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Versturen  Opslaan

De Lijn brengt maximaal dertig personen gratis naar culturele bestemmingen op zaterdag en op weekdagen tussen 9 en 15.30 uur

en na 18.30 uur. Op woensdag tussen 11.45 en 13 uur geldt dat aanbod niet. Klik hier voor meer details over de spelregels en voor

de dienstregeling van De Lijn

culturele bestemming toevoegen *

zoeken

geselecteerde culturele bestemming

Nog geen culturele bestemming toegevoegd.

Zoek hierboven de culturele bestemming en klik op 'voeg toe'

bus

tram

lijnnummer(s) heenreis 

lijnnummer(s) terugreis 

Geplande datum vertrek 

18/11/2019 14:15

Geplande datum terugkomst 

18/11/2019 14:15

Basisonderwijs

Gewoon basisonderwijs

Gewoon kleuteronderwijs

Kleuter 2-3 jaar

Kleuter 3-4 jaar

Kleuter 4-5 jaar

Gewoon lager onderwijs

1ste graad

2de graad

3de graad

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon kleuteronderwijs

Buitengewoon lager onderwijs

Secundair onderwijs

Voltijds gewoon secundair onderwijs

eerste graad

1ste leerjaar A

1ste leerjaar B

2de leerjaar

beroepsvoorbereidend leerjaar

tweede graad

ASO

https://www.cultuurkuur.be/
https://www.cultuurkuur.be/dynamo/32b50932-5ced-41ec-8e6c-c0906ba9db03/opweg
https://paginas.cultuurkuur.be/agenda/g/school-voor-test-cnet/32b50932-5ced-41ec-8e6c-c0906ba9db03
https://www.cultuurkuur.be/dynamo/32b50932-5ced-41ec-8e6c-c0906ba9db03/projects
https://www.cultuurkuur.be/dynamo/32b50932-5ced-41ec-8e6c-c0906ba9db03/opweg
https://www.cultuurkuur.be/subsidies#spelregels
https://www.delijn.be/nl


In de kijker Toon alle tips →

CULTUUR OP SCHOOL BEGINT HIER

Aantal deelnemers

Contact

BSO

KSO

TSO

derde graad

ASO

BSO

KSO

TSO

BSO specialisatiejaar

Voorbereidend jaar HO

Secundair-na-secundair (Se-n-Se)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Buitengewoon secundair onderwijs

Deeltijds leren en werken

Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

Beeldende en audiovisuele kunst

Muziek

Woordkunst-drama

Dans

Hoger onderwijs

Volwassenenonderwijs

Aantal deelnemers 

e-mailadres 

Versturen  Opslaan

Gouden Poëziemedaille en
Poëziesterren voor basisscholen

Nomineer jouw Beste
Boekenjuf/meester

Leerlingen TSO worden dichters
- WIN de bundel Poëziejongens

WIN De Wondere Pluim,
verhalen geschreven door lagere

schoolkinderen.

Geef je mening over Cultuurkuur
en win een boekenbon

Subsidies voor je cultuurproject.
Dien je aanvraag in t.e.m. 15

november.

Activiteiten

Wil je een cultuureducatieve activiteit of uitstap organiseren met je

klas?

Ontdek alle activiteiten

Cultuurpartners

Op zoek naar een organisatie die samen met jouw school of klas een

project wil uitwerken?

Zoek een cultuurpartner

Subsidies

Wil je �nanciële of logistieke steun aanvragen voor jouw

cultuureducatief project?

Ontdek alle subsidies

Jouw aanbod

Organiseer je zelf culturele activiteiten of creatieve projecten op

maat van scholen?

Maak je aanbod bekend

https://www.cultuurkuur.be/inspiratie
https://www.cultuurkuur.be/kinderpoezie
https://www.cultuurkuur.be/boekenjuf
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/leerlingen-tso-worden-dichters-win-de-bundel-poeziejongens
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/win-de-wondere-pluim-verhalen-geschreven-door-lagere-schoolkinderen
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/geef-je-mening-over-cultuurkuur-en-win-een-boekenbon
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/subsidies-voor-je-cultuurproject-dien-je-aanvraag-tem-15-november
https://www.cultuurkuur.be/agenda/zoeken
https://www.cultuurkuur.be/agenda/pages?facet%5Bcategory_actortype_id%5D%5B0%5D=8.11.0.0.0
https://www.cultuurkuur.be/dynamo
https://www.cultuurkuur.be/faq/ik-wil-een-activiteit-toevoegen

