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integreren in het onderwijs’
Deze eindpublicatie bevat interviews, recepten,
verhalen en tips voor scholen om cultuureducatie
te integreren in het onderwijs
WIKI met alle ontwikkelde activiteiten,
handvaten en tools
BinK is een instrument voor scholen dat
cultuureducatie zichtbaar maakt
www.metbink.nl
SIEN-academie is een online omgeving die cultuur
coördinatoren helpt cultuureducatie te integreren
en/of in te zetten in het onderwijs
www.sienacademie.nl

Postbus 7048
5980 AA Paningen

IN SAMENWERKING
MET

T. 088 - 730 7400
info@bijsien.nl
www.bijsien.nl
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Limburg wordt
mede mogelijk gemaakt door:

Vormgeving
Tiki Media | www.tikimedia.nl

3

// INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD

								

// INVALSHOEK 1 								

// INVALSHOEK 3								

Cultuur inzetten als middel bij rekenen, taal en wereldoriëntatie

Cultuur inzetten als middel om sociaal emotionele vaardigheden te ontwikkelen en/of bevorderen

Toermalijn – Dansend automatiseren 			
/ Recept 		
10
Petrus Canisius – Motoriek 			
/ Recept 		
12
Meerderweert – Ontwikkeltraject			
/ Portret		 14
De Poolster – Cultuur en Drama				
/ Recept 		
18
De Kameleon – Woordenschat verbreden		
/ Recept 		
20
Toermalijn – Muzieklab					/ Recept 		
22
Lijn 83 – Ontwikkeltraject				
/ Verhaal 		
24
Het Dal- Taalverhaal					/ Recept 		
27
Sint Martinus – Dans je Frans				
/ Recept 		
28
De Schrank – Expressierooster				
/ Recept 		
32
De Zonnewijzer- Sterren stralen in de klas		
/ Interview		 34
De Kerneel – Rekenen					/ Recept 		
36
Mikado- Speciale doelgroep				/ Verhaal 		
38
Er is nog meer …								41

// INVALSHOEK 2

							

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

Cultuur integreren in het onderwijsconcept

De Wijnberg – Ervaringsleren				
/ Recept		 44
St. Gertrudis – Creativiteit 				
/ Recept		 46
Abel – Ontdekkingstocht 				
/ Interview		 48
Harlekijn – Natuurspeelplaats				/ Recept		 50
De Merwijck – Topondernemers				
/ Recept 		
54
Elckerlyc – Breng de school tot leven			
/ Recept		 56
Lahrhof – Wetenschap, ICT, kunst en cultuur 		
/ Recept 		
58
De Firtel – Jeelo met muziek				
/ Recept		 60
Willem de Zwijger – Beeldende vorming 			
/ Recept		 61
SPOLT – Ontwikkeltraject 				
/ Verhaal		 62
Op gen Hei – Het veranderende kind in deze tijd		
/ Recept 		
64
De Blinker en ‘t Mozaiek – Talentenschool		
/ Recept		 68
De Stapsteen – Creatief denken 				
/ Verhaal		 70
De Meent – Ieder kind heeft talent!			
/ Recept 		
72
Omnibus – Buiten-leren en de lokale historie		
/ Recept 		
74
De Uitkijktoren – De carroussel!				
/ Verhaal		 76
De Tovertuin – Buurt aan bod				
/ Recept 		
78
Aan de Bron – Kernconcepten en cultuur 		
/ Recept 		
79
Talentencampus – Kernconcepten en cultuur 		
/ Interview		 80
Op de Tump – Meervoudige Intelligenties 		
/ Recept 		
82
Synergieschool – Kernconcepten en cultuur 		
/ Recept 		
84
Er is nog meer …. 								87

4

Leyenbroek – Nieuwe kijk op buitenspelen		
‘t Valder – Positief gedrag en talent!			
De Fontein – Een eigen Top7 				
St. Jan Baptist – Sociaal-emotionele ontwikkeling
St. Ursula – Sociaal-emotionele ontwikkeling 		
Prisma Plusbus – Hoogbegaafde kinderen en cultuur
De Hommel – Cyberpesten en social media 		
Munstergeleen – Aanpak voor groepsgedrag 		
De Triviant – Presenteren kun je leren 			

/ Recept		 90
/ Recept		 92
/ Recept		 93
/ Verhaal		 94
/ Recept		 95
/ Recept		 96
/ Recept		 97
/ Recept		 98
/ Recept		 99

// INVALSHOEK 4 								
Cultuur als middel om 21e eeuw vaardigheden te bevorderen

Megalab 21e eeuwse vaardigheden: inhoud en scholen				
102
Fase 1 										105
Uit de doe-dagen 								106
Tips om zelf aan de slag te gaan							
107
Interview BS Loedoes 								108
Fase 2										110

5

// Voorwoord
NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

N
E
K
E
O
H
S
L
A
V
N
I
E
D

Cultuur inzetten als middel
bij rekenen, taal en
wereldoriëntatie.

Cultuur integreren in het
onderwijsconcept.
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Cultuur inzetten als middel om
sociaal emotionele vaardigheden
te ontwikkelen en/of bevorderen.

Cultuur als middel om 21e eeuw
vaardigheden te bevorderen.

Recepten om cultuureducatie te integreren in
het onderwijs
Vier jaar werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit vanuit het onderwijs
levert een behoorlijke nalatenschap op. 23 onderwijsstichtingen in de
provincie Limburg - verenigd in de leergemeenschap SIEN- hebben de
afgelopen jaren samen gewerkt aan de verbetering van de plek van
cultuureducatie in het onderwijs om daarmee kwaliteit toe te voegen aan
cultuureducatie in de scholen.   
Hoe veranker je cultuureducatie in het hart van het onderwijs? Hoe
integreer je cultuureducatie in de dagelijkse praktijk? Hoe maak je
cultuureducatie tot een vanzelfsprekend onderdeel van het schoolplan?
Met deze vragen begon de zoektocht van 85 scholen naar de ideale plek
voor cultuureducatie in het curriculum. De deelnemende scholen vonden
vier ideale plekken voor cultuureducatie:
1. Aanhaken bij methoden, vakken. Denk aan: wereldorientatie,
rekenen, taal en lezen
2. Aanhaken bij het onderwijsconcept van de school. Denk aan
kernconcepten, boeiend onderwijs, meervoudige intelligentie,
IPC en Jeelo
3. Aanhaken bij sociaal-emotionele ontwikkeling en de ruimte die
hiervoor is in het onderwijsprogramma
4. Aanhaken bij de ontwikkeling van 21e eeuw vaardigheden
Elke school formuleerde haar eigen onderzoeksvraag en ging aan de slag
samen met creatieve experts en onderzoekers om uit te vinden hoe je
cultuur integreert binnen deze vier invalshoeken. In deze eindpublicatie
vind je de resultaten en antwoorden.
Waar zijn de scholen tegen aan gelopen? Wat hebben ze ontdekt? Welke
tips en trucs willen ze de lezers meegeven?
Dit boek bevat interviews, recepten, verhalen en tips van en voor scholen
om cultuureducatie te integreren in het onderwijs.
Er is geen kant-en-klaar recept beschikbaar. Wel een heel breed scala aan
mogelijkheden, een veelheid aan tips van scholen en talloze inspirerende
voorbeelden. Cultuureducatie integreren in het hart van het onderwijs
vraagt tijd en is een proces waar je als school met het hele team de
schouders onder moet zetten. Maar het resultaat mag er zijn! Wie gunt
kinderen nu niet anders leren met cultuur?
Op zoek naar meer voorbeelden of resultaten van de scholen van SIEN?
Kijk dan eens op www.bijsien.nl
Veel inspiratie en leesplezier gewenst!

Stichting Akkoord!-po, Dynamiek
Scholengroep, Stichting Eduquaat,
Stichting INNOVO, Stichting Invitare
Openbaar Onderwijs, Stichting Kom
Leren, Stichting Kerobei, Stichting
Kindante, Stichting Meerderweert,
Onderwijsstichting MOVARE,
Stichting Prisma, Stichting
Fortior, SKO Maasdal, Stichting
Lijn83 Primair Onderwijs, SPOLT,
SPO Venray, Stichting Katholiek
Basisonderwijs Meijel, Stichting
Martinussschool, Stichting Swalm
en Roer, Stichting Triade, OBS De
Klimop Nederweert /RBOB De
Kempen, De Wijnberg, Mikado
Gennep en Cultuurpad.

Ankie Rutten
Namens SIEN
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// INVALSHOEK 1
Cultuur inzetten als middel
bij rekenen, taal en
wereldoriëntatie
Hoe verbindt je cultuureducatie met taal, rekenen of
wereldoriëntatie? Hoe ontwikkel je een intregrale aanpak
voor cultuureducatie? Ontdek hoe je de methodelessen kan
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verrijken of vervangen met cultuur.
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DANSEND AUTOMATISEREN

Recept
TOERMALIJN, TEGELEN
Melanie Melis, dansdocent:
“De school wilde de kinderen leren automatiseren door
middel van dans. Ik ben gaan observeren in de lessen,
met name in groep 3, 4 en 5 en het eerste wat ik
dacht toen ik die kinderen zag zitten was: hup,
bewegen, op de benen! Tijdens een paar goeie
brainstormsessies met de leerkrachten merkte ik
hoe leidend de methode is en dat leerkrachten
daar in het algemeen strikt aan vasthouden. Zo zijn
we op het idee gekomen om bepaalde oefeningen
uit de methode te vervangen door dansoefeningen,
zodat niet meteen de hele planning overhoop wordt
gegooid. We hebben het klein gehouden, dus geen grote
onderneming waarbij je met de kinderen naar de gymzaal moet of
weer apart een ruimte moet reserveren. Nee, gewoon in de klas.
Stoelen en tafeltjes aan de kant en beginnen. En dan niet te lang,
een minuutje of tien à vijftien is meer dan genoeg. Dat werkte
heel goed. Ik zag meteen plezier en enthousiasme bij de kinderen.
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Alle oefeningetjes die ik maakte, waren direct gekoppeld aan
de lesstof, aan rekenen in dit geval: optellen en aftrekken,
meer, minder of hetzelfde, splitsen, verdubbelen en structuur
herkennen.
Zo liet ik ze dansen door de klas en als de muziek stopte, moesten
ze groepjes van vijf maken. En daarna zei ik: ga uiteen in groepjes
van twee en drie. Met zo’n oefening kun je heel snel en simpel
bepaalde rekensommetjes automatiseren, ook omdat er tempo
in zit.
Wat niet meteen soepel
verliep was het bewegen
zelf. Dan zei ik: beweeg
maar door de klas en
dan gebeurde er niks. Ze
moesten wennen aan de
vrije ruimte en wisten niet
wat ze moesten doen. Ik
schrok ervan dat ze al zo
jong niet meer vrij durven
1. Houd
bewegen
in de klas. Als ik
het klein
e
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wijze
van
voorbeeld zei:
innen d
2.	Integ
e klas.
reer de
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ga huppelen, dan gingen alle
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method
kinderen huppelen. Ik wilde
school m
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3.	
Houd h
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dat ze hun creativiteit
et kort
, oefen
zouden
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ingen v
minuten
an tien
zijn al e
precies
te
doen wat ze wordt
ffectief.
opgedragen. De volgende keer
zou ik investeren in een basisles
bewegen. Dus, hoe doe je
dat? Wat kun je allemaal met je
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lichaam, met dans en muziek?
We hebben besloten om
een filmpje te maken van de
werkvorm. Dat is een investering
aan de voorkant, maar heel
effectief. Het is voor iedereen
laagdrempelig en leuk middel.
Zowel voor de kinderen die dan
kunnen zien wat ze ongeveer
kunnen verwachten als voor
leerkrachten is het een
fijne houvast.”

