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1 Inleiding 
 

1.1 Doel van het cultuurplan 
 

In dit cultuurbeleidsplan staat beschreven hoe basisschool De Tweede Stee in de periode 

2021-2025 concreet vormgeeft aan de visie op cultuureducatie. 

Het doel van dit cultuurbeleidsplan is het in kaart brengen van het cultuuronderwijs zoals 

dat bij ons op school wordt aangeboden.  

Het plan is tot stand gekomen door middel van input van alle teamleden tijdens 

verschillende overlegmomenten tijdens teamvergaderingen in de loop van het schooljaar 

2021-2022. Geschreven door Rozanne Ebbinge - Splinter in het kader van de cursus Interne 

Cultuurcoördinator (ICC) bij Gigant/Cultuurwijzer te Apeldoorn 

 

1.2  Onze school, het schoolbeleid 
 

Obs De Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055. Stichting voor Openbaar Onderwijs in 

de gemeente Apeldoorn. We zijn een school met 75 leerlingen verdeeld over 4 groepen: 

groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Op onze school werken 8 groepsleerkrachten, 

1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 2 vakleerkrachten Godsdienstig Vormingsonderwijs 

(GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), een onderwijsassistent, een conciërge, 

een directeur en een intern begeleider.  

Onze leerling populatie is een afspiegeling van Loenen, waar dan ook de meeste leerlingen 

vandaan komen. Een enkele leerling komt uit een van de omringende dorpen (Hoenderloo, 

Eerbeek, Beekbergen) 

Omgeving 

Onze school vind je in het dorp Loenen, aan de rand van de Veluwe. Rond Loenen liggen 

prachtige bossen en uitgestrekte heidevelden. Loenen is rijk aan historie en biedt veel 

bezienswaardigheden: de schaapskooi, de waterval, Kasteel ter Horst, de Middelste Molen 

(oudste papierfabriekje van Nederland), stoomtreinstation en natuurlijk het Ereveld.  
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Ons Motto 

De Tweede Stee, een tweede thuis, waar kinderen samen met ouders, de ruimte en de rust 

krijgen op hun weg naar zelfstandigheid.  

Missie 

Wij zijn openbare basisschool De Tweede Stee. Onze taak is 

om de kinderen met positiviteit, betrokkenheid en eerlijkheid 

een goed gevulde rugzak mee te geven naar het voortgezet 

onderwijs. In deze rugzak zit voldoende kennis en 

zelfvertrouwen, zodat de kinderen zich kunnen ontplooien tot 

een evenwichtig individu in de grotere maatschappij. Wij 

zorgen voor onze taak, door ons onderwijs waar nodig en waar mogelijk af te stemmen op 

de leerling. Sportiviteit, ouderbetrokkenheid en respect voor elkaar staan hoog in ons 

vaandel. 

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. Wij hanteren het 

leerstofjaarklassensysteem waarbij rekening wordt gehouden met individuele behoeften 

van de leerlingen. 

 

De uitgangspunten in het onderwijs op onze school zijn:  

•      Kindgericht onderwijs met lesprogramma’s afgestemd op de individuele ontwikkeling 

van het kind waarbij het binnen zijn/haar mogelijkheden gestimuleerd wordt goede 

prestaties te leveren; 

•      Speciale aandacht voor het kind dat extra zorg vraagt; zowel voor kinderen die minder 

lesstof aankunnen en daarvoor meer tijd nodig hebben als voor kinderen die sneller door de 

stof gaan en extra uitdaging nodig hebben; 

•      Bijdragen aan een algemene ontwikkeling. Dat betekent ruim aandacht voor de 

creatieve vakken, bewegingsonderwijs en buitenschoolse activiteiten; 

•      Evenredige aandacht voor de ontwikkeling van het kind op emotioneel, sociaal, creatief 

en intellectueel gebied; 

•      Veel aandacht voor zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid; 

•      Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het voorkomen van problemen in de 

sociaal emotionele ontwikkeling. 
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1.3 Visie op cultuureducatie 
 

De visie op cultuureducatie op obs De Tweede Stee zien we als volgt: 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en benieuwd naar nieuwe dingen. Wij willen deze 

nieuwsgierigheid stimuleren en willen dat ze nieuwsgierig blijven.  Daarbij willen we dat de 

leerlingen leren hun eigen creatief proces te sturen en eigenaar zijn van hun eigen creatieve 

proces.  Wij willen ze daarom vaardigheden bieden om zichzelf te uiten in verschillende 

(beeld) talen. Competenties en vaardigheden die daar belangrijk voor zijn, zijn creatief 

denken en creatief doen.  

