15 JAAR

CREATIEF IN

ONDERWIJS EN
CULTUUR

TROTS OP

WAT WE DOEN

Het onderwijs is hard aan het werk om te
innoveren en veranderen. Daar DOEN en
DENKEN wij graag aan mee!
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ONTWIKKELEN
Instrumenten voor scholen

P17
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We dromen

EG ME EENS UIT WAT CULTUURPAD PRECIES DOET….IS EEN VRAAG
DIE WE VAAK HOREN. OH, DOEN JULLIE DAT OOK? DAT WIST IK NIET.

IK DACHT DAT JULLIE EEN SOORT LOKET WAREN.
Beste leerkracht, directeur, bestuurder, collega, pionier, harde werker, opdrachtgever,
Wisten jullie dat Cultuurpad op 1 december
2005 is opgericht? In museum de Locht was het
officiële moment toen 3 onderwijsbestuurders
hun handtekening zetten onder de meest
vernieuwende samenwerking van die tijd. De
oprichting van een eigen culturele stichting
door het onderwijs. Cultuurpad was geboren en
het pionieren ging beginnen. We werden groter:
(van 3 stichtingen naar 6 en weer naar 5). Samen
met de aangesloten scholen ontdekten we
hoe je cultuureducatie een vanzelfsprekende
plek in het onderwijs geeft. Soms kom ik nog
leerkrachten van het 1e uur tegen die met
weemoed terug denken aan dat moment alweer
15 jaar geleden. Gewoon omdat het tof was. En
omdat we (lees jullie) ontzettend veel bereikt
hebben. Dus wij zijn trots op wat we doen en
zijn – als creatieve geesten in onderwijslandons echt thuis gaan voelen in het onderwijs. Dit
is echt ons ding! Onze creativiteit inzetten waar
nodig in het onderwijs; mee dromen, denken,
doen en vooral durven!
Het WAT we doen is voor veel mensen onduidelijk, we doen veel meer dan iedereen denkt.
En we doen dat vanuit passie. Maar vergeten
dat ook uit te dragen. Daarom dit tijdschrift.
We DROMEN ervan dat scholen een paradijs
voor kinderen zijn! Waar leren tof is, waar
iedereen op zijn of haar plek is, waar je
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leert rekenen met dans, met virtual reality
het heelal bezoekt, waar je op creatieve
wijze ontdekt hoe de wereld in elkaar zit.
Creativiteit is een structureel onderdeel van
denken en handelen en kinderen ontwikkelen
zich optimaal en met plezier.
Het onderwijs is hard aan het werk om te innoveren en veranderen. Daarin DOEN en DENKEN wij graag mee! Daar DURVEN we anders
in te zijn, brengen we creativiteit en inspiratie
mee en doen we vooral andere dingen.
Soms zegt 1 beeld meer dan 1000 woorden…
daarom is dit een tijdschrift boordevol beelden.
Beelden die laten zien wat we doen, waar we
trots op zijn en op welke manier we graag met
jullie mee dromen, denken en doen.
Laat je inspireren en laat ons vooral weten
wat we voor jou kunnen doen!
Namens het team van Cultuurpad
Ankie Rutten
Directeur-bestuurder

Trots op jullie!
A

LLES WAT WE DOEN, DOEN WE SAMEN MET JULLIE. DAAROM ZIJN WE TROTS
EN BLIJ DAGELIJKS TE MOGEN WERKEN VOOR 5 ONDERWIJSSTICHTINGEN

(73 BASISSCHOLEN) IN DE GEMEENTE BEESEL, HORST AAN DE MAAS, PEEL EN
MAAS EN VENLO.

AKKOORD! De Omnibus, De Samensprong, Harlekijn, De Toermalijn,
De Triolier, De Krullevaar, Het Maasveld, De Koperwiek, De
School
| DYNAMIEK De Twister, STip, Sint Anna, Onder
de Wieken, De Brink, De Wouter, De Doolgaard, Onder de
Linde, De Peddepoel, De Schakel, Weisterbeek, De Bottel, De
Driehoek, Kameleon, De Dobbelsteen, De Kroevert | FORTIOR
Sterrenpad 't Ven, Talentencampus, De Zuidstroom, De Meule
en Montessorischool, Groeneveldschool, Weiert, De Wegwijzer,
Kleur-rijk, School aan de vijver, De Startbaan, Willibrordusschool,
Taal & Lent | KEROB EI St. Jozef, 't Spick, De Lings, De Schalm,
Titus Brandsmaschool, De Violier, De Springbeek, Kom.mijn, De
Regenboog, De Diamant, SBO de Schans, Natuurlijk!, Extralent, De
Klingerberg, Bösdael, Mikado, Meander, Passepartout | PRISM A
De Fontein, Onder de Linden, De Kemp, KC Leef, De Springplank, De
Horizon, Nieuweschool, Dr. Poels, De Pas, De Liaan, De Groenling,
De Wissel | SKBM Den Doelhof
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We denken mee
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We zoeken cultuurmakers
W

