
 

Kootje Spek, de school event planner, neemt de organisatie 

van schoolfeesten, themaweken en evenementen 

uit handen van de basisschooldocent. 

Zo kan iedereen doen waar zij of hij het beste in is! 

 
 

 Kootje Spek, de school event planner, is vanwege haar opleiding, achtergrond en 

ervaring als geen ander in staat om vanuit pedagogische waarden een creatief 

programma te ontwikkelen, organiseren en uit te voeren.  

 

 Kootje Spek, de school event planner, brengt verdieping door, vanuit haar netwerk 

en ervaring, verbinding te maken met culturele, kunstzinnige, maatschappelijke en 

sociale thema‟s. 

 



 Kootje Spek, de school event planner, werkt thematisch en zet een beleving neer 

die tot in detail klopt.   

 

 Kootje Spek, de school event planner, initieert „koepelprojecten‟ die school-

overstijgend en daarmee kostenbesparend zijn.   

 

 Kootje Spek, de school event planner, enthousiasmeert en weet ouders en 

vrijwilligers te betrekken bij de organisatie van schoolfeesten en themaweken. Ze 

weet hoe ze het „wij-gevoel‟ binnen de school kan bekrachtigen. 

 

 Kootje Spek, de school event planner, communiceert adequaat met docenten en 

betrokkenen. 

 

 
 

          aarlijks vinden er op een basisschool diverse (thematische) evenementen en 

activiteiten plaats. Denk hierbij aan de kinderboekenweek, sinterklaas- en kerstvieringen, 

koningsdag, zomerfeesten, etc.  

 

Deze evenementen worden vooralsnog vaak georganiseerd door de leerkrachten zelf.  

Hierbij moeten zij veelal op zoek naar ouders en vrijwilligers die hun steentje bij willen 

dragen, contact leggen en onderhouden met leveranciers, planningen maken en 

zorgdragen voor het nodige materiaal, de aankleding verzorgen, eten en drinken regelen 

en niet op de minste plaats inhoudelijk vorm geven aan het themafeest .   

 

De organisatie van dergelijke evenementen is veelomvattend en tijdrovend, zeker omdat 

dit niet valt onder de primaire taak van de leerkracht. Het is dan ook niet gek dat de 

periode rondom schoolfeesten en themaweken regelmatig als stressvol wordt ervaren door 

docenten; het geeft hen nóg meer werk op het toch al zo ruime takenpakket.   

 

Om de werkdruk in het onderwijs te verminderen, stelt het kabinet structureel € 430 

miljoen beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen maatregelen nemen, zodat leraren in het 

primair onderwijs echt verschil in de klas merken. Dit betekent dat een basisschool per 

leerling € 243,86 krijgt (bron: website overheid). 

Steeds vaker huren basisscholen professionele event planners in zodat leerkrachten zich 

kunnen focussen op de taak waarvoor zij aangenomen zijn; lesgeven.  

 



De waarde van schoolevenementen 
Schoolactiviteiten, -feesten en -evenementen zijn vieringen waarbij het er even niet meer 

toe doet hoe het met de rekensommen staat en of de taalopdracht af is.   

Het zijn bij uitstek momenten waarop een klas of school kan bouwen aan groepscohesie en 

het sociale klimaat. Leerlingen worden op een veilige en laagdrempelige manier 

uitgenodigd om zich te ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied. Leerkracht en 

leerling leren elkaar kennen op een andere manier in een ongedwongen setting. 

Schoolevenementen zijn momenten waarop de leerling ervaart dat hij deel uitmaakt van en 

groep, dat hij samen met zijn school- en klasgenoten iets mag beleven en ervaren.   

 

De waarde van een schoolevenement is groot  

 
 
 

Unique selling point 
Kootje Spek, de school event planner, ontlast docenten bij de organisatie van 

schoolevenementen, maar dat is niet het enige. Kootje maakt ook de verbinding met 

burgerschaps- én cultuuronderwijs. Is dat gunstig? Jazeker!   

 

 Cultuureducatie 

Het primair onderwijs krijgt per jaar € 15,78 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is 

natuurlijk veel te laag om te kunnen voorzien in een gedegen en divers cultuuraanbod.   

Door culturele activiteiten onderdeel te maken van de schoolfeesten en 

schoolevenementen slaat Kootje Spek meerdere vliegen in één klap: de evenementen 

krijgen meer diepgang en de school voldoet ruimschoots aan het cultuuronderwijs. 