In ons onderwijs geven we cultuureducatie een plek door het te verbinden aan de thema’s 

die aangeboden worden tijdens International Primary Curriculum (IPC, ons 

onderwijsconcept voor de verschillende zaakvakken). Dit gebeurt gedurende het schooljaar. 

In elke groep staan iedere week een of meerdere creatieve vakken op het rooster. En in de 

bovenbouw maken we ook gebruik van een creatief circuit dat groepsdoorbroken 

aangeboden wordt. Daarnaast zet elke leerkracht zijn eigen talenten in, waardoor de 

leerlingen elk jaar iets anders meekrijgen.  

De leerkrachten begeleiden de leerlingen door ze vaardigheden te leren, te observeren en 

te reageren. De leerkracht zorgt voor de juiste voorwaarden zodat de leerlingen hun eigen 

werk kunnen maken. Het creatief proces staat centraal en er is ruimte voor verschillende 

resultaten (niks is fout). De ontwikkeling die de leerlingen doormaken houden we bij door 

regelmatig evaluaties te noteren en door samen (klassikaal, in duo’s, groepjes) in gesprek te 

gaan over wat er is gemaakt en waarom. Deze ontwikkeling leggen we vast in een digitaal 

/papieren portfolio. We maken een combinatie portfolio. In de onderbouw zal het een meer 

papieren portfolio zijn en naarmate de leerling in een hogere groep komt zal het portfolio 

meer digitaal worden.  

We maken gebruik van het lokale cultuurmenu van Cultuurwijzer, gastdocenten en 

kunstenaars. We maken gebruik van onze ruimtes in school (ateliers, werkplaats of podium) 

en bezoeken musea en theater om onze leerlingen te voorzien van de nodige culturele 

bagage die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken. 
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1.4 Doelen en speerpunten ten aanzien van cultuureducatie 
 

Door dit cultuurplan willen we ook meer verbinding maken met de plaatselijke 

muziekvereniging OLTO. Daarvoor voeren we gedurende het schooljaar 2021-2022 

meerdere gesprekken met contactpersonen van de muziekvereniging en verkennen we 

mogelijkheden. We willen in het schooljaar 2022-2023 een start maken met een duurzame 

samenwerking op het gebied van muziekonderwijs 

De landelijke kerndoelen cultuureducatie zijn: 

• Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te 

gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 

communiceren. 

 

• Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.  

 

Kerndoel 54 en 55 komen aanbod tijdens de lessen die gegeven worden bij        

123-Zing en tijdens IPC. Tijdens deze lessen wordt er informatie verwerkt op 

verschillende wijze, beeldend, met taal, maar ook door muziek, spel en beweging 

passend bij  het thema waarover gewerkt wordt. Reflecteren op eigen gemaakt 

werk en andermans werk is daar een onderdeel van.  

 

• Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waarderingen 

voor aspecten van cultureel erfgoed. 

 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen van onze school in aanraking komen met 

cultureel erfgoed. Dit gebeurt o.a. door bezoek aan het Ereveld in Loenen, het 

monument ter ere van Robin Etlin (Franse piloot in WOII neergestort net naast het 

dorp, meer informatie hierover is te vinden in bijlage II) en de schaapskooi hier in 

Loenen.  
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2 Cultuur op school: beginsituatie en gewenste situatie 
 

2.1 Ambitieniveau, doel en bereik van cultuur op school 
 

Beginsituatie 2021-2022:  

We werken met een klein, maar hardwerkend team op De Tweede Stee. De samenstelling 

van ons team is de afgelopen jaren veranderd waardoor we het nodig vonden om samen te 

kijken naar ons huidige aanbod voor cultuureducatie. Door dit samen te doen, lukt het ons 

ook beter om samen een visie op cultuureducatie te ontwikkelen. We hebben samen de 

conclusie getrokken dat we al wel heel veel doen, maar nog te weinig samen.  