E ZIJN CREATIEVE MAKELAARS. WE VERBINDEN CULTUURMAKERS EN DOENERS

MET SCHOLEN, ONS NETWERK IS GROOT EN WE DELEN DIT GRAAG MET

JULLIE. WIJ ZOEKEN...
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ANDERS LEREN
BASISSCHOOL
FOTOGRAAF
JUF
KINDEREN
KUNSTENAAR
MAKELAAR
MEDIA
MEESTER
MUSEUM

MUZIKANT
ONDERWIJS
ONDERZOEKEN
ONTDEKKEN
PRIKKELEN
THEMA
VAKWERK
VERBINDEN
WORKSHOP

...OPLOSSING

We zoeken en boeken
Willen jullie iets
n?
voor ons boeke

VRAAG

Per mail
Per
telefoon

betaling uit
schoolbudget

Datum
Tijd
Planning
Groep
Aantal leerlingen

factuur
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Scholen doen
en wij werken mee
Taal en Lent/Groeneveld
HOE VERBIND JE TAAL EN CULTUUR?
Taal en Lent en de Groeneveldschool verbinden taal en cultuur en gaan aan de
slag met het motto Taal moet van de muur spatten! Ze organiseren een Taal-todo-dag voor kinderen en gaan in teamdagen aan de slag met de vertaling naar
de dagelijkse praktijk.
In Venlo spat taal van de muur!
Leerkrachten van basisschool Groeneveld en Taal en Lent hebben samen
ervaren hoe je ‘taal van de muur laat spatten’. Letterlijk en figuurlijk. In een
studiemiddag heeft het team gewerkt aan hun motto en hoe je dit in de
praktijk brengt. Uitgangspunt van de pilot die deze 2 scholen doen in het kader
van #LokaalC is hoe je cultuur kan inzetten om taal te verrijken. Tijdens een
ochtend vol workshop over taal voor de leerlingen op 10 april 2019 hebben ze
talloze voorbeelden gezien. Een terugblik maar vooral een blik op de toekomst.
Hoe geven we hier concreet vervolg aan? Welke afspraken maken we met
elkaar? En wat is dan nog nodig? Scholing? Actie in de klas? Materialen? De
roadmap van deze beide scholen is klaar!
In 2020 zetten ze het proces voort en gaan het team leren van experts vanuit
het motto; voordoen- samendoen-alleen doen. De taal-to-do-dag 2020 wordt
volledig uitgevoerd door de leerkrachten zelf en leidt zo tot een duurzame
ontwikkeling.

Wij denken mee, werken mee, zoeken en boeken
alle taal-experts, organiseren de teamdag en
ondersteunen de coördinatoren van beide scholen
in deze pilot.

WAT DOET CULTUURPAD VOLGENS
JOU?
Cultuurpad zet het belang van cultuureducatie
op de kaart.
WAT IS DE MEERWAARD E VAN
CULTUURPAD?
Geeft inzicht in mogelijkheden en ideeën.
WAT IS DE BELANGRIJKS TE REDEN OM
ONS IN TE SCHAKELEN?
De deskundigheid/expertise en jullie contacten
met het “netwerk”/ de diverse bronnen.
WAAR LIGT DE KRACHT?
Het meedenken met de doelgroep; het samen
zoeken naar mogelijkheden; brainstormen over
ideeën.
WAT MAAKT ONS ‘PRIMAIR ANDERS’?
Anders denken, anders doen.
WAT BETEKENT CULTUURPAD VOOR
JULLIE?
Een creatieve partner die kansen en
mogelijkheden biedt/zoekt.
WAT IS JE BESTE ERVARING MET ONS?
De samenwerking.
WAT VIND JE LEUK AAN CULTUURPAD?
De diversiteit en de creatieve impulsen.
WAAROM MAKEN WE DE
ONDERWIJSW ERELD EEN STUKJE
MOOIER OF LEUKER?
Omdat het een bijdrage levert aan ruimte
voor creativiteit in welke vorm dan ook en
het ons sterker maakt om te laten zien hoe
leuk en belangrijk creativiteit/cultuur en de
ontwikkeling daarvan is!!
René, leerkracht
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De Toermalijn
VERLENGDE SCHOOLDAG

