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1 Inleiding: wat is cultuur? Welke culturele activiteiten doe ik? 
 
‘Cultuur’ en ‘culturele activiteiten’ zijn voor de kinderen vrij abstracte begrippen. Vandaar dat er 
gestart werd met een inleiding rond wat is cultuur en welke culturele activiteiten doe ikzelf om het 
spectrum van cultuur ruim genoeg te stellen voor de komende inspraakmethodieken.  
 
Eerst en vooral werd aan elk kindergemeenteraadslid gevraagd een inschatting te maken hoeveel 
culturele activiteiten ze deden per maand. Daarna werden een aantal culturele activiteiten (evidente 
en minder evidente voorbeelden) via kaartjes naar voor gebracht, waarbij de 
kindergemeenteraadsleden moesten opschrijven welke activiteiten ze doen. Nadien werd vergeleken 
hoeveel culturele activiteiten ze effectief doen.  
 
Volgende activiteiten werden door de kindergemeenteraadsleden opgeschreven:  
 

Culturele activiteit Aantal Procent 

Televisie kijken 13 100 

Lezen 12 92,307692 

Knutselen 10 76,923077 

Tekenen 10 76,923077 

Toneelspelen 10 76,923077 

Muziek maken 8 61,538462 

Naar de film gaan 8 61,538462 

Zelf schrijven 6 46,153846 

Dansen 5 38,461538 

Naar een toneelvoorstelling gaan 5 38,461538 

Musical spelen 3 23,076923 

Wereldwaterdag 3 23,076923 

Academie toneel / woord 2 15,384615 

Naar een schrijver gaan 2 15,384615 

Tekenacademie 2 15,384615 

Dansschool 1 7,6923077 

Museumbezoek 1 7,6923077 

Muziekschool 1 7,6923077 

Naar de dansschool gaan 1 7,6923077 

Naar een concert gaan 1 7,6923077 

Naar een dansvoorstelling gaan 1 7,6923077 

Schilderen 1 7,6923077 
 
Bij de inschatting van het aantal culturele activiteiten per maand werd er door de 
kindergemeenteraadsleden ingeschat dat men gemiddeld 3,77 activiteiten per maand deed. Na het 
overlopen van de verschillende mogelijkheden van culturele activiteiten noteerden de 
kindergemeenteraadsleden gemiddeld 8,54 activiteiten per maand.  
 
 
 



2 Voorstelling van culturele activiteit 
 
Per twee kregen de Kindergemeenteraadsleden de opdracht om een culturele activiteit uit te 
beelden die zij graag in Harelbeke zouden kunnen doen. Deze activiteit moeten ze uitbeelden, 
terwijl de rest mocht raden welke activiteit het was. Volgende activiteiten werden door de 
kindergemeenteraadsleden naar voor gebracht:  
 

 Film bekijken. Liefst een horrorfilm / thriller, waar de kinderen ook naar mogen gaan kijken. 
Een film zoals ‘Ted’ zou ook leuk zijn.  

 Kinderfestival / Kinderfuif. (Idee: paasfuif met paaseitjes) 
 Comedy: zowel een ‘gewone’ komiek als iets zoals ‘Wat als’ 
 Tom en Jerry: een theater, musical of film van Tom en Jerry.  
 Kindermarkt: soort van ruilbeurs (of rommelmarkt) waarop allerlei zaken voor kinderen 

aangeboden kunnen worden.  
 
3 Samenstelling vakantieprogrammatie 
 
De Kindergemeenteraad worden allemaal voor een halfuur aangesteld als directeur van het 
cultuurcentrum. Hun eerste en enige opdracht is het opstellen van de programmatie voor kinderen 
en jongeren tijdens de volgende vakanties. Daarvoor konden ze bestaande activiteiten uit 
programmaboekjes van verschillende gemeentes knippen en in hun eigen programmaboekje kleven 
ofwel eigen activiteiten verzinnen en opschrijven.  
 
Nadien mochten de kindergemeenteraadsleden elkaars programma bekijken en de leukste activiteit 
uitkiezen. Deze mochten ze aanduiden met een uitroepteken.  
 
Volgende voorstellen voor programmatie werden gedaan. In de derde kolom staat telkens het aantal 
uitroeptekens dat bij de activiteit werden geplaatst.  
 
 

Lucas Beoordeling 

Herfstvakantie:  ‘Boze wolf festival’ (Figurentheaterfestival, 
Aarschot)  

! 

Kerstvakantie:  ‘Spekken Theaterfestival’ (Theater voor 
kleuters en kinderen, Gent) 

!!!!!!!! 

Krokusvakantie:  ‘August’ (Circus Hoetchatcha)  

Paasvakantie:  Grabbelpaswerking ! 

Zomervakantie:  Jeudfilm  

Suggesties: Bobbejaanland 
Paintball 

! 
! 

 
 

Kato Beoordeling 

Herfstvakantie:  -  

Kerstvakantie:  Spelen 
Gymnastiek 

! 
! 

Krokusvakantie:  ‘De Steltenloper’ (5-8 jaar)  

Paasvakantie:  ‘Maya Mayonaise’ (voor kleuters, naar het 
prentenboek van Patrick Gyssels) 
Op stap met Vlieg 

! 
 