Op dit moment wordt er in elke klas op verschillende manieren gewerkt aan 

cultuureducatie. 

•  Elke groep verzorgt eenmaal per jaar een klas op de plank (eigen bedachte 

voorstelling) voor de rest van de school en voor de ouders van die groep (heeft de 

afgelopen 2 schooljaren helaas geen doorgang gehad i.v.m. corona).  

• Als school nemen wij deel aan het cultuurmenu van Cultuurwijzer, 

onderdeel van Gigant te Apeldoorn. Elk schooljaar wordt een ander 

onderdeel aangeboden aan de groepen van onze school.  

• De groepen 5 t/m 8 werken groep doorbroken op vrijdagmiddag in een 

Crea circuit. Dit is een circuit in de breedste zin van het woord 

(handwerken, tekenen, schilderen, boetseren, werken met papier en karton, werken 

met hout (timmeren, figuurzagen etc.). Deze middag wordt begeleid door de 

leerkrachten van groep 5/6 en groep 7/8 met hulp van onze conciërge, Irene.  

• Groep 7/8 bezoekt jaarlijks het Ereveld. 

• Elk jaar is er rondom de Kinderboekenweek een project dat schoolbreed wordt 

gedaan.   

• Groep 5/6 doet om de 2 jaar mee aan de school stijldanswedstrijd van Dansschool 

Wensink te Apeldoorn. Hier leren ze in een korte tijd 2 dansen. De danslessen vinden 

onder schooltijd plaats op school. De voorrondes van de wedstrijd vinden plaats op 

de dansschool net als de finale. 

• Elke groep krijgt elke week muziekles van de eigen leerkracht. Deze lessen worden 

gegeven m.b.v. de methode 123-Zing.  
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Gewenste situatie: 

Tijdens de vergaderingen waar we over onze visie op cultuureducatie hebben gesproken zijn 

een aantal zaken naar voren gekomen die we allemaal erg belangrijk vinden. Dit zijn o.a. 

meer groep doorbroken werken, cultuureducatie structureel in het lesrooster plaatsen (elke 

week een muziekles). En natuurlijk meer verbinding met OLTO. We willen onze huidige 

beginsituatie (zoals hierboven beschreven) uitbreiden met de punten die hieronder 

beschreven worden.  

In onze gewenste situatie zien we de beginsituatie uitgebreid met:  

• Muziekproject/onderwijs in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging 

OLTO  

• Jaarlijks een museum bezoeken met daaraan vast een verwerking (project/les) 

• Structureel muziekonderwijs, dans/drama op het rooster het liefst gegeven door een 

vakdocent.  

• Structureel onderwijs over cultureel erfgoed.  

• Cultureel projectonderwijs voor de groepen 1 t/m 4 (groep doorbroken)  

• Per schooljaar 1 schoolbreed cultureel educatief project. 

• Een klassenfilm bezoeken in de bioscoop/Gigant. 

 

2.2 Verankering van cultuureducatie activiteiten in het lesprogramma. 
 

Tijdens onze gesprekken over visie op cultuureducatie hebben we verschillende afspraken 

gemaakt over hoe we cultuureducatie gaan verankeren in ons lesprogramma. Onderstaande 

punten zijn daaruit naar voren gekomen:  

• We maken vanaf schooljaar 2021-2022 gebruik van de methode 123 zing.  

• Kinderboekenweek project rondom het thema/onderwerp van de 

Kinderboekenweek. 

• We gaan de thema’s van IPC meer gebruiken om verbinding te vinden met 

cultuureducatie. Dat doen we door aan het begin van het schooljaar een planning te 

maken van de thema’s per klas en daarnaast een planning te maken voor 

cultuureducatie die hierop aansluit.   