Onze belangrijkste
ontdekking is…
“Dat je het product samen met
de school en de leerkrachten
moet ontwikkelen. Dat klinkt als
een open deur, maar ik heb me
in hun rekenmethode verdiept
en zij hebben zich in mijn wereld
verdiept. Iedereen stond er
daardoor voor honderd procent
achter en leerkrachten kunnen de
werkvorm ook zelf inpassen in de
dagelijkse praktijk.”
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MOTORIEK

Recept
PETRUS CANISIUS, PUTH

Schrijven is
een feest!

BS. Petrus Canisius wilde graag aan de slag met de
onderzoeksvraag in hoeverre creatieve (motorische)
activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van het
handschrift. Zij constateren dat de motorische ontwikkeling
t.a.v. het handschrift steeds zwakker is ontwikkeld. In
samenwerking met Ergotherapeut Erik Schiphorst en
creatieve partner Paulien Berkelaar onderzochten zij in
hoeverre specifieke culturele en kunstzinnige activiteiten
kunnen bijdragen bij het verbeteren van ontwikkeling van
het handschrift. Hiermee zetten ze in op de invalshoek
cultuur als middel binnen taalonderwijs en methoden.

Het proces
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Samen met de kunstenaar zijn schrijfactiviteiten ontwikkeld.
Hiervoor was het eerst van belang om als school en kunstenaar
op een lijn te komen. De kunstenaar heeft schrijflessen
bijgewoond er zijn overleggen gevoerd en in een aantal groepen
(1, 3, 5 en 7) dingen uitgeprobeerd. De kunstenaar heeft diverse
lessen voorbereid en gegeven in verschillende groepen en
opdrachtkaarten gemaakt die leerkrachten konden gebruiken
voor hun eigen lessen. De ontwikkelde lessen uit het project zijn
verbonden aan de wekelijkse creamiddag van groep 5 tot en
met 8. Leerlingen kregen elke vijf weken tijdens de creatieve
middag een schrijf-/tekenles met vaak nog onbekende
materialen en schrijfwaren.
De meerwaarde van cultuureducatie en het schrijven, het op
een creatieve manier doen, dient volgens de betrokkenen om de
motivatie van kinderen te verhogen maar ook om de boodschap
mee te geven: wat het nut ervan is, waarom een materiaalsoort
op een bepaalde manier te hanteren. Het is volgens de school en
ergotherapeuten nog te vroeg om te stellen of de motorische
ontwikkeling van leerlingen of betrokkenheid door zulke lessen
verbeterd zijn, maar de verwachtingen zijn er wel bij veel
toepassen. Volgens de betrokkenen heerste er een ontspannen
en veilige sfeer op de creamiddagen waardoor het makkelijker
was leerlingen feedback te geven op hun schrijfvaardigheid,
zonder ze het gevoel te geven dat ze iets fout doen of
terechtgewezen worden. Leerlingen zijn meer op een creatieve
wijze aan het schrijven. De directrice gaf daarnaast aan dat zij
meer en dynamischere tekeningen terugziet dan voorheen,
wat te maken kan hebben met hoe de leerkracht het geeft en
brengt, maar ook met het project. Normaliter en op andere
scholen begeleiden de ergotherapeuten de motoriek van
kinderen op individueel niveau met leerkrachten,door het SIENproject was het ook mogelijk om het op groepsniveau te doen.
Schrijfpatronen
Het SIEN-lab heeft een doorgaande ontwikkelingslijn van
schrijfpatronen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar
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opgeleverd. Opgebouwd in
moeilijkheidsgraad en passend
bij de ontwikkeling en interesses
van de leeftijdsgroepen. De door
de culturele partner ontworpen
opdrachtenkaarten kunnen als
bron ingezet worden tijdens of ná
een schrijfles, om leerlingen op
een creatieve, ontspannen wijze
aan hun schrijfvaardigheid te laten
werken. De groepsleerkrachten
zijn enthousiast over het resultaat
en kunnen met de schrijfkaarten
aan de slag. De kinderen krijgen
plezier in het schrijven van voor hen
bestemde teksten. De kinderen
kunnen op een creatieve wijze
teksten/ tekens/ patronen maken.
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Door het creatieve onderdeel
ligt de nadruk op het proces van
de ontwikkeling van de motoriek
van het schrijven. De kinderen
hebben een positieve beleving
bij het maken van het werk, zien
een eindresultaat waar ze trots
op kunnen zijn en hebben, zonder
dat ze zich bewust van zijn, hun
schrijfmotoriek verder ontwikkeld.
Na de creatieve oefeningen,
kan de leerkracht de transfer
maken naar de oefeningen van
de schrijfmethode, maar ook
andersom.

Hoe verder
De school denkt eraan om op een
andere manier te gaan werken
en onder andere te kijken hoe
kunst- en cultuureducatie past
binnen de thema’ s waarmee
wordt gewerkt. Een minder
traditionele, vakgerichte aanpak
zou het gemakkelijker maken om
cultuureducatie in te bedden, zoals
op de creamiddag. Nu wordt het
nog ervaren als én/én, maar als
vaker op een andere manier wordt
gewerkt, zoals op de creamiddag,
kunnen leerkrachten op basis van
het lesdoel ook op andere manieren
werken dan via de methode,
bijvoorbeeld door gedichten te
schrijven of iemand uit te nodigen.
In het onderwijs zou het veel meer
moeten gaan om denken “in plaats
van” en niet “erbij”.
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MEERDERWEERT

Portret
De scholen van stichting Meerderweert zijn in 2015 gestart met het verbeteren
van cultuureducatie. Deze groep scholen zet in op een integrale aanpak voor
cultuureducatie die aansluit bij de beleidslijnen van de stichting; verbinding,
talentontwikkeling, eigenaarschap en duurzame schoolontwikkeling.

Ontwikkeltraject

Doel van het ontwikkeltraject is een eigen aanpak per school, passend bij het
onderwijs van de school, het onderwijs, de leerlingen en de omgeving. 14 scholen
zijn de zoektocht naar de ideale aanpak voor cultuur aangegaan. Vertrekpunt
waren de cultuur coördinatoren verenigd in het Meerderweert-netwerk die
samen op zoek gaan waar cultuureducatie binnen hun eigen school een plek kan
vinden. Hierbij zijn de vier invalshoeken waar je cultuur kan integreren leidend.
Door middel van brainstormen, inspiratie op doen en vooral zelf ervaren nemen
de scholen stappen op weg naar een integrale aanpak voor cultuureducatie.

Stappen
1. Het waarom ontdekken
2. Onderzoek naar de ideale plek voor cultuureducatie in het curriculum
		
a. Wat is de plek van cultuureducatie op school? Waar liggen kansen?
3. D
 oen: in de praktijk ervaren hoe je cultuur als middel in kan zetten. Hoe stel je
goede vragen?
4. S
 chrijven en vastleggen in een cultuurbeleidsplan en verbinden aan schoolplan
5. V
 an theorie naar praktijk: uitvoeren jaarprogramma’s en delen ervaringen in
een netwerk
6. B
 orgen van cultuureducatie met de introductie van BINK, het volgsysteem dat
cultuureducatie zichtbaar maakt

VOORBEELDEN
Meer informatie over
de activiteiten en
lesvoorbeelden zijn te
vinden op www.bijsien.nl

Cultuur coördinatoren zijn in hun eigen groep aan de slag gegaan met een
creatieve expert. Zo is topografie tot leven gekomen via drama, er is gerapt over
diverse onderwerpen, zelfs al in groep 3; tafeltjes zijn tastbaar gemaakt, de 5
structuur zichtbaar door beweging en dans, muziek ingezet voor rekenen en er is
geleerd hoe een groep rustiger kan worden op een creatieve manier.
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DOEN! B.

LLEKENS
S. LEUKEN & MARIELLE BI

DOEN! B.S. JOAN

NES & KIM LEE

p 5-6, 7-8, een rap
in rapvorm voor groe
Een geschiedenisles
erp kan worden
haam... Elk onderw
lic
t
he
n
va
ng
rki
over de we
leuk en verfrissend
t dat de aciviteiten
aangesneden! Naas
tijd hetgene wat
n, leren ze tegelijker
zijn voor de leerlinge
zodra het in een
als saai er varen. En
ze soms misschien
kennen, weten ze
deze uit hun hoofd
rap verwerkt is en zij
mende toet s.
en weten voor de ko
meteen wat ze moet
ikbaar op
Er is een lesbrief besch
p
EN > Activiteiten > ‘Ra
www.bijsien.nl > DO
enen en wo’.
gebruiken bij taal, rek

DOEN! BS. DE TWEESPRONG &
AUKJE DELNOOZ
Hoe kan ik de 5-structuur inzichtelijker make
n zodat
kinderen het zich eigen maken? Dat was de
vraag waar
Bs. De Tweesprong aan de slag ging met cultu
rele expert
Aukje Delnooz. Samen ontwikkelden ze activ
iteiten
rondom het thema 'Een vijver vol vissen'. Bij
de activiteiten
horen daarnaast ook nog concentratieoefening
en en
ontspanningsoefeningen.
-D
 eel 1: Thema introduceren en kort kennismak
ingsspel
om de namen van de leerlingen te horen: De
vis met
de glinsterschubben gaat de kring rond en
vraagt alle
kinderen hun naam.
-D
 eel 2: We dansen de “Vissen-sonate” op de
plaat s in de
kring. Verschillende bewegingen ervaren:
• volgorde = vis, haai, vis, twinkelvisjes, vis.
- Deel 3: De glinstervis is de leider. Iedereen
volgt de
glinstervis en beweegt op dezelfde manier.
(evt. uitbreiden
door een kind de leider te laten zijn).