ma in onze wijk?
Hoe creëren we – samen met partners- een rijk naschools program
keling en opstart van
We ondersteunen OJBS de Toermalijn uit Tegelen bij de ontwik
de wijk en partschool,
van
verband
het naschoolse programma. Een samenwerkings
i.s.m. de kindezijn
ma
program
olse
nascho
het
voor
ners in en om de school. De ideeën
ep opgestart
werkgro
een
is
Er
ald.
opgeha
oepen
stamgr
de
in
panel
ren van het leerling
ep draagt
werkgro
Deze
ma.
met partners die zijn aangesloten bij het naschoolse program
zorg voor het naschoolse programma.
Venlo (sportconsulent;
Partners die zijn aangesloten: Cultuurimpuls en KCV, gemeente
van schooljaar 2019ingang
Met
Heide.
Hippe
betrokken vanuit JOGG), Picus en BSO De
wordt er een natend
Aanslui
uur.
14.00
tot
rooster
continu
een
2020 hanteert Toermalijn
schools programma aangeboden van 14.00-15.00 uur.
gedragen wordt door
Doel is om kinderen een rijke naschools aanbod te bieden, dat
snel van start te kunOm
ionals.
profess
nodig
waar
en
gers
vrijwilli
met
de wijk, samen
begin gewerkt met
het
in
wordt
is,
nen gaan en kinderen te laten ervaren wat mogelijk
Cultuurimpuls. In
de
van
e
bijdrag
de
door
k
mogelij
vooral professionals. Dit was mede
vrijwilligers en
van
worden
mix
een
meer
steeds
ma
program
dit
zal
schooljaar 2019-2020
realiseren is.
te
termijn
professionals, zodat het naschools programma ook op de lange
zijn de eerber
septem
In
plaats.
ma
program
Op 30 augustus 2019 vond de aftrap van het
50%).
(bijna
ers
deelnem
95
liefst
maar
met
,
gegaan
ste 9 activiteiten van start

Wij doen mee als coördinator van het project,
in opdracht van de school.

"Cultuurpad denkt
mee, zet zich in om de
wereld voor kinderen
een stukje te verrijken
en te verbreden. Mede
zorgdragen voor
duurzame initiatieven
om blijvend het verschil
te maken"
Marjan, directeur

Natuurlijk!

Kleurrijk
HOE GEVEN WE RUIMTE AAN DE
TALENTEN VAN LEERLINGEN?
BS Kleurrijk zet in op talentontwikkeling. Er is een
verandergroep talentontwikkeling geformeerd die
zich bezighoudt met het ontwikkelen en opzetten
van een nieuwe aanpak voor talentontwikkeling
binnen de school. Start vanuit werken in ateliers en
aanbieden van diverse workshops voor leerlingen.
In de pilot onderzoeken ze nu verder hoe ze meer
doelgericht aan talentontwikkeling kunnen werken.
Wat willen ze ermee bereiken? Wat is het doel van
het aanbod?

Cultuurpad sluit aan bij deze
verandergroep en werkt mee
waar nodig.

HOE GEVEN WE
RUIMTE AAN
DE TALENTEN VA
N LEERLINGEN?

Basisschool Na
tuurlijk! is be
zig met een
visieontwikkeling
traject
. Daarin zien
ze cultuureducat
belangrijk onderd
ie als
eel van de ontwikk
eling van kindere
gaan ze uit van dr
n. Hierbij
ie pijlers:
1. Talentontwikk
eling
2. Het plezier aa
n en brede kenn
ismaking met ku
cultuur binnen en
nst en
buiten school
3. Verrijken van
thematisch werk
en in de onderb
en binnen were
ouw
ldoriëntatie in
de bovenbouw
cultuureducatie
met

W ij ondersteunen, w
erken mee,
den ken mee en sluite
n aa n bij de
werkg roep ta lenton
tw ikkeling. I.s.m. de
werkg roep worden
er ta lentm iddagen
georga n iseerd voor
a lle un its.
Tea m leden, ouders en
cultuurma kers uit
de omgeving bieden
diverse activiteiten
aa n in een cyclus va
n 4 weken.
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De Krullevaar

HOE VERBINDT
JE WETENSCHA
P EN TECHNIEK
EN CULTUUR IN
MET KUNST
HET CURRICULU
M?

De Krullevaar verb
indt cultuureducat
ie en wetenschap
meer MAKEN. Do
en techniek. Leer
or te maken ga je
lingen willen
leren. Door te expe
slag. Ze starten m
rimenten en te do
et een tweetal int
en zijn ze aan de
eressante progra
en het maken van
mmeertools: Blue
een film met behu
bots, LegoWeDo
lp van het Green Sc
gaan ze aan de sla
reen. Vanuit die po
g en worden ze -b
sitieve prikkel
egeleid door ande
Die kennis en kund
re makers- opgelei
e geven deze Mak
d tot expert.
ers van de Krullev
kinderen van de Kr
aar in ateliers do
ullevaar. #demak
or aan andere
ersvandeKrullevaa
r

Wij denken mee over
de aanpak, zoeken d
e makers en
delen de ervaringen
.

De Wouter

BIJDRAGEN AAN DE
HOE KUNNEN KUNSTENAARS
TIEVE BUITENLESPLEK? HOE
ONTWIKKELING VAN EEN CREA
STIMULEER JE BUITEN LEREN?