• Eindmusical groep 7/8. 

• Per groep 1x per schooljaar een Klas op de 

Plank.(eigen bedachte voorstelling voor de school en 

de ouders van groep die de Klas op de Plank 

opvoeren) 
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2.3 Voorzieningen op het gebied van cultuur  
 

• Onze conciërge, Irene, neemt deel aan het 

creacircuit van de groepen 5 t/m 8. 

• Keuken voor leerlingen. 

• Handvaardigheidslokaal (lokaal van Irene). 

• Stee-O-Theek (interne bibliotheek) 

• Podium om de Klas op de Plank op te voeren in de 

Stee-O-Theek. 

• Ritmebox, 1 set boomwhackers, diverse 

muziekinstrumenten (slag en melodie) muziekinstallatie 

• Yvonne: expert in nat in nat schilderen, prik vilten en origami. 

• Mariëlle: IPC coördinator, koken met kinderen.  

• Rozanne: muziek.  

3 Organisatie en taakverdeling. 

3.1 De cultuurcoördinator. 
De cultuurcoördinator kan 60 uur op jaarbasis besteden aan zijn/haar taken. Tenminste 3 

keer per jaar overlegt de icc’er met de directeur over de praktische invulling van het 

cultuurbeleid op school. De icc’er brengt tijdens teamvergaderingen regelmatig verslag uit 

aan alle collega’s.  

3.2 Taakverdeling. 
 

TAAK ICC’ER DIRECTIE TEAMLEDEN 
Beleidsontwikkeling X X  
Coördinatie op 
schoolniveau 

X   

Uitvoering op bouw- of 
groepsniveau 

X  X 

Deelname aan netwerken X  X 
Contacten met de culturele 
omgeving 

X   

Contacten met externe 
adviseurs 

X X  

Deskundigheidsbevordering 
team 

X X  

Financiële planning X X  
Fondsenwerving X X  
Financiële verantwoording X X  
Interne communicatie X X  
Externe communicatie X X  
Evaluatie X X X 
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4 Geldbronnen. 
 

Inkomsten schooljaar 2022 - 2023 

BRON € AANDACHTSPUNTEN 
Lumpsum 
€ 4,65 Per leerling (teldatum 
1-10-21) 
€111,53 per school 

75 x € 4,65 = € 348,75 
€ 111,53 

 

Prestatiebox aantal lln x       
€ 16,86 

75 x € 16,86 = € 1264,50  

Overig. Bedrag dat in beheer is bij 
Cultuurwijzer. 

 

Fondation Robert Etlin 
Stichting. 

 Zie bijlage II voor meer 
informatie omtrent deze 
stichting.  

   
TOTAAL € 1724,78  

 

Uitgaven 

(VASTE) UITGAVEN € AANDACHTSPUNTEN 

Cultuurmenu (leerlingen 
teldatum 1-10-21 + 3%) x 
€9,00 

(75 x 3%) x € 9,-= € 695,25   

Methodes (123-Zing) € 95,- p.jaar + € 2,- per lln.  
€ 245,- 

 

Zaalhuur eindmusical € 200,-  

   

Overig Bedrag dat in beheer is bij 
Cultuurwijzer. 

 

   

TOTAAL € 1140,25  

 

BEGROTING € 
Totaal inkomsten € 1724,78 

Totaal vaste uitgaven € 1140,25 

Totaal beschikbaar voor schooljaar €  584,53 
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5 Succesindicatoren en evaluatie 
 

Elke teamvergadering staat cultuureducatie op de agenda. Zo kunnen actuele onderwerpen 

besproken worden en activiteiten die gedaan zijn geëvalueerd worden door het team. Zo is 

het team goed op de hoogte van culturele activiteiten die plaats gaan vinden of plaats 

hebben gevonden. Dit wordt in de notulen bijgehouden.  