DOEN! B . S
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m Roodbeen
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tafel van 7, 8
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MEERDERWEERT

STLEGGEN PL AN
 CHRIJVEN EN VABE
S
LEIDSPLAN
VAN AANPAK UITUKEN
BASISSCHOOL LE
ziet ons programma
Vanaf schooljaar 2016-2017
uit:
cultuureducatie er als volgt
n
iviteiten binnen drie feeste
 e integreren culturele act
1. W
en vieringen:
		a. Kinderboekenweek
b. Kerst
c. Carnaval
rgaande lijn beeldende
2. We ont wikkelen een doo
samenwerking met
vorming voor groep 1-8. In
rken we deze doorgaande
kunstenaars en expert s we
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nen de 1,5 uur die hiervoor
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januari 2017.
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Vroege Vogel binnen DOOR
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s
samen met muziekexpert
erjaren traject.
me
muziekonderwijs. Dit is een

Aan de Bron
Integreren cultuureducatie binnen de Kernconcepten en verbinden met Wetenschap & Techniek.

De Firtel
Integreren cultuureducatie binnen Jeelo.

Leuken

CU
EEN OLNTUUR IS OP
ONTSTAMIDDEL VDAERGESCHOVBS. LEUKE
DIT IASN OM CULTNU HET SIENEN KINDJEN. NOG
MAAR H NU NOG T UR TE INT-LAB IS D DOOR
E
NAARTIOER WILLENVER WEGEOGREREN INE KANS
DE
E.
M
W
STAPJOENZE VISIEE IN DE TOTEOE TE PASVSAKKEN.
KO
EN
IS
V
DICHTOEOR STAPJEWEL DUIDMEST GRAAG,
RBIJ O KOMEN LIJK,
NS DOE WE
L.

Cultuureducatie krijgt een plek binnen feesten en vieringen en op
het rooster bij tekenen, handvaardigheid en muziek.
Ontwikkelen doorgaande lijn voor tekenen en handvaardigheid met
handvaten en tools voor leerkrachten.

Joannesschool & Sint Laurentius
Integreren cultuureducatie binnen thematisch werken. Onderbouw
vanuit de thema's van Schatkist, bovenbouw en bij thema’s Wereldoriëntatie.

De Zonnehof en de Tweesprong
Verbinden cultuureducatie met wereldoriëntatie met muziek, expressie
en techniek.

St. Franciscus
Integreren cultuureducatie binnen thematisch werken
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De Kameleon
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Haken aan bij thematisch werken, schoolbrede projecten en woordenschat

Odaschool
Integreren cultuureducatie op diverse manieren, o.a. creamiddag.

Het Palet
Integreren cultuureducatie in thematische aanpak en passend bij doelgroep.

Budschop
Haken aan bij schoolbrede projecten en onderzoeken een structurele
plek voor muziek.

De Kerneel
Integreren cultuureducatie binnen rekenen, taal, schoolbrede projecten en thema’s.

De Schrank
Integreren cultuureducatie bij dagelijkse onderwerpen en hebben een
doorgaande lijn voor expressie ontwikkeld.

De Bongerd
Integreren cultuur in een “beredeneerd en passend aanbod”. Met oog
voor de talenten van kinderen en de ontwikkeling van de 21-eeuws
vaardigheden.
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CULTUUR EN DRAMA

Recept
DE POOLSTER, ELSLOO
Ook op basisschool De Poolster hebben ze al jaren een
crea-middag. De school staat er om bekend veel aan
beeldende kunst, dans, muziek en drama te doen, en wel
op de woensdagen. Hierin schuilt meteen het probleem.
Cultuur is ook hier iets wat als extraatje gezien wordt. De
afgebakende woensdagmiddag is het terrein waarbinnen
cultuur zich voornamelijk leek te mogen bewegen.

Dat moest anders, maar hoe?

drama=doen
PRAKTIJKVOORBEELDEN
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Nieuwsgierig naar de
praktijk, zie www.bijsien.nl
voor de SIEN-lab Kalender
van de Poolster.

Hoe zorg je ervoor dat allerlei vormen van cultuureducatie
geintegreerd worden in de lesstof door de hele school heen?
Waar begin je? Is het misschien gewoon een kwestie van een
bepaald probleem op school spotten en daar dan
mee beginnen?
“We merkten dat door de hele school heen, in alle groepen,
een algemeen aanwezige zwakke woordenschat voor onnodige
problemen zorgde. Zoals de daaruit voortvloeiende moeite met
bijvoorbeeld begrijpend lezen,” zegt een van de betrokkenen.
Er werd bedacht dat drama een mogelijke oplossing kon zijn, om
als lesstofvervanger te gaan dienen en om hopelijk een grotere
woordenschat aan te boren. Door het inzetten van drama als
middel om te leren, zouden leerlingen meer ‘doen’ en zodoende
op een andere manier leren.
“We zochten naar een manier waarop niet alleen de verbaal of
talig sterke kinderen aangesproken werden,” zegt de school.
Drama-docente Hanneke Schoenmaekers
ging samen met de leerkrachten aan de
slag. Drama werd namelijk gezien
als ‘iets groots’, waardoor het in
eerste instantie moeilijk voor de
leerkrachten was om het ook
daadwerkelijk in te zetten in de
lessen. Hanneke’s voornaamste
taak was om drama in de klas te
introduceren, en het idee weg
te halen dat drama bedoeld is
voor het podium. Leerkrachten
moesten leren dat drama
‘klein’ kan zijn, dat het eigenlijk
heel laagdrempelig is, dat je het
gewoon terplekke kan doen en dus
kan inzetten wanneer je maar wilt.

,
N
E
R
D
E
HI EWOR R
S
I
HET TISCH GIJK MEE
A TERL .
T
S
ER S LET EGING
D
N
I
M ER I BEW

18

Worsteling
Het onderzoekstraject werd echter een kleine worsteling. Want
hoe trek je leerkrachten uit diepgewortelde routines? Het idee
werd geboren om in iedere groep een houten boom te plaatsen,
als ‘reminder’ in de klas die eraan herinnerd dat je iets moet
DOEN, als je wilt blijven groeien. Iedere groep koos een eigen
thema, zoals een complimentenboom bij de jongsten, of een
herinneringenboom bij de oudsten. Ook in de lerarenkamer
staat zo’n boom. De invulling van de bomen blijft veranderen, en
herinnert de hele school eraan dat je iets moet blijven DOEN, en
niet alleen uit je werkboek leerstof halen.
“Eerst gebruikte ik drama in de les omdat het gewoon leuk is.
Nu gebruik ik het meer op structurele basis. Bijvoorbeeld voor
sociaal-emotionele ontwikkeling of inderdaad als woordenschatvergroter. Daarnaast zet ik drama ook als energizers tussen de
lessen in,’ zegt een leerkracht van groep 6. Alle betrokkenen
zijn het er echter wel over eens dat het nog steeds een fase is
van meer bewustwording proberen te krijgen over wat andere
manieren van lesinvullingen en werkvormen kunnen zijn. Het zijn
de eerste stappen, het gaat nog niet vanzelf. “We moeten onszelf
er nog steeds constant aan herinneren om niet terug te vallen in
oude routines.”
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WOORDENSCHAT VERBREDEN
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DE KAMELEON, WEERT
“De leerlingen die onze school bezoeken zijn afkomstig van
zowel hoog- als laag opgeleide ouders. Van autochtonen tot
allochtonen, het is een kleurrijke populatie en dus een mooie
afspiegeling van de maatschappij zelf. Dit zien wij als een
voordeel,” zegt Marlie Konicxs van basisschool De Kameleon
in Weert.

Het
culturele
taalbad

“Doordat we verschillend zijn kunnen we veel van elkaar
leren. Er heerst op onze school echter een zwakte in taal.
Daarom zijn we op zoek naar andere manieren om onze
leerlingen ‘een taalbad’ te geven.”
De school blijkt hierbij vooral op zoek te zijn naar een
heel praktisch en structureel uit te voeren invulling
van cultuureducatie als middel om taalontwikkeling te
verbreden. Vanzelfsprekend is hierbij een logische opbouw
en samenhang van de lessen gewenst.

De ‘drama-klapper’
Het is de eerste keer dat er schoolbreed aan een
cultuureducatie project wordt gewerkt. Samen met een drama
docent en een icc’er is er een heel praktische ‘drama-klapper’
ontwikkeld, waarin voorbeelden staan die de leerkrachten direct
zelf uit kunnen voeren. De klapper is in alle klassen beschikbaar,
omdat men op de school wil dat alle klassen hierin een geheel
vormen. In de klapper staan activiteiten die door middel van
drama het taalgebied benaderen, en die bijvoorbeeld de
woordenschat moeten
vergroten.
Gebleken is namelijk dat
de taalmethodes die al
voorhanden waren, zoals
voor groep 3: ‘Veilig leren
en lezen’, of voor groep 4:
‘Taalactief’ wel een aantal
creatieve oefeningen
- Korte
lijntjes t
aanbieden, maar dat de
ussen sc
hool en
culturele
leerkrachten
deze niet
partner
s
inzetten.
De
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- Een d
raaiboek
biedt daarentegen niet
- Een z
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alleen
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tisch ing
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aan. Dit blijkt
dram
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voor leerkrachten makkelijker te zijn.
Ook voor de leerlingen is een heldere,
structurele aanpak vruchtbaar
gebleken. Er werd enthousiast en
serieus gewerkt, en er werd niet
raar of lacherig gedaan. De kinderen
voelden zich veilig als er heldere
doelen werden gesteld zodat ze
wisten waar ze aan toe waren.

Niet zweverig
De directeur benadrukt dat orde
en structuur belangerijk zijn
binnen cultuureducatie, zodat
er niet te zweverig over gedaan
hoeft te worden. Ideaal zou zijn
als cultuureducatie een plek krijgt
op elk niveau, dus niet alleen
op schoolniveau, maar ook op
bestuursniveau.
Evaluatie is essentieel voor een
goede voortzetting, waarbij
structurele samenwerking met
culturele partners ondersteunend
werkt voor de leerkrachten. De rol
van de icc’er is bij dit project van
cruciaal belang geweest, dit was
degene die leerkrachten informeerde
over het verloop van het project
zodat iedereen wist hoe het ervoor
stond. Leerkrachten raakten zo
meer direct verbonden. Dit vond zijn
weerslag op de klassen. Kinderen zijn
immers betrokken als leerkrachten
dat ook zijn!
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MUZIEKLAB

Recept
TOERMALIJN, TEGELEN

MUZIEK OP
HET ROOSTER
DOEMEERMETMUZIEK.NL
De ontwikkelde lessen
worden gepubliceerd op
www.doemeermetmuziek.nl