willen wij doen!
TEN ONTDEKKEND LEREN, dat
Help ons van grijs naar groen! BUI
verbeteren en in te
te
l de omgeving van de school
Een meerjarig project met als doe
n.
zetten op buiten ontdekkend lere
thematisch gaan werhet vernieuwen, ze willen meer
De Wouter is haar onderwijs aan
en buiten). Niet alle
nen
(bin
d
wordt de school verbouw
ken. Om dit goed vorm te geven
den. Om kinderen
wor
ld
ikke
ontw
klaslokaal worden
thema’s kunnen goed vanuit een
nen leren. Het schoollaten leren, willen ze buiten kun
echt onderzoekend en spelend te
gaan kijken naar de
ze
zijn
. Samen met de kinderen
plein is hier nu niet voor geschikt
wordt een integraal
ein
olpl
scho
ideeën ontstaan. Het
mogelijkheden en zijn prachtige
en.
en en buiten leren wordt verbond
onderdeel van onze school en binn
len:
Deze pilot kent een aantal onderde
ons van GRIJS naar GROEN
Help
ne
pag
cam
• Crowdfundingsplek inrichten
creatieve en uitdagende buitenle
• Samen met kunstenaars een
ekend leren in de
erzo
ond
en
Hoe kun je ontdekkend
• Gebruik van de buitenruimte;
buitenlucht?
Bijvoorbeeld
Peel, waarom ziet
ein: hoe leefde men vroeger in de
Maak de Peel mee op het schoolpl
willen zelf al
en
ling
leer
De
.
peel
de
ffen zijn er in
de Peel er zo uit, wat voor grondsto
Peel. De buitenwen, zoals die er nu ook zijn in de
aan de slag om hutjes te gaan bou
ikkelen tijdens het leren.
lesplek zal zich hierdoor verder ontw
(s)peelplein
het
op
bos
dsel
• Realiseren van een voe

de campagne
Wij denken mee, werken mee (maken van
dag), zoeken
voor crowdfunding, organiseren open
de wall of fame
kunstenaars voor de buitenlesplek, maken
voor Buiten Leren.
voor de sponsors en verzamelen de tips
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WAT DO ET CULTUU RPA D
VO LGE NS JOU?
Cultuurpad is een denktank en
makelaar op breed gebied.
WAT IS DE ME ERWAAR DE VAN
CULTUU RPA D?
Cultuurpad weet de te bewandelen
ere
wegen naar kunstenaars en and
van
erk
aanbieders, groot netw
aanbieders.
WAT IS DE BEL AN GRI JKS TE
RED EN OM ON S IN TE
SCH AKE LEN?
Tijdwinst, creatief denken (out of

the box).
D
WAT BET EKE NT CULTUU RPA
VO OR JUL LIE?
Fijn dat jullie er zijn! Als we dit
allemaal zelf moesten doen, zou
het allemaal minder zijn....
WAT IS JE BES TE ERVARI NG
ME T ON S?
Top hoe jullie ons geholpen hebben
met de crowdfunding.
WAT VIN D JE LEU K AAN
CULTUU RPA D?
Goed dat er één loket is met
een breed aanbod, iemand
die met ons mee denkt
op aanvraag.
Susan, directeur

Weisterbeek

HOE KUNNEN WE – DOOR CREATIEF DENKEN EN
HANDELEN - ONS THEMATISCH AANBOD DOOR
ONTWIKKELEN?
isvolle
OBS Weisterbeek is al jaren bezig om vanuit een integrale beteken
aanbod
het
dat
in
houdt
Dit
elen.
ontwikk
te
aanbod
gedachte thematisch
groot is en
betekenisvol voor kinderen moet zijn, waardoor betrokkenheid
kinderen het nut inzien van wat zij doen.
cruciaal en
Hierbij mogen/moeten ze de regie pakken, is samenwerking
hten,
leerkrac
van
veel
ook
vraagt
Dit
n.
kindere
van
teit
creativi
ze
stimuleren
zijn.
nkend
/ruimde
zij moeten ook regie pakken, samenwerken en creatief
Vanaf
n.
tevrede
niet
lang
nog
zijn
maar
De school is trots op waar ze staan,
neerd
schooljaar 2019-2020 steken ze in op doorontwikkeling van het berede
m’.
aanbod met de focus op ‘van binnen naar buiten denken en anderso

Einde schooljaar hebben we binnen de bouwen al onze thema’s
uitgevoerd met binnen elk thema cultuureducatie en een
nadrukkelijke verbinding met de buitenwereld. Belangrijk hierbij
is dat we nadenken over het doel voor de kinderen; waarom
willen zij binnen het thema aan de slag en wat wordt hun
‘eindresultaat’. Los komen van doelen voor de leerkracht en
nadrukkelijk het doel voor het kind vaststellen.
Dit gaan ze doen door te DOEN en ERVAREN.
• Zoeken naar verbindingen; met Cultuurpad, W&T en O2
• Creatief denken eigen denken en handelen maken
• Geïnspireerd worden bij de invulling en uitwerking van thema’s
• Kinderen uitdagen, nieuwsgierig maken
• Creativiteit, spel en onderzoek inzetten
• De buitenwereld betrekken (van buiten naar binnen en van binnen
naar buiten) en onderzoeken op welke manier dit het beste kan.

Wij denken mee en zetten creatief en anders
denken in bij het vormgeven van thematisch
onderwijs.