Activiteiten die zijn georganiseerd vanuit CMK worden altijd geëvalueerd door de ICC-er 

samen met Cultuurwijzer, middels een online enquête, EVI 2.0.  Deze activiteiten worden 

ook in het team nabesproken.  

Het creatieve proces van de leerlingen wordt geëvalueerd met de leerlingen zelf middels 

hun portfolio, zoals beschreven bij punt 1.3. Ze kunnen dan aangeven wat ze hebben 

geleerd van de activiteit en of hun verwachting van die activiteit klopte of niet. In hun 

portfolio wordt het resultaat van de activiteit bewaard. We bespreken ook het creatief 

proces, ging het zoals je had gedacht, wat zou je een volgende keer anders of hetzelfde 

doen en waarom. 

Tijdens de evaluatie kijken we hoe actief de leerlingen mee hebben gedaan, hebben ze er 

plezier aan beleefd en of de activiteit geschikt was voor de doelgroep. Mocht dit niet zo zijn, 

dan kijken we of er aanpassingen gedaan kunnen worden zodat het aansluit bij de 

doelgroep. Als laatste kijken we naar de meerwaarde van de activiteit, wat heeft de groep 

ervan geleerd.  

Als een activiteit niet het gewenste resultaat heeft dan zal deze niet terugkomen in het 

programma. Dit besluiten we op een teamvergadering. Andersom zullen we activiteiten die 

een grote meerwaarde hebben ook benoemen en terug laten komen in het activiteitenplan.  

Afhankelijk van de activiteit zal de icc-er een evaluatiemiddel gebruiken om te evalueren 

(formulier, digitaal of via bijv. mentimeter). De feedback wordt dan gebruikt bij het 

opstellen van het nieuwe activiteitenprogramma. Een belangrijke graadmeter tijdens de 

evaluatie is of het doel van de activiteit is behaald, niet of het “leuk” was. Daarvoor is het 

belangrijk dat de leerkrachten van tevoren weten wat het doel van de activiteit/het 

project/het bezoek is. De activiteit/het project/ het bezoek is een succes als het doel bereikt 

is.  

Aan het einde van het schooljaar op de eindvergadering staat cultuureducatie ook op de 

agenda. We bespreken dan kort het afgelopen jaar. Tijdens de startvergadering zal het 

programma van dat schooljaar besproken worden en indien nodig bijgesteld worden.  
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6  Actieplan.  
Ieder schooljaar terugkerend. 

 

Toelichting: 

In dit schema staan veel praktische zaken die elk jaar terug zullen komen. De inhoudelijke 

jaarinvulling volgt in de tijdsplanning.  

 

 

Wat Wie Wanneer Hoe 
Wensen team voor 
het komende jaar 
inventariseren 
 

ICC-er Mei. Via Googleforms. 

Cultuurplan 
evalueren 

Team  Eindvergadering. Overleg. 

Jaarplanning voor 
cultuureducatie 
maken. 
 

Directie en ICC-er Juni. Overleg. 

Contact 
Cultuurwijzer 
 

ICC-er Hele schooljaar.  

Overleg directie en 
ICC-er over invulling 
cultuurbeleid 
 

Directie en ICC-er Oktober, januari en 
juni. 

Overleg 

Contact met 
externen 
 

ICC-er Hele schooljaar.  

Cultuureducatie 
warm houden.  

ICC-er Hele schooljaar.  
(Staat elke vergadering op 
de agenda) 
 

 

Kinderboekenweek Kinderboekenweek 
commissie 
 

Oktober Overleg. 

Klas op de Plank Leerkrachten 
groepen 1/2, 3/4  en  
5/6 
 

Volgens 
jaarplanning.  

 

Eindmusical Leerkrachten groep 
7/8 
 

Laatste week van 
het schooljaar.  
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Tijdsplanning 2022-2023 

Tijdsplanning  
  
Voor wanneer   
willen wij ons 
doel bereiken  

Ambities  
  
Wat willen we 
bereiken  

Activiteiten  
  
Met welke 
activiteiten willen 
wij ons doel 
bereiken  

Begroting  
  
Welke 
middelen en 
hoeveel 
zetten we in  

Personeel  
  
Hoe wordt 
personeel 
ingezet?  