OJBS de Toermalijn ging op zoek naar een andere aanpak
voor muziek. Geen muziek op het rooster maar muziek
als middel om te leren, kinderen te enthousiasmeren en
het schoolklimaat te bevorderen. Vanuit een kernteam
van leerkrachten en experts is de zoektocht naar de
ideale plek voor muziek in het curriculum begonnen. Al
snel werd duidelijk dat het doel dichtbij moest liggen, dat
de keuze voor een vanzelfsprekende plek voor muziek
in de al drukke roosters van enorm belang was. Geen
extraatje, geen vak, maar waar dan wel? Waar kun je
muziek integreren in de dagelijkse praktijk op school?
Voor het team moet het duidelijk zijn waarom er muziek
op school wordt gegeven, dat muziek kan bijdragen aan
de verbetering van het klimaat op school, maar vooral ook
energie kan brengen, voor kinderen en voor leerkrachten.
Daarom kiest de school voor het introduceren van muziekenergizers in de groepen.
Energizers zijn leuke spelletjes om de concentratie te
verhogen, om de kinderen juist te activeren of om even te
ontspannen. Je kunt ze inzetten als er wat tijd over is of
als beloning voor het goede werk van de klas.
Samen met muziekexperts werd een ‘pakket’ per bouw klaar
gezet met lessen uit database muziek, ontwikkelde handvaten
op de kaart bij SIEN en een lijst met suggesties vanuit team
Talento en andere online (en gratis toegankelijke) methoden.
Met als motto het team te laten zien dat muziek gebruiken in je
lessen niet moeilijk is.
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Alle leerkrachten hebben geoefend en gewerkt met de
energizers en voorbeelden uit het pakket. Dit beviel goed en
vervolgstappen werden geformuleerd. Energizers werden
opgenomen in het lesrooster, workshop boomwhackers ter
inspiratie voor het team werd ingepland op een studiedag en
de materialen aanwezig op school werden geïnventariseerd en
aangevuld.
‘ Samen afspreken wat je gaat doen is belangrijk. Het kernteam
koppelt elke actie terug in de bouwoverleggen en bespreekt daar de
vervolgstappen. De school doorloopt het proces als een geheel. Dat
levert een constructieve aanpak voor de toekomst op.’
Het proces van deze school is nog niet afgerond.
Deskundigheidsbevordering van de leerkracht is een centraal
thema voor de komende tijd. Vervolgstap is daarom verdere
hulpvragen per leerkracht op het gebied van muziek samen
met een expert uit te werken en de ontwikkelingen te borgen.
Wordt vervolgd!
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LIJN 83

Verhaal
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Tour de
creativiteit

DE ONTDEKKINGSTOCHT VAN
EEN STICHTING

Creatief denken, anders leren denken, onderwijs van
2032, uiting kunst en cultuur en loskomen van bestaande
patronen van belang zijn stonden centraal in workshops
en een lezing van Mark Mieras. Hierbij stond inspireren
centraal, ervaren met een verdieping.

Vertrekpunt

Escape Room

De scholen van Lijn83 kennen een lang verleden rondom
cultuureducatie. Elk op haar eigen manier; variërend van een
kunstmenu tot meer maatwerk per school.

Workshop rondom het thema en werkvorm “Escape room”.
Oplossend vermogen en creativiteit stonden centraal in
deze workshop. De leerkrachten kregen de opdracht om
zelf een “Escape Room” te verzinnen die ze de dag erna in
de eigen klas in konden zetten. (door Sebastiaan Brussee)

In de periode september tot en met december 2015 gingen
de scholen uit de gemeente Bergen aan de slag met een
zoektocht naar meer creativiteit binnen
het onderwijs. De eerste vraag voor een
ontwikkeling werd opgepakt door een
creatief team en gefaciliteerd door SIEN.
De Tour de Creativiteit was het resultaat.
De Tour de Creativiteit trok langs
de scholen ’t Kendelke, St. Josef, ’t
Diekske, Mariaschool, Vitusschool en
Catherinaschool. De Tour was één dag
per school en erop gericht scholen
kennis te laten maken met het inzetten
van cultuur als middel, out-of-the-box
denken en een focus op creativiteit. Verschillende experts
gaven workshops, zoals bijvoorbeeld de theatermaker met
gebruiksvoorwerpen. In deze workshop werden de leerlingen
en leerkrachten gedwongen om anders tegen zaken aan te
kijken. Niet alles hoeft altijd te zijn wat je denkt dat het is.
Experts hebben na deze Tour praktische handvatten
achtergelaten. Wat nog ontbrak was een echte
verdiepingsslag. Leerkrachten zijn op zoek naar nieuwe
manieren om om te gaan met de veranderingen in het
onderwijs. Het onderwijs voelt zich soms als een mummie,
ingesnoerd door alle verplichtingen. Het moet los komen
uit bindsels, alle structuren, strakke protocollen etc. Die zijn
op zich nodig om structuur te houden, maar het onderwijs
voelt zich ingeklemd. De ruimte die kunst en cultuur kan
bieden, het anders denken, kan helpen uitbreken.
Reden voor de bovenschools cultuurcoordinator van de
stichting om cultuureducatie en de kansen hiervan op de
agenda te zetten binnen de stichting. Met goed resultaat.
De stichting maakt ruim
baan voor het ontwikkelen
van een integrale aanpak
voor cultuureducatie. Het
ontwikkeltraject van de
scholen van Lijn83, samen
met de collega’s van de
Mikadoschool in Gennep en
twee scholen van Invitare
ging van start.
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Samenwerken en musiceren
Hoe eenvoudig kan het zijn om in de eigen klas te musiceren.
Voorwerpen die in iedere klas te vinden zijn waren het
uitgangspunt van deze workshop. Hoe maak je samen met
kinderen een muziekstuk? Wie neemt de leiding? En hoe
begeleid je dit proces? (Door Freek Koopmans)

VISIE
Hoe ziet het onderwijs van de toekomst er uit?
We moeten kinderen voorbereiden om zich staande te houden in een steeds sneller veranderende
samenleving. Het is allemaal niet meer zo voorspelbaar als vroeger, daarom moet je kinderen
leren met heel snel wisselende omstandigheden om te gaan, zonder dat ze hun vertrouwen
verliezen. Generaties veranderen, patronen veranderen, inzichten veranderen en er komen andere
culturen bij. Scholen en leerlingen zullen in de toekomst ook gaan veranderen door alle snelle
ontwikkelingen in de maatschappij van nu. De leerkracht moet zelf regisseur zijn van veranderingen
in de klas en aansluiten bij wat een kind kan en nodig heeft. De leerkracht moet zich uit zijn
windsels breken, hij kijkt al naar de toekomst maar zit vaak nog vast. Leren los te durven laten. Niet
alleen de methode volgen, maar ook eens daarbuiten durven kijken. Loslaten is in principe anders
vasthouden, je moet het samen doen en elkaar hierin ondersteunen. Je moet leren van en met
elkaar, dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor teams van leerkrachten, voor scholen
onderling, voor besturen, voor stichtingen etc. Niet meer steeds het wiel opnieuw uitvinden, maar
elkaar helpen verder te komen, elkaar kennis overbrengen en blijven (door) ontwikkelen. Je moet
met elkaar in dialoog en ideeën uitwisselen.
Dàt cultuureducatie een belangrijke – en integrale – plek en rol heeft binnen het onderwijs en de strategie
van Lijn83 als geheel, staat niet ter discussie. De vraag is nu alleen hòe we dit algemene beleid kunnen
vertalen naar een heldere plek en rol van cultuureducatie op individueel school (c.q. IKC) niveau?
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TAALVERHAAL

LIJN 83
De reis
De scholen zijn op weg van een
aanbodgerichte naar een vraaggerichte
manier van werken voor cultuureducatie.
De zoektocht naar de juiste manier om
dit vorm te geven is gestart in 2016. Een
expertteam heeft bij alle scholen een
inventarisatieronde gedaan op zoek naar
de ideale plek om aan te haken binnen het
curriculum van de school. Vervolgstap is
het maken van een passend programma
per school wat in dienst staat van het
curriculum van de school.
Vanuit bovenstaande visie is
cultuureducatie geen schoolvak, maar een
middel om andere doelen te bereiken,
een vorm van leren. Cultuureducatie
dient op die manier een plek in het
onderwijs te krijgen. Dit betekent dat het
cultuureducatieve aanbod moet passen
binnen het curriculum van een school,
aansluit bij het schoolbeleid en de inhoud
van het onderwijs c.q. de lessen.
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Passend
programma
per school
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Vervolgstappen voor 2017 zijn het
uitvoeren van de activiteitenprogramma’s,
focus op borging van cultuureducatie
en het inrichten van een loket voor de
scholen. De ontdekkingstocht van Lijn 83
is nog in volle gang, vol goede moed
trekken ze verder!

Waar gaat de reis naartoe?
Het ontwikkeltraject is vormgegeven als
een zoektocht, met een heldere uitkomst:
1. Elke school kent de plek van
cultuureducatie
2. Cultuureducatie is een integraal
onderdeel van het programma
3. Er zijn doorgaande leerlijnen en
doorgaande daglijnen
4. Er is samenhang met het curriculum
5. Cultuureducatie vindt, indien mogelijk,
plaats binnen een IKC context
6. Scholen werken vraaggericht
7. Scholen weten de weg in het lokale
culturele veld
8. Scholen werken samen met het
culturele veld
9. Borging van cultuureducatie
(ook financieel en personeel) is
een onderdeel van de kwaliteitscyclus
10. Het ICC –netwerk van Lijn 83 en de
collega-scholen is versterkt

''Leuk,
dat kan
ik vaker
inzetten in
de klas''

Recept

H
LEEREKT MOOI I
KANS RACHT S DAT
EEN AKRIJGENEN EEN
TE KI NDERE M OM OP
J
LESMKEEN NAAARNIER
THODE DE
S.

HET DAL, WEERT
Basisschool ’t Dal is een gemengde school met zestien
nationaliteiten, de leerlingen komen voornamelijk
uit een kleurrijke multiculturele wijk. Taal is dus een
belangrijk aspect binnen de school, aldus directrice Yvonne Vaes. Het team
ging binnen dit lab op zoek naar een manier om de nieuwe taalmethode
Taalverhaal.nu (groep 4 t/m 8) te verbinden aan andere vakken. Gekozen is
om een leerlijn voor muziek en drama te ontwikkelen met als uitgangspunt
de taalmethode. Daarnaast zijn leerkrachten getraind om hun eigen
vaardigheid meer op peil te brengen, zodat ze de ontwikkelde lessen
zelfstandig kunnen uitvoeren.
De eerste lessen zijn inmiddels getest in diverse groepen. Het is een leerzaam
proces voor zowel leerlingen en leerkrachten, aldus leerkracht Inge Mackus.
De tijd van de workshops van de creatieve experts was eigenlijk te kort, de
leerkrachten waren erg enthousiast. “Leuk, dat kan ik vaker inzetten in de klas”,
aldus een leerkracht. Mooi om te zien, vooral omdat een aantal leerkrachten
twijfels hadden aan het begin van het traject.
De komende tijd ligt de nadruk op kennis aanscherpen voor leerkrachten, het
doorontwikkelen van de lessen en het schrijven van lesbrieven door de creatieve
experts, zodat leerkrachten zelf aan de slag kunnen met het materiaal.
Er zijn nog enkele leerpunten binnen dit lab: “Het is jammer dat er nog niets is
ontwikkeld voor de kleuters”, zegt Inge. “Het zou mooi zijn als we hier nog iets mee
kunnen doen, de focus ligt nu vooral op midden- en bovenbouw.”