Ik vind het Leuk dat er
snel geschakeld wordt
en met een creatieve
blik meegewerkt wordt
aan verrijking op
school. De flexibiliteit
en het ‘out of the box’
denken helpt hierbij!
Bart, directeur
Cultuurpad betekent
voor ons samen
brainstormen, elkaar
inspireren. Maar ook
organisatie uit handen
nemen, waardoor het
onderwijs minder 'druk'
ervaart.
Loes,
kwaliteitsondersteuner

Wij werken mee door aan te sluiten bij de
brainstorms van de bouwen over de opzet van
elk thema. Daar delen we onze expertise en
creativiteit met de leerkrachten en zorgen we
direct voor verbinding. We leggen – op vraag- de
contacten met de omgeving en zoeken of boeken
cultuurmakers of andere makers.
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Onder de Wieken/
Onder de Linden
‘HOE KUN JE WETENSCHAP EN TECHNIEK EN KUNST
EN CULTUUR INTEGREREN IN THEMA’S?’
daarbij zijn
Deze vraag is leidend binnen de pilot van deze twee scholen. Doelen
um,
curricul
het
in
’
het ontwikkelen van een plan van aanpak voor meer ‘maken
het
en
e)
educati
cultuur
dan
(meer
een kwaliteitsimpuls voor kunst en cultuur
(geum
curricul
in
cultuur
en
kunst
en
W&T
lijn
ande
ontwikkelen van een doorga
ideeën en sugïntegreerd). De pilot is gestart bij het 1e thema Op Reis. Hierbij zijn
en techniek.
chap
wetens
ator
gesties aangereikt door Cultuurpad en de coördin
denken na
We
niet.
wat
en
werkt
wat
ken
Al doende gaan beide scholen ontdek
den
ardighe
basisva
welke
eken
onderzo
ideeën,
van
en
aanreik
over de vorm van
wat
en
en
aanbied
hten
binnen deze domeinen van belang zijn, wat willen leerkrac
delen.
heb je dan nodig qua materialen en leermid
r je werkt
In de pilot ook aandacht voor het laten zien aan leerkrachten wannee
andere
voor
tips
van
delen
en
elen
aan W&T en kunst en cultuur en het verzam
scholen.
ervaring opgeInmiddels is het 2e en 3e thema ook uitgewerkt, is een schat aan
zijn.
es
blokkad
daan over wat werkt, waar kansen liggen en wat

Wij denken en werken mee vanuit onze reguliere
opdracht, leggen een verbinding tussen deze pilot en
de pilot van Prisma rondom verbinding wetenschap en
techniek.
van
‘ Cultuurpad verbindt tussen onderwijs en cultuur. De meerwaarde
tussen
en
verbind
Ze
.
denken
te
anders
om
helpt
Cultuurpad is dat het ons
aanbod en vraag en doen dit klantgericht en specifiek.
als we
De belangrijkste reden om Cultuurpad in te schakelen als school is
ur als
directe
Als
.
thema
het
bij
is
d
passen
die
it
op zoek zijn naar een activite
kracht
De
heb.
nodig
acht
daadkr
en
acht
denkkr
en
ik iets wil ontwikkelen
e
van Cultuurpad zit in de flexibiliteit en de manier waarop met reflecti
omgegaan wordt.
, pasDoordat het op maat is en ze altijd op zoek zijn naar ontdekkingen
ons
voor
is
rpad
Cultuu
’.
anders
r
‘primai
het
is
ijs
send bij het primair onderw
leuk
het
maakt
teit
flexibili
de
en
wing
vernieu
De
een welkome aanvulling.
en geeft ons een goed gevoel.
iets
Omdat er vanuit een ander oogpunt, maar wel met een onderwijsblik,
de
rpad
Cultuu
maakt
ijs
onderw
het
aan
oegd
waardevols wordt toegev
onderwijswereld een stukje mooier.'
- Marly, directeur -
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Cultuurpad is goed
in het bundelen
van creatief,
kunstzinnige experts
die de kinderen op
een verdiepende
manier kunnen
laten kennismaken
met een grote
verscheidenheid
aan kunstdisciplines
(zowel analoog als
digitaal).
Frank, leerkracht

NieuweschooL
HOE BIEDEN WE ONZE LEERLINGEN EEN MUZ
IEKIMPULS DIE BIJDRAAGT AAN
DE ONTWIKKELING VAN BREDE COMPETENTIES
, EEN ERVARING DIE ZE NOOIT
MEER VERGETEN?
Muziekonderwijs op Nieuweschool is een integr
aal onderdeel van het lesprogramma. Ze zetten
in op muziek als middel en
muzikale activiteiten hebben als doel om de comp
etenties van leerlingen breed te ontwikkelen. Muzie
k komt dagelijks voor
in de lessen op Nieuweschool. In schooljaar 20192020 geeft de school een stevige impuls aan het
muziekonderwijs met het
project Nieuweschool ROCKT!
Stel je eens voor….
• 170 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die
samen een ROCKband vormen
• 50 slagwerkers, 40 blazers, 15 gitaristen, 12 dj’s,
30 zangers en 25 rappers die samen drie moderne
nummers voor groot
publiek spelen
• 8 muzikanten die tekenen voor het maken van
arrangementen, begeleiden van kinderen en de
optredens
• 1 Maniac die als frontman optreedt
Alle kinderen van Nieuweschool worden ondergedom
peld in de wereld van ROCK!
In een bootcamp ontdekken de kinderen alles over
muziek – van Orff tot rock, van pop tot hiphop, van
house tot metal. In een
serie workshops gaan ze zelf aan de slag met een
onderdeel – percussie, blazers, gitaristen, dj en effect
en, zangers en rappers.
Na 5 weken wordt de band samengevoegd en same
n gewerkt aan het optreden. Want 170 kinderen
die samen muziek maken
is een uitdaging! De kinderen bezoeken een sound
check van Memphis Maniacs en tijdens de gener
ale repetitie in Club Ultra
wonen ze een rockshow bij en leren ze de kneep
jes van het vak van niemand minder dan de Hippe
Gasten. We sluiten het
project af op het hoofdpodium van Egopop op zaterd
ag 23 mei 2020 met een sensationele finale: Nieuw
eschool ROCKT! De
kinderen spelen dan allemaal samen drie ROCK-arran
gementen voor een groot publiek.