 

 Sociaal Maatschappelijke vorming 

Diepgang ontstaat ook doordat Kootje voor de organisatie van een evenement, feest of 

themaweek verder kijkt dan het schoolgebouw en verbinding zoekt met omliggende 

sociaalmaatschappelijke instanties die een aanvulling kunnen zijn op de 

feestelijkheden.  

Samenwerking vanuit een netwerk is niet alleen kostenbesparend, maar sluit ook 

aan op algemene schoolwaarden als inclusiviteit en oog voor de leefomgeving.  

 



 
 

 

                  Delen is  

 
 

 Pedagogische meerwaarde  

Kootje Spek is vanuit haar achtergrond als vaktherapeut in staat om een programma te 

ontwikkelen dat past bij de samenstelling van de school en leerlingspecifieke hulpvragen.  

Zo wordt het schoolfeest een niveau hoger getild, gaat het niet alleen om het event „an 

sich‟, maar wordt vieren een onderdeel van het pedagogisch programma.  

 
 
 

Waarom het een goed idee is om in zee te gaan met 
Kootje Spek, de school event planner 
Een leerkracht die voor een aantal uren belast wordt met de eventorganisatie voor 

zijn school is als een schoenverkoper die zelf zijn schoenen moet maken of een 

conducteur die een trein moet besturen.  

Het organisatorische werk dat de leerkracht voor de school moet doen, is 

onderdeel van de schooljaarplanning, maar is niet zijn expertise. 

  

Kootje Spek, de school event planner, wéét wat ze moet als er een schoolfeest 

georganiseerd moet worden.  

 

 

 Kootje is ervaren in het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van thematische 

activiteiten die creatief, laagdrempelig en toegankelijk zijn.   

 

 Doordat Kootje Spek haar focus 100% op het organiseren van een school 

event heeft, kan ze efficiënt werken. Dat scheelt tijd, geld en een heleboel 

misverstanden.  

 

 Kootje heeft ervaring in het onderwijs en weet op een creatieve 

manier aansluiting te vinden bij de leerlijn. 

 

vermenigvuldigen 

vermenigvuldigen 



 

Kootje Spek, de school event planner,   

          maakt van educatie een (school)                 
 

 
 
Schoolprofiel 
Scholen die werkdruk ervaren, verdieping zoeken, zich willen onderscheiden en 

kindgericht willen werken, kiezen voor de organisatie van hun school events voor 

Kootje Spek, de school event planner.  

 
 

Kostenplaatje 
Kootje Spek, de school event planner, kan bekostigd worden door de subsidie die 

de overheid verstrekt aan basisscholen ter vermindering van de werkdruk.  

 

Kootje Spek rekent een uurtarief van € 35,- bij een samenwerking van een heel 

schooljaar á 8 uur per week. Hierbij wordt uitgegaan van 40 schoolweken.  

Dit komt neer op een kostenplaatje van 11.200 euro per jaar (dit is uiteraard 

exclusief de directe kosten die aan evenementen verbonden zijn). 

 

Kootje Spek werkt als zzp‟er exclusief voor enkele scholen (bijv. binnen één 

schoolkoepel) samen, waardoor veel synergie mogelijk is. Hierdoor blijven de 

kosten voor de school laag.  

 

Uitgaande van 100 leerlingen op een school (dit is een relatief laag aantal), houdt 

de school uitgaande van deze berekening zelfs nog 13.186 euro over van het 

werkdrukbudget.  

 

 

 

 

 

 

 



Wie is Kootje Spek, de school event planner?  
 

 

 

 Carolien Mulder - Leers 

 

Moeder van drie 

 

Getrouwd met één 

 

Diploma HBO vaktherapie en MBO SPW 

 

Uit de doos denker – creatief – ondernemend  

 

 

 

 

 

 

 

“Carolien is een hele goede aanvulling op het schoolteam.  

Ze denkt anders, is pragmatisch, mega snel, taalgevoelig en catchy. 

Op creatief gebied is Carolien uitzonderlijk en super origineel. Ze denkt aan alles en heeft 

overal een oplossing voor”.  

Denise, docent basisschool Geleen. 

 

“Het werk van Carolien zit ontzettend goed in elkaar, aan alles is gedacht. De reacties van 

ouders zijn enorm enthousiast en ook kinderen worden helemaal meegenomen in het 

verhaal. Mijn complimenten voor de volledigheid en originaliteit! 

Erik, directeur basisschool Sittard  

 

 

 