N
E
T
N
Ë
I
D
E
INGR

Terugkijkend op het proces stelt Inge, dat “het mooi is dat
leerkrachten een kans krijgen om op een andere manier
te kijken naar de lesmethodes. Daarnaast is het natuurlijk
fantastisch om te zien de talenten van leerlingen gestimuleerd
kunnen worden door cultuur in te zetten als middel.

anier te
andere m
p
o
m
o
s
kan
-	Mooie
hodes
ar lesmet
kijken na
er
ositief ov
ten zijn p
h
c
a
r
k
r
e
middel.
-	Le
ltuur als
u
c
n
a
v
t
de krach
rden op
deren wo
in
k
n
a
v
Talenten
erd.
gestimule
n
e
r
ie
n
a
diverse m
unicatie
ede comm
o
g
n
e
e
r
oo
-	Zorg v
et team.
binnen h
tussen
periodes
e
d
k
a
a
-	M
t te lang.
ingen nie
r
e
d
a
g
r
e
v

27

DANS JE FRANS

Recept
SINT MARTINUS, GRONSVELD

FRANS DOOR
MUZIEK EN
DANS

Kan een basis van de Franse taal binnen de basisschool geleerd
worden in combinatie met muziek en dans?
Op die vraag proberen leerkrachten van de Martinusschool in Gronsveld
en dansgezelschap project Sally Maastricht de een antwoord te vinden.
Uitgaande van voorbeelden waarbij rekenen en taal met dans worden
gecombineerd, gaan wij voorbeelden ontwikkelen hoe je die combinatie voor
Frans en dans kunt maken. Omdat de oorspronkelijke vraagstelling na wat
personeelswisselingen te algemeen geformuleerd bleek, hebben we in overleg
met onze Sien-coördinator de vraagstelling toegespitst op het ontwerpen en
testen van een pilot met het hoofdthema school en een viertal subthema’s
voor een alternatieve aanpak voor vroeg Frans in combinatie met dans. Die
vraagstelling hebben we in de loop van het project in een wisselwerking
tussen testen en aanpassen beantwoord.
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Rollen

WWW.BIJSIEN.NL
Van de diverse activiteiten
zijn de beschrijvingen en
lesbrieven te vinden op
www.bijsien.nl

De rollen waren niet altijd even duidelijk. Dansgezelschap project Sally
Maastricht is de motor achter het project. De school heeft aangegeven welke
wensen er waren en er is breed met alle leerkrachten gecommuniceerd over de
uitvoering van het 1e deelthema. Tijdens de opstart van dit deelthema liepen
leerkrachten tegen veel vragen aan, de afstand is dan vrij groot, daardoor
vroeg de coördinatie meer aandacht dan voorzien. Na de opstart, iets later dan
gepland, liep alles goed en was het overleg zeer prettig en inspirerend. De
uitvoerfase verdient nog meer begeleiding naar de leerkrachten. Leerkrachten
zijn enthousiast aan de slag met proeflessen van de eerste deelthema’s. De rol
van de onderzoeker hadden we vooraf nog duidelijker moeten verwoorden,
zodat helderder was, wie wat ging doen.

Ons resultaat
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Een theoretische achtergrond van het
project die ingaat op waarom vroeg Frans in
combinatie met dans een goede combinatie
is. Daarnaast zijn er filmpjes van proeflessen
beschikbaar en uitgewerkte lesbrieven over 3
thema’s incl. muziek en video instructie. Niet te
ontbreken is een woordenlijst voor vroeg Frans
waarmee je direct aan de slag kunt. De totaalhandleiding met dansinstructie en muziek komt
binnenkort digitaal beschikbaar en bruikbaar
voor alle scholen die dit willen uitproberen.
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Quotes
DE TOERMALIJN
DANSEND LEREN
Joyce Neelen
(directeur OJBS de Toermalijn):

ERENZEND
D
N
I
K
DE ECHT RA KE KEERNEN
L R KUN
ZIJNIAST EN EW
EE ENEN.
S
E
U
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H
S
T
EN EUGD AL SAMEN REK
VERHANSEN EN
D

Wat ik vooral zo mooi vind aan het project is de
intensieve samenwerking die wij nu hebben met het
kunstencentrum. Ik denk dat door gebruik te maken van
elkaars kennis, we een mooi product kunnen maken voor
leerlingen die in hun rekenproces zitten in groep 3.

DE TOERMALIJN
MUZIEKLAB

HET DAL WEERT

BIJ KZIOWEL
ZORGTBIJ LEENRDKEREN ALS
DE BESHET ZELFRACHTEN
TE LEE DOEN
RRESUL VOOR
TATEN.
Tijdens een drama workshop
van SIEN wordt er flink
nagedacht hoe de dramalessen
het woordenschatonderwijs
met LOGOkaarten bij kleuters
kunnen versterken.

MUZIEK IS
CHIQUE....A
DE SLAG!!AN
Muzikale vaardigheden van
teamleden wordt uitgebreid in een
workshop zodat we deze kunnen
inzetten tijdens de taallessen om
kinderen op een andere manier
woordenschat, begrijpend lezen of
spelling te laten ervaren.

LEUKEN
NEDERWEERT
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Inge Polman :

C
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TOE T VAKK AN OM HET S KINDJEG EEN
E
TOEEKOPASSENN. DIT ICSULTUUIREN-LAB. DOOR
WEL MST GR,AMAAR HNU NOGTE INTIES DE
DUIDE AG NA IER W TE V GRERE
RW N
KOMELIJK, STARTOE. OILLEN EW
N WE APJE NZE E IEG OM
DICHT VOOR VISIE N DE
DOELE.RBIJ OSNTAPJEIS
S

“Tijdens het SIEN-lab
van Bs. Leuken hebben we
een inventarisatie gemaakt
van waar behoefte aan is
binnen de lessen om cultuur
te kunnen integreren. Tevens
is er een inspiratiesessie geweest
voor leerkrachten en is er een nieuw
beleidsplan cultuur opgesteld. De grootste
behoefte onder de leerkrachten blijken materialen en
technieken te zijn. Hier willen we op inspelen in verdere
ontwikkeling van het lab.”
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ONTWIKKELVRAAG VAN DE DIABOLO: “IEDER
ZIJN TALENT, SAMEN DE TOEKOMST’.

De Diabolo zet in op 21ste eeuw vaardigheden en wil leerlingen andere manieren
van leren bieden. Dit doen ze door een ruimte in de school in te richten als
Lokaal van de Toekomst. Hoe ziet het lokaal van de toekomst eruit en hoe kan
cultuureducatie hier een integrale plek in krijgen?

31

EXPRESSIEROOSTER

Recept
DE SCHRANK, OSPEL

HET
EXPRESSIEROOSTER
2.0.

Al 25 jaar staat basisschool De Schrank op elke vrijdagmiddag
in het teken van ‘Het Expressierooster’. De oudste groepen
(5-8) gaan dan aan de slag met een culturele discipline, dat
kan los van iets kunstzinnigs, ook sport en spel zijn. Het zal
echter niemand verbazen dat na 25 jaar de boel enigszins
verstofte. Leerkrachten waren niet meer enthousiast over
het aanbod. Ook was er een algemeen vermoeden dat de
cultuurrijke lokale omgeving niet genoeg verkent en benut
werd. De vrijdagmiddag bleek te vrijblijvend geworden te
zijn, ook al is het wel een doel dat kinderen op het einde
van hun schooltijd een groei hebben doorgemaakt wat
culturele competenties betreft. Uren blijven echter altijd
schaars op welke basisschool dan ook. Volgens de directeur
is het belangerijk dat leerkrachten wat vaker vrijgeroosterd
kunnen worden omdat er best wat werk zit in het ‘upgraden’
van het expressierooster.
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Meer ademruimte
Door het SIEN-lab was er een budget waardoor er wat meer
ademruimte kwam om het expressierooster onder handen te
nemen. De school zette lijnen uit naar het culturele erfgoed
in de omgeving. Zo zijn o.a. het buitencentrum, de kerk, de
schutterij, het openluchtmuseum en de molen bezocht.
Daarnaast werd er een inventarisatie gemaakt van culturele
aanbieders in de omgeving wat ook daadwerkelijk geleid heeft
tot samenwerkingen. Een beeldhouwer, fotograaf en een
kunstschilder hebben elk drie keer een les verzorgd.
Alhoewel de school zelf al een hoop expertise in huis bleek te
hebben, bleken externe aanbieders toch een meerwaarde,
volgens de icc’er was dat
vooral omdat er met
nieuwe, objectieve
ogen meegedacht
werd. Ook het feit dat
kinderen kennis van
nieuwe disciplines kregen,
technieken leerden en
nieuwe vaardigheden
konden ontwikkelen was
- Kleine
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Behapbaar

Los van de kennismaking met
nieuwe culturele gebieden,
is er wel behoefte aan meer
verdieping. Volgens de icc’er
moet de cultuureducatie nog wel
ingebed worden in het bestaande
lesaanbod. “Maar het moeten niet
allemaal grote projecten worden,
we hebben gezien in voorgaande
jaren dat leerkrachten dat niet
volhouden. Je kunt beter iets
doorzetten wat behapbaarder
is. Voor leerkrachten is de
vrijdagmiddag ook gewoon de
vrijdagmiddag,” zegt de directeur.
De school wil daarom nog steeds
voortborduren op het bestaande
model van de vrijdagmiddag
expressie. Het moet alleen
versterkt worden en gezien
worden als lesmiddag, in plaats
van een knip- en plak uurtje. De
directeur is kritisch op doorgaande
leerlijnen, dat is een te gezochte
constructie die in de praktijk niet
goed werkt volgens hem.
“Het is belangerijk dat er
geinvesteerd wordt in iets dat
bescheidener is, maar behapbaar,
zodat iedereen het zich eigen kan
maken. En een draaiboek voor
zoiets is ook niet gek, dan kunnen
invallers ook gewoon meedraaien.”
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“Het is goed als er eens iets
anders voorbij komt. Dat
kinderen zien dat niet alles
in een keurslijf past,” zegt de
directeur.
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STERREN STRALEN IN DE KLAS

Interview
DE ZONNEWIJZER, ROERMOND

CULTUUR IS
EEN STEEN
IN HET
WATER. DE
KRINGEN
RAKEN AAN
ZOVEEL
MEER

Leerkracht en icc’er Meta van Appeven:

“We zijn gestart met een team van kunstenaars en een
wetenschapper die de vraag stelden: wat leeft er bij de
kinderen? Er hebben interviews met leerkrachten en
leerlingen plaatsgevonden. Daar rolde een plan uit dat we
‘Sterren stralen in de klas’ noemden. We werkten daarin
met muziek en drama met diverse oefeningen die een
sterk onderzoekend karakter hadden. Bijvoorbeeld: wat is
geluid? Wat is een instrument? Is een krakend papiertje ook
een instrument? Na een tijd merkten we dat deze aanpak
niet aansloeg bij de kinderen. Samen met SIEN hebben
we toen gezocht naar een andere aanpak. We willen dat
cultuur binnen het bereik van onze kinderen komt, die vaak
taalzwak zijn en van huis uit weinig van cultuur meekrijgen.
Een ander leerpunt was: onze kinderen hebben zoveel
bagage, die kunnen we niet zomaar ‘uit handen geven’ aan
workshopdocenten van buitenaf. We moesten dus een
manier verzinnen om het zoveel mogelijk zelf te doen. Eén
van de dingen die we gedaan hebben met het geld van SIEN,
is een videoclip maken. Samen met buurthuis De Terp hier
om de hoek hebben we een clip gemaakt bij ons schoollied.
Dat hebben we van begin tot eind samen met de kinderen
gedaan: dus, wat heb je nodig? Wat moet erin? Wie doet
wat? Van de rap tot de techniek van cameravoering, de
kinderen deden alles zelf. De hele school werkte mee en er
waren ook ouders bij betrokken. In diezelfde periode zijn
we met een nieuw team kunstenaars
van SIEN aan de slag gegaan. Dat was
voor ons een kantelpunt. Dankzij die
clip én een ronde workshops met een
rapper, een verhalenverteller, een
muzikant en een beeldend kunstenaar
werden onze leerkrachten
enthousiast. Het lampje ging aan,
zo van: oh, dat kunnen wij ook.
Dat is leuk! Ze leerden hoe ze op
		
gever.
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Het zijn kleine stapjes, maar dat is
niet erg. We kregen met eenvoudige
handreikingen een idee hoe we het
zelf konden doen en durfden zelf ook
meer buiten de lijntjes te kleuren.
Uiteindelijk moeten wij het doen,
het zijn onze kinderen, wij weten
wat haalbaar is en wat onze doelen
zijn. Dit jaar zijn we al zover dat
we elke week ‘atelier’ hebben. We
werken zes weken met een thema en
docenten bedenken daarbinnen zelf
wat ze kunnen doen met beeldend,
muziek, animatie, drama of noem
maar op. Mensen die voorheen
zeiden: dat kan ik niet, gaan nu met
een greenscreen een clip opnemen.
Voorheen was cultuur een naschoolse
bezigheid. Dan waren de kinderen
te moe en leerkrachten niet echt
betrokken. Het leek onhaalbaar
om cultuur te integreren in onze
lessen. Er werd geklaagd: geen tijd,
te moeilijk… Dat is gekanteld naar:
leuk, dat gaan we doen! Door die
paar succeservaringen voelen we ons
meer competent en trots. En, door
het aan te gaan, kwamen wij als team
ook in een positieve vooruitgang
terecht. Kinderen leren niet van wat
je zegt, maar van wat je doet, dus zij
merken het ook. Als je een lerende
organisatie bent, straal je dat uit naar
de kinderen.”

LEUK, D
GAAN WE AT
DOEN!

Onze belangrijkste
ontdekking is…
“We hebben vooral geleerd dat
cultuur niet per se losse disciplines
zijn zoals dans of muziek, maar
dat cultuur samenhangt met de
21e eeuwse vaardigheden, waar
we als school sowieso al mee aan
de slag waren. Cultuur raakt aan
zoveel aspecten binnen de school.
Ouderbetrokkenheid bijvoorbeeld.
Normaal een apart punt op de
agenda, maar middels cultuur kom
je daar vanzelf bij terecht. En wat
je ook ziet, de techneuten en de
cultuurliefhebbers ontmoeten elkaar,
ook binnen ons team. Het aanpakken
van cultuur was voor ons een steen in
het water en we zitten nu volop in de
kringen die daaruit voortkomen.”

“Kinderen
leren niet
van wat je
zegt, maar
van wat je
doet.''
35

REKENEN

Recept
DE KERNEEL, NEDERWEERT
Rekenen gaat goed! Kan het nog beter?

BETEKENISVOL
REKENEN

Soms hoeft er niet direct een probleem te zijn, maar wil een school simpelweg
een verbetering aanbrengen. Zo ook bij De Kerneel. De school scoort hoog
als het om rekenonderwijs gaat. Toch zou het nog betekenisvoller kunnen,
diepgaander. Hoe kun je rekenen omvormen, of zelfs ‘verheffen’ zodat het
tegelijkertijd cultuureducatie wordt? En kan dan die cultuureducatie een
leerlijn worden zodat het niet alleen maar projectmatig is?
Oja, en dit alles graag met een open blik naar de lokale omgeving! Zijn er
culturele partners in de buurt die de eerste ondersteuning kunnen bieden?
Gedacht wordt aan het ontwikkelen van een dossiermap waarin acht lessen
rekenen en acht lessen taal zitten per groep zodat er schoolbreed uit geput
kan worden.

En nu zelf
Vanuit de co-creatie vonden drie projecten plaats. Hierbij werd door alle klassen
op hetzelfde moment op een andere manier aan rekenen gewerkt.
Een voorbeeld is van een gastles waarbij kinderen een stop-motion filmpje
maakten van een som dat een soort verhaaltje werd.
Bij een andere gastles gingen kinderen een plattegrond in 3D maken van allerlei
knutselmaterialen. Ze bouwden een fantasiestad en bekeken achteraf met
z’n allen vanuit verschillende perspectieven de steden. Het is opvallend hoe
geconcentreerd iedereen gewerkt heeft. Zelfs wanneer het niet helemaal lukte
zeiden veruit de meeste kinderen het leuk te hebben gevonden. Volgens een
leerkracht komt dit omdat ze hun kennis en vaardigheden echt op iets concreets
kunnen toepassen. In de onderbouw was dit eerst nog aarzelend, tot kinderen
steeds beter ontdekten wat ze allemaal kunnen.
Het heeft ook effect op de leerkrachten: “De lessen zijn een soort motor die je
helpt om als leerkracht de methodes meer los te laten.”
Wat ook veranderd is voor de school, is dat men nu beseft niet meer vanuit een
‘kant-en-klaar’ programma te hoeven te werken dat door een culturele instelling
wordt aangeboden. Je kan het zo op maat maken als je zelf wilt.
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Niet in het diepe
Belangrijk is wel dat leerkrachten niet in het diepe worden gegooid, handvatten
en begeleiding zijn verreist in het begin. Daarna moet er gemonitord worden door
de culturele partner(s) om de juiste richting te bewaken. En daarnaast moet er
voortdurend gereflecteerd worden: Wat is er gedaan vandaag, hoe ging het?
De stop-motionles bijvoorbeeld, die is gedaan met allerlei camera’s. Het was
intrigerend en heel leuk, maar niet toepasbaar voor de school. Want je gaat
niet zomaar even dat soort camera’s aanschaffen. Gelukkig zit het
‘em niet in de grote dingen. De cultuurcoördinator: “Er
moet een knopje omgaan in je hoofd. Je moet
niet te moeilijk denken.”
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SPECIALE DOELGROEP

Verhaal
MIKADO, GENNEP

Hier kan
écht elk
kind (óók
juist SO)
aan mee
doen!

Mikado in Gennep is een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig
gehandicapte leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school verzorgt
speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan leerlingen
met een verstandelijke of een meervoudige beperking. Binnen de school,
bieden ze ook zorg en onderwijs aan leerlingen met een lichte verstandelijke
beperking in combinatie met een complexe psychiatrische problematiek.

“Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig"
is het motto van de school.
Mikado is een lerende organisatie, een organisatie waarin ze zich gezamenlijk
ontwikkelen om de gestelde doelen te bereiken. Voortdurende aanpassen aan de
veranderende omgeving, maatschappij en wetgeving.

“Het procesmatig leren werken moet in het werken met de
leerlijn nog gestalte krijgen. Leerkrachten zijn vaak product gericht
en niet procesgericht.”
De school ontgaat het niet dat de maatschappij steeds sneller veranderd. Dit vraag
flexibiliteit en creativiteit. De school weet goed dat cultuureducatie een manier
kan zijn om haar leerlingen binnen het SO (speciaal onderwijs) en VSO (voortgezet
speciaal onderwijs) handvaten en skills te geven die hier aan bijdragen.
Voor deze specifieke doelgroep (ZML) is in het schooljaar 2015-2016 de leerlijn
voor culturele vakken ingevoerd. Een stap in de goede richting. De invoering
van de leerlijn was de start van een ontwikkelproces op het gebied van
cultuureducatie. Binnen dit ontwikkeltraject heeft de school aandacht besteed
aan proces, deskundigheidsbevordering, muziek en verdere samenwerking met
het onderwijs en culturele veld in de regio.
Hoe kun je het team inspireren om procesmatig te werken zodat de kinderen een
aanbod krijgen waarbij het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen verder
wordt ontwikkeld.
Welke methodes sluiten hierbij aan die gericht zijn op onze doelgroep?
Deze vragen zijn leidend geweest in het proces van het ontwikkeltraject. Voor het
SO en VSO waren overeenkomstige maar ook verschillende doelstellingen:
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SO:
• Meer bewust worden van de ‘functie van cultuuronderwijs, grondvisie moet
veranderen
• Van resultaatgericht werken naar procesgericht werken
• Wat betekent het voor onze leerlingen?
• Inspireren van leerkrachten
• Handvaten voor leerkracht
• Richten op procesmatig te werken zodat de kinderen een aanbod krijgen
waarbij het onderzoekend, creeerend en reflecterend vermogen verder
wordt ontwikkeld
• Aangepast aan doelgroep

38

STE
E
B
DE VAN
S
I
DOENMANIERKEN!
DEN
VS O :

• M e er
b ew ust
worden
• B et ek
van de ‘f
enisvolle
unctie’ v
creamid
• O nt w
an cultu
da g en o
ikkelen v
uronder
rganisere
a n ha n d
wijs, gro
n waarin
v a t en vo
ndvisie m
alle tale
or leerk
o et ver a
Voor he
n t en v a n
r a c h t en
nderen
t SO is d
leerling
oen is d
en a a n b
t ea m ha
e b e ste
od kome
n d v a t en
manier v
n
aangere
a n d en k
gericht
ikt gekre
e
werken.
n
. Middels
g en o m
scholing
vat te k r
en t ea m
ijgen op
bijeenko
de t rans
In deze in
m s t en h
itie van
spiraties
e ef t h et
product
essie he
manier m
gericht
bben lee
et beeld
naar pro
r
k
r
a c h t en z
en d e we
ce s
creëren
elf er vare
r k vo r m e
d en refl
n aan d e
n hoe je
ecteren
materia
s
o
d
lag kunt
p een pro
e en da g
len in ve
. Door z
d e el a a n
cesmatig
rschillen
beelden
elf onde
de slag t
e
d e wo r k
d werke
r zoeken
e
s
g
h
a
o
a
p
n
n
d,
s
met dive
met kind
o nt st aa
ideeën o
n nieuw
r se
eren, ee
m deze
e inzicht
n proces
to e t e k
en e x p e
en in
matige b
u n n en p
rimente
enaderin
assen in
rend lere
de eigen
g en eig
n wa a r b
en
groepen
ij het ein
.
O
n
d
der zoek
p
ro
„Doe ik h
duct nie
en d
t ce n t r a
et goed?
al st aat .
” en „ma
g

in de loo dit ook? ” verdw
p van de
”We wet
ochtend. enen langzaam
en wel d
at het ein
belangrij
dresu
k zou
mee. We moeten zijn, maa ltaat van wat kin
d
willen be
r
st graag stiekum doen w eren maken niet
e
a
zo
n
er toc
d
e
r
N a a r vo
s ,maar h
ren kom
oe…… N h allemaal aan
t
is
d
Het dele
at reflec
u weten
n v a n er
teren na
we hoe!”
varingen
ieder on
Da t d o e
en
de