Wij denken mee, werken mee, schrijven het projectplan,
doen de subsidieaanvragen, zoeken de muzikanten,
doen de PR en genieten mee!
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We doen
C

ULTUURPAD IS ‘PRIMAIR ANDERS’. WE ZIJN GEEN GEWONE CULTURELE INSTELLING, WE HEBBEN GEEN AANBOD, ZIJN GEEN GESUBSIDIEERDE INSTELLING OF EEN BEGROTINGSINSTELLING

VAN EEN GEMEENTE OF PROVINCIE. WIJ ZIJN EEN CULTURELE STICHTING MET EEN ONDERWIJSHART, MET HET ONDERWIJS ALS OPDRACHTGEVER. MET EEN UNIEKE KLEUR DUS! WE WERKEN DUS
VOOR SCHOLEN, LEERKRACHTEN, KINDEREN. MAAR WAT DOEN WE NU EIGENLIJK? WE VROEGEN
HET AAN ONZE BELANGRIJKSTE MENSEN: KINDEREN, LEERKRACHTEN, DIRECTEUREN, BESTUURDERS.
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De samenwerking
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Zo ervaar ik (en mijn collega's ook) de samenwerking met Cultuurpad.
Marcel, leerkracht

Wat doen we volgens
kinderen?
De juf zit met de
handen in haar…
Hoe krijg ik nu in
hemelsnaam het the
ma
energie boeiend voo
r
onze kids?

Cultuurpad
volgens Tess
(4 jaar)

Cultuurpad komt naa
r
je toe, denkt mee,
doet suggesties etc
.

De leerkracht
gaat aan de
slag. Tof! Zo
is leren veel
cooler!

Leerkracht
blij!

Cultuurpad
volgens Kaat
(6 jaar)
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We inspireren en verzamelen

TOFFE
IDEEEN

Bouw eens een strandbeest
zoals kunstenaar Theo Jansen

Een strandbeest is een sierlijk dier dat door de zeewind in
beweging wordt gebracht. Het is gemaakt van gele plastic
buizen. Je hebt strandbeesten in verschillende soorten en
maten. Sommigen zijn héél groot en hebben wel twintig of
meer poten, anderen zijn wat kleiner, maar bewegen kunnen
ze allemaal. De bedenker en maker van de strandbeesten is
kunstenaar Theo Jansen.

Stel je eens voor….

Mooie voorbeelden

TOVERKUNSTENAARS

Groep 1-2 van basisschool Titus Brandsma in Blerick was
voor het thema kleuren op zoek naar een inspirerende
startactiviteit om de kinderen te verwonderen. In een mix van
kunst en technologie. We ‘matchten’ een kunstenaar en een
techniekwonder en een briljant idee werd geboren. Ze gingen
toveren met kleur! Er was een rood kind, een geel kind, een
blauw kind. En mengen maar. Zo ontstond een tableaux vivant
met de kinderen als kleuronderdeel. De victory boogie woogie
van piet mondriaan en the dripping Jackson Pollock.... kinderen
werden als het ware zelf een dot verf...
En dan ineens; gaan er robotballen rollen en ze rijden zomaar
door de verf; gaan ze mengen?
Verwondering alom!

DE MAKERS VAN DE
KRULLEVAAR

Hoe kun je leerlingen tot experts maken? Stop met het eeuwig
inhuren van mediamakers en leer de kinderen zelf de kneepjes
van het vak. De makers van de Krullevaar zijn onder leiding
van mediamakers Roel, Lieke en Goosje aan de slag gegaan
met beebots, bluebots, greenscreen en lego We-Do. Tijdens de
ateliers voor de hele school gaan deze makers zelf workshops
verzorgen voor hun collega-leerlingen.

Dat je net zo klein bent als een insect/vogel/spin/bodemdiertje?
Hoe ziet je wereld er dan uit?
Opties:
• bouw die wereld na met diverse materialen (GNOE) en
maak er een stopmotion of animatie van
• maak een docu over je dier en de omgeving
• maak een journaal of digitale krant over je dier (mix drone,
vr, film en fotografie, media)
• hoe maak je het leven van bodemdieren aangenamer?
Bedenk de oplossing en laat het iedereen zien!