Borg- en 
checkpunten  

Schooljaar 
2022-2023  

We willen ons 
aanbod van het  
muziekonderwijs 
verbeteren. 
 
 
 
 
  

Gebruik maken 
van de methode 
123-Zing. 
 
Gebruik maken 
van expertise van 
OLTO.   

Middelen 
CMK  

Elke 
leerkracht kan 
werken met 
123-Zing. 
 
Leerkracht 
begeleidt klas. 
 
 
  

 Evaluatie op 
teamvergadering.  

Meer verbinding 
tussen de IPC 
thema’s en 
cultuureducatie. 

Planmatig 
thema’s 
verbinden met 
cultuur.  

Reguliere 
geldstromen 
in de 
begroting.  

ICC-er en 
coördinator 
IPC maken 
een planning.  

Wordt gedeeld op 
de startvergadering 
en geëvalueerd op 
teamvergaderingen.  

 

Meerjarenplanning  

Discipline Vasthouden Verminderen Versterken Vernieuwen Planning 

     K M L 
Muziek   X X X   

Erfgoed X  X  X   

Literair X  X   X  

Dans X   X   X 
Drama    X  X  

Beeldend X  X  X   

Nieuwe media   X X   X 
K = korte termijn, komend schooljaar. 

M = middellange termijn, over 2 jaar. 

L = lange termijn, over 3 á 4 jaar. 

 

Een meerjarenplanning die verder gaat dan 2022 – 2023 is op dit moment wat lastiger te 

maken, omdat we als school in een onderzoek zitten om de haalbaarheid te meten voor een 

fusie met de andere basisschool in het dorp.  
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7 Bijlages 

7.1 Bijlage I.  
Tijdens het schooljaar 2021-2022 hebben we als team samen het Kompas Cultuuronderwijs 

ingevuld. Dit Kompas bestaat uit vier onderdelen:  

1. Vasthouden 

2. Versterken 

3. Vernieuwen 

4. Verminderen 

De eerste 3 punten zijn het startpunt geweest voor het schrijven van hoofdstuk 2.1 en 2.2. 

Punten die door het team zijn genoemd komen terug in die hoofdstukken. Wat we juist niet 

meer willen doen, dat wat we willen verminderen, is te lezen in deze bijlage.  

Tijdens het invullen van het Kompas zijn we als team tot de conclusie gekomen dat we 

activiteiten zonder doel, losse flodder cultuurlessen willen verminderen. Dit zijn in onze 

ogen activiteiten die als leuk zijn te kwalificeren, maar geen doel dienen. Door juist goed te 

kijken naar de jaarplanning zullen dit soort activiteiten niet meer op de planning komen.  
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7.2 Bijlage II 

Het monument voor Robert Etlin. 

Vorm en materiaal 

'De Davidster van Loenen' in Loenen (gemeente Apeldoorn) is een roodbruine granieten 

gedenksteen met in de rechterbovenhoek een davidster. De gedenksteen is 1 meter 40 hoog, 70 

centimeter breed en 20 centimeter diep. 

Tekst 

De tekst op de steen luidt: 

'HIER LIET IK MIJN LEVEN 

VOOR UW VRIJHEID 

21 MAART 1945 

ICI TOMBA POUR TA LIBERATION 

ET POUR LA LIBERTÉ 

LE 21 MARS 1945 

LE SL PILOTE 

ROBERT ETLIN 

NE A PARIS FRANCE 

LE 18-10-1920 

PASSANT BEZIN U 

PASSANT SOUVIENS TOI'. 

De geschiedenis  

'De Davidster van Loenen' herinnert de inwoners van Loenen (gemeente Apeldoorn) aan de Franse 

piloot Robert Etlin die op 21 maart 1945 in Loenen is gesneuveld. 

