea

Disciplines

Waardering van
de Cultuurbus
door scholen:

Terra Maris
18 ritten
beeldend

2

Verzetstrailer, Oostburg
13 ritten

3

Museum Veere
9 ritten

4

Watersnoodmuseum
8 ritten

5

Zeeuws maritiem Muzeeum
7 ritten

Ondanks corona heeft de Cultuurbus in 2021
gereden en ook in 2022 brengt de Cultuurbus
leerlingen naar culturele bestemmingen!
Met dit initiatief willen de Provincie Zeeland en
Cultuurkwadraat scholen stimuleren ʻde bus te
pakkenʼ naar cultureel aanbod.

leerlingen uit het primair onderwĳs
(199 ritten)

ritten zijn uitgesteld naar 2022

1

Bestemmingen

6920

322

ritten zijn er in totaal in 2021 aangevraagd

Vraag de Cultuurbus aan via de website van
Cultuurkwadraat, een provinciale advies- en
ondersteuningsorganisatie, of via jouw
regionale centrum voor cultuureducatie. Zo
kunnen jouw leerlingen een bijzondere
cultuurervaring beleven.
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“De lijntjes bij de Cultuurbus zijn kort. We kregen
snelle reacties en de medewerkers denken mee. Mooi!”

Marie-Louise Paulissen, SSG Nehalennia Middelburg

“Hopelijk blijft de bus rijden, het maakt het organiseren
van een educatief uitstapje zoveel makkelijker!”

Christel van de Voorde, St. Willibrordusschool Zierikzee

“Zonder de Cultuurbus hadden we deze excursie nooit
gemaakt. Het is zo informatief voor de kinderen en het
past perfect bij de leerstof in de klas. Ik wil hier
volgend jaar zeker weer gebruik van maken.”

Vivian Clement, Franciscusschool Middelburg

www.cultuurkwadraat.nl/cultuurbus