Briljant materiaal

Breng verwondering in de klas!

Scrap geeft afvalmateriaal een tweede kans. Met plastic, karton,
stof, touw, rubber, papier en hout kun je oneindig veel bouwen,
knutselen, spelen of verwerken in projecten. Scrap verzamelt
restmateriaal van bedrijven en stel unieke pakketten samen om
te ont-knutselen.

Begin de dag met een bijzondere vraag; kunnen kikkers kussen?
Kan een vlieg dromen? Stap even uit de werkelijk en droom maar
raak.

De ‘Aha!-vragengenerator’
www.ahaindeklas.nu
elke dag een nieuwe W&Tvraag voor op het digibord,
die je als leerkracht in 15
minuten met je leerlingen
kunt behandelen.
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GIGIBLOKS

tof materiaal om te bouwen en te klooien
www.gigibloks.com (ook te koop via bol.com)

SCRAPXL.NL

De knutsel-pakketten bestaan uit twee grote
dozen vol materialen; te gebruiken in de
lessen handvaardigheid of bij andere
creatieve vakken. Ook is het mogelijk om
zelf knutselpakketten samen te stellen,
bijvoorbeeld met een thema.

Een tip voor echte
GNOE’ers

We ontwikkelen

TREK EEN LIJN NAAR DE JUISTE OPLOSSING DIE CULTUURPAD
ONTWIKKELD HEEFT.

H

oe volg je de culturele ontwikkeling van
leerlingen?

Alle cultuuractiviteiten overzichtelijk op één plek.
www.metbink.nl

H

oe geef je cultuureducatie een stevige(re)
plek in het curriculum?

Op dit gratis online platform voor cultuur
coördinatoren, leerkrachten en bestuurders vind je
manieren om cultuureducatie een stevige(re) plek te
geven in het curriculum. www.sienacademie.nl

H

oe kunnen we talenten, passies en
vaardigheden van ouders, opa’s en oma’s
inzichtelijk maken en inzetten in ons onderwijs?
Doe meer met je talent! een (digitale) tool waarmee
leerkrachten in contact kunnen komen met ouders en
de directe omgeving van school om hun talenten en/of
passies in te zetten in het onderwijs van de leerlingen.
De perfecte match-tool!

W

illen jullie je netwerk van cultuurmakers
inzichtelijk maken zodat wij er gebruik
van kunnen maken?
Ons hele netwerk is zichtbaar op de culturele kaart.
www.bijsien.nl/cultuurmakers

V

raag: willen jullie meedenken over ons
volgende thema?

Leerkrachten sturen ons het thema met bijbehorende
les- of kinddoelen en we gaan aan de slag. Met
brainstormen, met rondstruinen in onze database
met suggesties, nadenken over het bezoeken van
een locatie of inzetten van expert of gewoon met
een reeks wilde ideeën bij het thema. De leerkracht
ontvangt van ons een themablad met ideeën,
suggesties, links en activiteiten in het thema, passend
bij de doelen.
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WIJ DOEN GNOE
EEN ACTIE

K

inderen zijn al op jonge leeftijd initiatiefrijk en creatief. Je wordt
geboren met een frisse en nieuwsgierige kijk op de wereld.
Je groeit op en ontdekt de wereld om je heen door te proeven,
te voelen, te onderzoeken. Je zet je eerste stapjes en bewondert
de wereld op twee benen. Je ontwikkelt een taal en begint wat te
brabbelen. Volwassenen brabbelen zelf terug, je hebt geen idee
wat ze zeggen maar ze maken fraaie geluidjes tegen je. Je mag
met je vingers verven, in je neus peuteren, met blokken bouwen en
gooien, je geeft de keuken thuis een nieuwe inrichting wanneer je
er zin in hebt, je maakt collage’s met plakband, zand, garen, je klust
er flink op los in je modderkeuken, je zingt, danst, speelt. Je leven is
heerlijk en de creativiteit is groot. Je bent een genie!

D

e tijd verstrijkt en het moment van je 1e schooldag breekt aan. Vol
trots stap je thuis de deur uit, mooie tas met je lunch en gezond
tussendoortje op de rug, trotse familie die je vastlegt op de gevoelige
plaat en daar ga je… maar wat je dan nog niet weet is dat je er van

alles gaat leren en ontdekken…
maar ook dat je op dat moment
afscheid neemt van je creativiteit.
De onderdrukking van je creatieve
ontwikkeling start op school.
Nee, ik verzin het niet. Uit diverse
onderzoeken is gebleken dat op
school de creativiteit onderdrukt wordt. Maar kinderen leren niet alleen
op school, ook thuis, media en omgevingsfactoren spelen een rol in de
ontwikkeling van kinderen en de onderdrukking van creativiteit.
Maar…. niet getreurd want Dr. Flow heeft de oplossing: GNOE!
GNOE is een actie.
GNOE is het Groots Nationaal Ontknutsel Experiment.
GNOE is een werkwoord.
GNOE is de 28e letter van het alfabet.