De joodse familie Etlin heeft driehonderd jaar in de Elzas gewoond. In 1870 zijn zij na de Frans-Duitse 

oorlog uitgeweken naar Parijs. In de Tweede Wereldoorlog week de familie uit naar Marokko, dat 

werd bestuurd door de pro-Duitse Vichy-regering. Zij sloten zich aan bij de ondergrondse organisatie 

van de Vrije Fransen, onder leiding van generaal De Gaulle. Robert Etlin spioneerde voor de Engelse 

en Amerikaanse inlichtingendiensten in het havengebied van Casablanca. Op deze wijze wisten de 

geallieerden strategisch belangrijke schepen te onderscheppen. Toen vader en zoon Etlin door de 

contraspionagedienst werden gearresteerd, werd de familie Etlin in 1941 gedwongen per schip naar 

Cuba te vertrekken. Vervolgens reisden zij door naar Amerika. 

In 1942 verliet Robert Etlin de Verenigde Staten en sloot zich aan bij de Vrije Franse Luchtmacht in 

Londen, die deel uitmaakte van de Royal Air Force. Als onderluitenant jachtvlieger werd hij 

opgenomen in de groep 'Alsace'. Robert was onder andere actief bij de landing in Normandië en de 

luchtlandingen in Arnhem. Op 21 maart 1945 vertrok Robert vanaf het vliegveld Schijndel in een 

Spitfire voor een zogenaamde vrije jacht (aanvallen wat je tegenkomt). Tijdens deze vlucht werd hij 

samen met de andere Spitfire van sergeant Davis plotseling hevig beschoten vanuit een bosrand bij 

de Vrijenbergweg in Loenen. Op het moment dat Robert zijn bommen wilde werpen, werd een van 

de bommen door het luchtdoelgeschut getroffen. Robert Etlin heeft deze explosie niet overleefd. 

De toenmalige Loenense dominee heeft er voor gezorgd dat de omgekomen vlieger, die van joodse 

afkomst was, op de hervormde begraafplaats werd begraven. Veel Loenenaren legden ondanks een 

Duits verbod bloemen op het graf. Robert Etlin is in juli 1949 herbegraven in Parijs. 
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Oprichting 

De oprichting van het monument was een initiatief van de familie van Robert Etlin. 

Onthulling 

Het monument is onthuld op 21 januari 1975 in aanwezigheid van de gehele familie Etlin, die uit alle 

delen van de wereld naar Loenen was gekomen. 

Op of rond 21 maart leggen de leerlingen van groep 7 en 8 van “De Aloysiuspoort” een krans bij het 

monument ter nagedachtenis aan Robert Etlin. Om de vijf jaar vindt hier op 4 mei de 

dodenherdenking plaats. 

De betrokkenheid van de Loenense bevolking was voor de familie Etlin aanleiding om de stichting 

'FONDATION ROBERT ETLIN' op te richten. Met geld uit de stichting bezoeken de leerlingen van 

groep 7 en 8 van de basisscholen in Loenen het museum in Westerbork, of het Anne Frank-huis of 

het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Zo houdt de familie van een bij Loenen gesneuvelde 

Franse piloot op unieke wijze de nagedachtenis aan hun zoon levend. 

Bron:  

Loenen, 'De Davidster van Loenen' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei 

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/1719/loenen-de-davidster-van-loenen

	1 Inleiding
	1.1 Doel van het cultuurplan
	1.2  Onze school, het schoolbeleid
	1.3 Visie op cultuureducatie
	1.4 Doelen en speerpunten ten aanzien van cultuureducatie

	2 Cultuur op school: beginsituatie en gewenste situatie
	2.1 Ambitieniveau, doel en bereik van cultuur op school
	2.2 Verankering van cultuureducatie activiteiten in het lesprogramma.
	2.3 Voorzieningen op het gebied van cultuur

	3 Organisatie en taakverdeling.
	3.1 De cultuurcoördinator.
	3.2 Taakverdeling.

	4 Geldbronnen.
	5 Succesindicatoren en evaluatie
	6  Actieplan.
	7 Bijlages
	7.1 Bijlage I.
	7.2 Bijlage II