HÉÉL VEEL
EN OPTIMPALEZIER
BETROKKEN LE
H
LEERKRACEHID BIJ
TEN

n de bes
rdeel ee
het creë
te manie
n belang
ren van
Er klinkt
nieuwe
r van d e
rijk aspe
weinig m
inzichte
n
ct is voo
ken is m
uziek op
In same
n
r h et t ea
.
a
g
n
u
s
chool, e
nwerkin
o
o
m.
k
d
e
r mag b
klas in.
g m et e e
h et c u r r
e
s
n
t
t
w
e
iculum.
a
a
m
t
m
v
e
a
n
e
r leven in
1 les do
muzieke
achterg
o r d e ex
x p er t s o
d e t en t .
rond. M
pert, 1 le
ntdekke
uziek is
lesstof v
s
n hoe m
s
a
e
m
e
n
e
n
p
er v a n g e
uziek ing
rachtig m
en 1 les
nd te lat
alleen d
ezet kan
iddel om
e leerkr
en zijn.
worden
lessen z
a c ht m e
in
oals rek
De inzic
t d e ex p
en en en
h t en en
e
r
t
t
o
a
p
a
l
de
te verrij
ha n d v a t
de leerli
ken, en
en vo o r
n g en k a
s
o
h
m
e
t
s
t ea m wa
n d o en z
zelfs
ijn er. Nu
t cultuu
reducat
verder.
ie voor h
In same
nwerkin
u n en vo
g m et s t
oral
wordt e
ichting L
en o n t w
ijn83 van
ikkeltraje
h
et regio
ct verde
nale reg
r in geze
uliere ba
Het creë
t.
sissonde
ren van
r wijs
e
en eigen
Niet den
loket ro
ken, ma
ndom cu
a r g ewo
ltuuredu
o n d o en
catie is h
dus .
et strev
en .

39

Quote

// INVALSHOEK 1
Er is nog meer …

DE MUSSENBERG

J :
I
B
T
DEK ALITEIT
T
N
O
IK MET KW EEN
B
E
H
WAT DUCATIE E KAN OP JDRAGEN
E UCATI ER BI L
R
U
U
T
CUL LTUURED KE MANI EEN DOE
CU ND LEU EN VAN IED!
TE BEHAL VAKGEB
T
E
Z
T
ON T HET ANDER
TO J EEN
BI

Een aantal scholen is nog volop in ontwikkeling. Hieronder volgt een korte
beschrijving van deze trajecten.

EN
BASISSCHOOL DE ZONNEHOF
DE TWEESPRONG
BINNEN W.O.,
BREDE ONTWIKKELING TE
EK
EXPRESSIE , MUZIEK EN CHNI
nisvol te laten leren
De uitdaging is om kinderen beteke
deze gebieden.
door verbindingen te leggen tussen dossiermap
een
De scholen willen met een expert
rkracht zelf in de
lee
de
n
eite
ivit
act
t
ont wikkelen me
groepen kan uitvoeren.

BASISSCHOO
N PEETER
LEVENDIGER LOJA
NDERWIJS S
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Basisschool Jan Pe
eters in Roosteren
maakt het
onderwijs levendig
er
is gestart met onde voor kinderen. De school
rz
leren binnen projec oekend en ontwerpend
tweken en onderzoe
cultuureducatie binn
kt
en deze manier van hoe je
verbindt met ande
werken en
re vakken.

40

41

// INVALSHOEK 2
Cultuur integreren in het
onderwijsconcept
Hoe integreer je cultuureducatie binnen het
onderwijsconcept? Hoe verbindt je kernconcepten
met cultuureducatie? Hoe past cultuureducatie binnen
boeiend onderwijs? Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan
Meervoudige Intelligentie? Ontwikkel een aanpak voor
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cultuureducatie die past binnen het onderwijsconcept.
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ERVARINGSLEREN

Recept
DE WIJNBERG,
VENLO

Out of
the box

De Wijnberg, een school
voor speciaal onderwijs
en voortgezet speciaal
onderwijs, maakte dit jaar een
start met ‘ervaringsleren’.
Omdat de hoofdlocatie op
een bosrijk terrein ligt, is
niet alleen cultuureducatie
belangrijk voor de school,
maar ook natuureducatie.
Beide gebieden moesten een
doorgaande ontwikkelingslijn
gaan krijgen binnen het
bestaande curriculum.
Omdat de Wijnberg
onderwijs verzorgt aan
leerlingen met leer- en
ontwikkelingsachterstanden,
die belemmeringen ervaren
in het onderwijs vanwege
psychiatrische of psycho-sociale
problemen, is het belangrijk
dat er afgestemd wordt op het
niveau en de ontwikkeling van
elke leerling.
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Heldere onderzoeksvraag

Het bleek echter een hele klus
om een heldere onderzoeksvraag
te formuleren. Want wat wilden
de leerkrachten en leerlingen
eigenlijk? Achteraf is duidelijk dat
‘de denkgroep’, letterlijk te lang in
de denkfase is blijven hangen. Het
team had sneller over willen gaan
tot ‘doen.’ Maar dat is makkelijk
gezegd natuurlijk, aangezien er
iets bedacht moest worden dat
op zowel sociaal-emotioneel,
orthopedagogisch als ook
orthodidactisch vlak een nieuwe
uitdaging moest brengen.
De opbrengst is uiteindelijk een
aanbod van arrangementen
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“WAA
WE DROM DOEN
IT NU
?”
Artikel 29 uit het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind:
Wat moeten kinderen leren op school?
Kinderen moeten op school hun talenten kunnen ontwikkelen. Of het nu gaat om tekenen of taal, sport of om
kunst. Kinderen moeten worden voorbereid op een leven in een wereld waarin je vrij bent. Ze moeten leren over
mensenrechten. En ze moeten leren hun ouders, anderen en de natuur te respecteren.
(uit Kinderrechtenverdrag voor kinderen en
jongeren, uitgave van UNICEF Nederland).

geworden, waarin leerlingen een
interne route aflegden om via –
ervaren naar beleven, naar leren,
tot begrijpen – te komen.
Bij deze arrangementen,
die gestoeld zijn op passies,
interesses en talenten van zowel
leerlingen als leerkrachten,
werd het gebouw vaak verlaten.
Voor de onderbouw was er
bijvoorbeeld het arrangement
‘Voeding’ waarvoor kinderen
in groepjes gingen koken of
boodschappen doen. Ouders
werden ook aangemoedigd mee
te komen doen (een vader heeft
voor een hele groep couscous
gemaakt. ) Daarnaast gingen
kinderen hun lievelingseten van
onverwachte kanten benaderen,
zoals het na-kleien van eten.

Onzekerheid en
vasthouden/loslaten

Ondanks de zeer praktische
benadering van het hele
experiment en de resultaten
die het opgeleverd heeft, zoals
de tastbare produkten van de
arrangementen (o.a. leskisten,
kookboekje, een mobiel
verplaatsbare kas), heerst er af en
toe nog wat onzekerheid.
Niet bij de kinderen, die voelen
zelf al aan dat ze veel meer

bereiken als ze ervaren dat ze
met hun zintuigen bezig zijn.
Maar meer bij de leerkrachten,
die het lastig vinden hun
verantwoordelijkheidsgevoel niet
in de weg te laten zitten. “Waarom
doen we wat we doen - doen we
wat we doen goed?” was een
vraag die bleef ronddwalen, ook
al waren er duidelijke factoren,
zoals veel meer betrokken en
enthousiaste kinderen, aan te
wijzen als antwoord. Dat er
sociaal-emotionele vooruitgang
te boeken viel in het hele ‘out of
the box’ denken bij deze andere
manier van lesstof aanbieden,
dat was helder. Maar de gedachte
aan hoe je nu moest gaan
toetsen hoe (didactische) doelen
behaald werden, zorgde nog
wel enigszins voor wat onrust
bij de leerkrachten. Toch is er
afgesloten met een algemeen
gevoel van noodzaak. Muziek
werkt bijvoorbeeld ook goed voor
kinderen met agressieproblemen.
En het is duidelijk geworden dat
met een arrangement ‘Voeding’ je
ook kunt gaan rekenen, (3 appels +
5 peren = etc.)
Onderwijsexpertise de Wijnberg
SO/VSO staat nu op het punt om te
kijken “Wat we los moeten laten en
wat we vast blijven houden.”

Zomerboek

2015
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CREATIVITEIT

Recept
ST.GERTRUDIS, SINT GEERTRUID
Het zou mooi zijn als kinderen in hun lagere schooltijd naarmate de jaren
vorderen, steeds creatiever worden naarmate ze meer leren. Helaas lijkt deze
parallelle ontwikkeling vaak niet bepaald op te gaan.
Op basisschool St.Gertrudis stelden ze zelfs bijna het tegenovergestelde
vast. Leerkrachten schrokken van het feit dat kinderen in de bovenbouw
heel moeilijk hun fantasie leken te kunnen aanspreken. De leerlingen namen
vaak een afwachtende houding aan als hun creativiteit werd aangesproken,
en waren onzeker. Hierdoor zochten ze vaak steun bij medeleerlingen of de
leerkracht zelf.
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van de
kaart
spel

Creativiteitsblokkade
In eerste instantie werd gedacht dat er iets voor de kinderen bedacht moest
worden. Hoe krijg je kinderen weer op het punt dat ze hun fantasie en creativiteit
gaan aanspreken?
Aan het SIEN team werd de vraag voorgelegd of er iets bedacht kon worden
dat niet al te ingrijpend was en dat niet heel duur zou gaan worden, maar wat
een kleine aanpassing kon zijn binnen de lesstof of de school, met een ‘zo
groot mogelijk resultaat.’ Na vele vergaderingen werd echter duidelijk, dat het
niet alleen de kinderen waren die opnieuw geprikkeld moesten worden. Voor
leerkrachten gold dat net zo goed, de creativiteitblokkade was aanwezig aan
beide kanten. Samen met een filmkunstenaar, een docent drama/textiele vormen,
en een pyscholoog, is de school de blokkade te lijf gegaan.