Ik pruts, dus ik besta!

is de lijfspreuk van Dr.Flow. Dr. Flow roept op om te ont-knutselen, zijn motto; ga
prutselen! Van moeten kunnen knutselen naar durven prutselen.
Om kinderen, leerkrachten en ouders te inspireren voert Dr. Flow actie, samen met
zijn vrienden van Cultuurpad. Met o.a. een gratis GNOE-kunstescaperoom in DIY
vorm, speciale GNOE-shirts en hij deelt gratis creativiteit uit.

Volg Gnoe
Volg GNOE op www.cultuurpad.nl/gnoe

Pinterest

Op zoek naar inspiratie om morgen een creatieve opdracht
anders te doen? Op Pinterest vind je de gekste ideeën...
www.pinterest.com/doehetgnoe

Dr. flow
Verzinnen we dit zelf? Nee natuurlijk
niet,
talloze
wetenschappers
hebben zich gebogen over de
ontwikkeling van creativiteit van
kinderen. Dr. Flow schreef zijn
ontknutseltheorie gebaseerd op deze
wetenschappelijke onderzoeken.
Bekijk de theorie van dr. Flow en
laat je verrassen.
h t t p s : / / w w w. c u l t u u r p a d . n l /
inspiratie/de-ontknutseltheorievan-dr-flow/
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Dit is geen kleurplaat

WAAROM GEEN KLEURPLATEN? KLEURPLATEN ZIJN MAKKELIJK.
KINDEREN
KUNNEN
VEILIG BINNEN DE LIJNTJES KLEUREN. WIL
JE CREATIVITEIT BEVORDEREN?
PRIKKEL
DE FANTASIE, LAAT
ZE ONTWERPEN! EEN
KLEURPLAAT DRAAGT
DAAR WEINIG AAN BIJ...
KLEURPLATEN
ZIJN
WEL GESCHIKT VOOR
HET OEFENEN VAN DE
FIJNE MOTORIEK.
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Hoe GNOE je?
Bedenk wat je wil gaan maken, maar dat hoeft misschien ook niet eens... Gewoon beginnen!
Gebruik je fantasie, verzamel materialen die je zou kunnen gebruiken en begin! Iedereen kan het...
Lekker prutsen en klooien!
Wat heb je nodig? Veel spullen! Alles is bruikbaar. Met kosteloos materiaal wordt ook afval materiaal
bedoeld. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan bier dopjes, die na een feest(viering) overblijven. Dit zouden al
wielen kunnen zijn van een auto of als een gezichtje van een poppetje.
Laat kinderen met andere ogen naar
materialen / afval kijken.
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We bedenken creatieve
concepten en oplossingen
DROOMPOT
....

LS
WAT A

JIJ DE IDE
ALE SCHO
OLDAG
MAG VERZ
INNEN?

EEN CAMPAGNE

Dynamiek Scholengroep lanceert de Droompot; een innovatiefonds voor medewerkers
en leerlingen. Wij hebben een bijdrage geleverd aan Droompot door het maken van de
campagne; logo, posters, flyers, filmpjes voor leerlingen en medewerkers, de spelregels
en een pr- plan. We werken en denken mee op vraag van Dynamiek. We gaan in 2020
nog aan de slag met het ontwikkelen en maken van een verNIEUWingsjournaal.

EN JE DROOM OF IDEE OOK
UITKOMT?
NKEN HOE
JIJ MAG BEDE
!
LEREN COOL IS

WAAR WORD JIJ BLIJ VAN?

HOE ZOU JIJ WILLEN LEREN?
WWW.DYNAMIEK.NU/DROOMPOT

ARTIST-IN-RESIDENCE
EEN NIEUW IDEE!

H

oe tof zou het zijn als lege klaslokalen onderdak bieden aan kunstenaars: ARTIST IN RESIDENCE op scholen.
Een aantal kunstenaars gaan werken in een leeg klaslokaal op een school en bieden gevraagd en ongevraagd
hulp of ideeën aan. We geven ze een concrete opdracht mee; bijvoorbeeld richt een popup store in waar kinderen
op een andere manier leren rekenen. Of: verzin een creatieve opdracht om het pauzespelen te verrijken met kunst.
Start in 2020.

CHECK

EEN PROJECT

E

en mediakunsteducatie-pilot met 11 scholen
over hoe je mediakunst in kan zetten binnen
het onderwijs. Wij begeleiden de scholen bij
dit experiment, zoeken mediamakers en delen
ervaringen.

TOUR DE
CULTUURPAD
EEN NIEUW CONCEPT

O

nder deze noemer reizen medewerkers van Cultuurpad en
betrokken cultuurmakers door de regio en organiseren ze
werksessies op scholen. Inspirerende werksessies waarbij jij en
je collega’s nieuwe inspiratie, handige tips, voorbeelden uit de
praktijk en nieuwe inzichten op kunnen doen. We starten met 5
verschillende sessies met onderwerpen gekozen door jullie zelf.
www.cultuurpad.nl/cultuurpad-on-tour/

19

WWW.CULTUURPAD.NL