Zomervakantie:  -  

Suggesties: -  

 
 

Sean Beoordeling 

Herfstvakantie:  Bomen snoeien en dingen maken uit een 
boom.  

 

Kerstvakantie:  Een reuze sneeuwpop maken !!!! 

Krokusvakantie:  -  

Paasvakantie:  Naar de buurlanden gaan en een kunstwerk 
maken.  

 

Zomervakantie:  DJ – cursus 
Open cursus 
Kinderen verzorgen 
Fotografie 

! 
 
 
 

Suggesties: -  

 
 
 
 



Jelle Beoordeling 

Herfstvakantie:  Schaatsen in Finlandia (9-15 jaar)  

Kerstvakantie:  Paintballtoernooi (12-15 jaar) !!!!!! 

Krokusvakantie:  Sumoworsteltoernooi (11-15 jaar)  

Paasvakantie:  Paasei- zoektocht (3-15 jaar)  

Zomervakantie:  Voetballen (12-13 jaar)  

Suggesties: -  

 

Maxime Beoordeling 

Herfstvakantie:  Circus Hoetchatcha  

Kerstvakantie:  ‘Spekken workshops’ (Tinnenpot Gent ism 
Free-Time vzw) 

!!!! 

Krokusvakantie:  ‘Working class’ (Cirque – cirqulaire vzw)  

Paasvakantie:  ‘Kwak’ (naar de kikkerprins van Janosh, 
vanaf 5 jaar) 

 

Zomervakantie:  ‘Arne Vanhaecke, intiem en integer’  

Suggesties: -  

 

Thomas Beoordeling 

Herfstvakantie:  ‘Spekken’ Kindertheaterfestival 
(www.spekken.be) 

!!! 

Kerstvakantie:  ‘Red de wereld’  

Krokusvakantie:  ‘Theater en andere projecten voor kinderen’ 
(Compagnie Hoetchatcha) 

 

Paasvakantie:  Producties Tram 10 ! 

Zomervakantie:  ‘De verloren jongens’ (De leesmeesters)  

Suggesties: -  

 

Iris Beoordeling 

Herfstvakantie:  ‘Gek van Liefde’ (8-12 jaar) ! 

Kerstvakantie:  ‘Buurvrouw voed je kind eens op’ (Theater 
thot) 

!! 

Krokusvakantie:  ‘Iedereen fijnbesnaard’ (Snarenworkshop, 
Piet Decalf) 

 

Paasvakantie:  -  

Zomervakantie:  Wereldwaterdag !! 

Suggesties: -  

 

Zias Beoordeling 

Herfstvakantie:  Toneel spelen  

Kerstvakantie:  Film kijken !! 

Krokusvakantie:  Theater  

Paasvakantie:  Minivoorstelling  

Zomervakantie:  Musical  

Suggesties: Voetbaltoernooi 
Trefbaltoernooi 
Ter land, ter zee en in de lucht 
Sneeuwvoetbal 
Paintballtoernooi 

 
 

!! 
 
 

 

Jana Beoordeling 

Herfstvakantie:  ‘Artshots’ (Theater de kreek)  

Kerstvakantie:  ‘Zap, zapper, zapst’ (museum van Elsene)  

Krokusvakantie:  Walibi 
Kamp 

!! 
!! 

Paasvakantie:  Bellewaerde 
Waterpark 

!! 
!! 

Zomervakantie:  Europapark !!!! 

Suggesties: -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spekken.be/


Miel Beoordeling 

Herfstvakantie:  Pukkelpop 
Fotoshoot 
Walibi 

! 
 
! 

Kerstvakantie:  Kerstfuif 
Kunstdag 
Sorbet-dag 

! 
 
 

Krokusvakantie:  Bobbejaanland 
Paintball 
Boudewijnpark 

! 
!! 
! 

Paasvakantie:  Paasfuif 
Plopsaland 
Technopolis 
Het leger gaan bezoeken 

!! 
! 
 
! 

Zomervakantie:  Disneyland 
De efteling 
Zomerfuif 
Spelletjesdag 

!! 
! 

!!! 
 

Suggesties: -  

 

Matthias Beoordeling 

Herfstvakantie:  ‘Geen voeten maar’ (poëtisch verteltheater 
van Riet Wille door Vanelle) 

 

Kerstvakantie:  ‘Ram’ (12+)  

Krokusvakantie:  Paintball !!! 

Paasvakantie:  Circusgezelschap  

Zomervakantie:  ‘En lang en gelukkig’ (compagnie Frieda, 1e 
tot 4e leerjaar) 

 

Suggesties: -  

 

Marthe Beoordeling 

Herfstvakantie:  -  

Kerstvakantie:  (foto van wollen omkleding voor 
verlichtingspaal met vogelkastje eraan) 

!!! 

Krokusvakantie:  -  

Paasvakantie:  (foto van film)  

Zomervakantie:  -  

Suggesties: -  

 

Charlotte Beoordeling 

Herfstvakantie:  ‘De steltenloper’  

Kerstvakantie:  ‘Schommelstoel’  

Krokusvakantie:  ‘De voice van Vlaanderen’ !!!! 

Paasvakantie:  ‘Doolhofstad’ (Artshots, workshops…)  

Zomervakantie:  -  

Suggesties: -  

 
 
4 Enquête culturele activiteiten in de scholen 
 