Van de Kaart spel
Er werd een kaartspel ontwikkeld. Elke dag, een week
lang, kreeg een klas een kaart met daarop een concrete
actie, iets wat hen gevraagd wordt te doen. De bedoeling
van de kaarten is om een klas in beweging te brengen, om
iets teweeg te brengen. Er zit niet een direct zichtbaar
nut achter en het heeft ook geen direct duidelijk verband
tussen de lesstof die op dat moment behandeld wordt.
‘Laat het maar gebeuren. Doe, handel, verras jezelf en kijk
wat er gebeurt, doordat je iets anders dan anders doet,’ is
de insteek van het spel.
Onder het vergroten van creativiteit wordt op deze school
verstaan: Het meer dan 1 weg vinden om naar een doel
te gaan, meer dan 1 manier vinden om iets aan te pakken.
Andere manieren durven uitproberen. Op dit laatste doet
het spel een beroep.
Voorbeeld van een opdracht is: ‘Wordt een groene klas.’ In
de ene klas gingen kinderen groene voorwerpen verzamelen

en op een hoop gooien, in een andere klas werd er buiten
afval verzameld, om zo op een ‘groene’ manier de natuur een
handje te helpen. Alle oplossingen kwamen van de kinderen,
de leerkrachten kregen voornamelijk als taak mee om los te
laten, ‘om het maar te laten gebeuren.’
Dit bleek dan ook zo makkelijk nog niet. Daarom heeft de
school geaccepteerd dat het project nog niet afgerond is, er
is eigenlijk alleen nog maar aan een VOORWAARDE gewerkt,
waarop een creatief proces plaats kan vinden: Kun en durf
je kaders los te laten, je te laten verrassen? De psychologe
heeft dan ook als eindconclusie: “Er is meer training op de
werkvloer nodig. Dit kaartspel heeft bewerkstelligd dat
creativiteit geopend wordt. Kinderen en leerkrachten zijn
enthousiast, maar hoe nu verder? We zijn er nog niet.”
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vaardigheden én de kerndoelen. Tot slot willen we het
betaalbaar houden, zodat het niet ophoudt als subsidie
wegvalt: één product kost maximaal € 250,00 per klas.”

2. Hoe ziet een lessencyclus eruit?

ABEL

5 VRA
G
AAN D EN
PROJE
E
CTLEI
DER

Interview
HEERLEN
Op ontdekkingstocht in het brede spectrum van cultuur
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Wij zaaien,
de kinderen
oogsten.

Abel is de naam van een
samenwerkingsverband
tussen basisscholen en de drie
grote culturele instellingen in
Heerlen. Onder de naam Abel
ontwikkelen de scholen samen
met de instellingen lessen
op het gebied van cultuur.
De lessencycli kunnen door
andere scholen naar eigen
inzicht aangepast en ingezet
worden. Bij aanvang deden zes
scholen mee, inmiddels zijn
het er twaalf. Deelnemende
instellingen zijn Historisch
Goud, bestaande uit Kasteel
Hoensbroek, Thermenmuseum
en Rijckheyt, Parkstad Limburg
Theaters en SCHUNCK*. Vijf
vragen aan projectleider Susanne
Scholtissen-Brekelmans.

1. Hoe zijn jullie begonnen?
“We zijn met vijf scholen
begonnen met een pilot die vooral
bedoeld was als katalysator voor
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cultuureducatie. Op scholen
in onze regio gebeurde nog
relatief weinig en we wilden
met Abel laten zien hoe het
ook anders kan. Bij scholen
en culturele instellingen die
wel al samenwerkten, zijn we
gaan vragen: wat werkt, wat
niet, wat missen jullie? De
belangrijkste uitkomst was: we
moeten meer denken vanuit de
school, vraaggericht dus. We
vonden het heel belangrijk dat
scholen en leerkrachten op een
laagdrempelige manier mee
konden doen. Daarom hebben
we een paar duidelijke, praktische
kaders opgesteld: we gaan uit
van vier ‘lesmomenten’ waarvan
er twee door de eigen leerkracht
worden gegeven en twee door
iemand van de cultuurinstelling.
De les moet onderdeel zijn van
één of meer leergebieden, ’t liefst
multidisciplinair en de les moet
aansluiten bij de 21e eeuwse
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“Dat is natuurlijk heel verschillend. Bovendien past
elke school ‘m naar eigen inzicht aan. Eén cyclus heet
bijvoorbeeld Mijn erfgoed. De hele school gaat dan
aan de slag met het mijnverleden en elke klas is vrij
om eigen accenten aan te brengen. Voor groep ½
werken we dat uit met dans en houtskooltekeningen,
voor groep ¾ met beeldende vorming en textiel,
voor groep 5/6 met dieren en drama en bij groep 7/8
met constructie en drama. Een ander voorbeeld is
de Blauwbilkoe: daarin wordt het verschil tussen een
bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord
uitgelegd met beeldende kunst.”

3. Hoe werken de scholen samen met de
instellingen?
“Alle leerkrachten ontwikkelen mee aan de vier
lessen. Leraren en kunstdocenten weten dus van
elkaar wat ze tijdens de les gaan doen. Abel heeft een
accountmanager die bij de scholen langsgaat om te
bespreken wat goed gaat en wat niet. Daarnaast heeft
Abel bewust een docent basisonderwijs aangenomen
om een brug te slaan tussen het culturele veld en
het onderwijs. Zij gaat tijdens lessen observeren en
beweegt door de school om te proeven waar behoefte
aan is en samen met leerkrachten te evalueren.”

4. Waarom werkt Abel?
“Omdat cultuureducatie écht samen wordt gemaakt.
Vaak bleef het hangen in een workshop hier en daar
en dat beklijft niet. Een leerkracht is geen kunstenaar
en vice versa. Bij Abel sluiten alle lessen aan bij één of
meerdere leergebieden en leerdoelen. Aan de kant
van de instellingen zeggen kunstdocenten: goh, ik
voel me voor het eerst serieus genomen. Leerlingen
zijn voorbereid en weten wat er gaat komen en
leerkrachten zijn betrokken, want ze hebben de
lessen mee voorbereid. Doordat we het Abel hebben
genoemd en er met dat poppetje een gezicht aan
hebben gegeven, is het voor leerlingen ook herkenbaar.
Zo van: leuk, komende week hebben we weer Abel.
Nog een positieve bijkomstigheid: alle educatief
medewerkers van de culturele instellingen komen door
de Abel-vergaderingen regelmatig samen. Dat zou
anders niet gebeuren.”

5. Wat is jullie belangrijkste ontdekking?
“Dat je met een relatief eenvoudige ingreep zoals zo’n
lessencyclus zoveel samenhang kunt creëren. Dat had
ik niet gedacht. Dat komt doordat je samen eigenaar
bent, de school en de instelling of kunstenaar. Door die
samenwerking komt er ineens een hele verandering op
gang. Omdat iedereen er evenveel in investeert, wordt
de kwaliteit ook gewaarborgd voor de toekomst.”
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NATUURSPEELPLAATS

Recept
HARLEKIJN, BLERICK

ZINTU
AAN A IGEN
CTIVI ZIJN
GEKOP TEIT
PELD EN

Hoe kunnen we de natuurspeelplaats inzetten als
didactisch middel binnen betekenisvol onderwijs
met cultuur, natuur, MI als voertuig, gerelateerd
aan de vaardigheden van de 21ste-eeuw? Dit was de
brede vraag waarmee OBS de Harlekijn is gestart.
Orthopedagoog/’groene pedagoog’ Laura
Minderhoud heeft de leerkrachten zelf laten
ervaren hoe je kinderen met bepaalde prikkels of
aandachtspunten met de natuurspeelplaats extra
kunt helpen. Samen met Kunstencentrum Venlo is
vanuit een breder project ingezet op het werken met
de zintuigen.

Prompt
zag je dat
kleuters
gingen
wandelen

Zelf beleven
Het team heeft zelf activiteiten op de speelplaats
gedaan die hen de natuurspeelplaats anders lieten
beleven. De week erna gingen leerkrachten meteen
meer naar buiten. Directeur: “Prompt zag je dat
kleuters gingen wandelen, dat kinderen pompoenen
gingen openmaken, dat er buiten getekend werd, dat
er bloemenkransen werden gemaakt.” De studiemiddag
daarna zijn de zintuigen aan activiteiten gekoppeld.
Tussendoor werd de onderzoeksvraag steeds verder
aangescherpt. Op basis van visualisatie van het proces
is gekeken wat ze al hadden gedaan. Men kwam
erachter hoe belangrijk het visualiseren van het proces
bleek te zijn, wat betekent dat dit ook in de klas meer
zou mogen worden toegepast.
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Een meerderheid van de leerkrachten gaf aan meer
te willen integreren binnen bestaande methodes. Het
moet niet erbij komen, maar in plaats van, ook daar
moeten dan duidelijke afspraken gemaakt worden.
Hiervoor zijn inhoudelijke teamsessies geweest.
Leerkrachten gaan met kunstenaars vier buitenlessen
ontwerpen en uitvoeren in alle klassen met de
onderzoeksvraag als onderlegger.
Deze lessen moeten nog plaatsvinden, het doorlopen
proces heeft echter al voor goede resultaten gezorgd.
Leerlingen zijn meer betrokken wanneer de lessen
gecombineerd worden met de natuurspeelplaats en de
verbeelding wordt aangesproken. Leerkrachten gaan
meer naar buiten met hun klas en hebben de wens
meer te gaan integreren binnen hun methodes.
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NATUURSPEELPLAATS

“En toen had ik zoiets, als
dát dus creatief denken is…
Het is dus niet knippen en
plakken. Het is gewoon het
zien van mogelijkheden.
Het durven zoeken naar
oplossingen, en het daarna
gewoon gaan doen!”

creatief
denken

Opeens was het de 4 leerkrachten van Openbare School
Harlekijn in Blerick duidelijk. Het begrip creatief denken en
het streven het te integreren in het onderwijs op school had
tot op dat moment tot wat onduidelijkheid geleid, misschien
was er zelfs wel irritatie. Maar nu, door het zelf intensief te
ervaren, was het kwartje was gevallen. Onder begeleiding
van creatief denker Anke van Horne was het proces een stap
gemaakt. De leden van de werkgroep waren gegroeid tot
enthousiaste ambassadeurs van het creatieve denkplezier.
Basisschool de Harlekijn uit Blerick ging de uitdaging aan
om creatief denken te integreren in hun onderwijs. Een
team van leerkrachten pakte de bal op en Kunstencentrum
Venlo schakelde ervaringsdeskundige Anke van Horne is.
Anke is visueel vertaler in de reclamewereld. Haar ervaring
met creatief denken en in het geven van workshops
daarover aan het bedrijfsleven bleken samen met de
betrokkenheid van de werkgroepleden de sleutel van
het succes.

CREATIVITEI
KUN JE OVER T
TOEPASSEN. HEAL
SIMPEL. EL

Leerkracht als ambassadeur
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De zoektocht naar een middel om het creatief denken
daadwerkelijk in te voeren werd naar aanleiding van een
intensieve workshop treffend samengevat: “Ik denk dat het
mooi zou zijn als mensen het zelfde proces zouden kunnen
voelen wat wij doorleefd hebben. Als je dat gevoeld hebt,
weet je wat creatief denken met jezelf doet en kun je het
ook overdragen naar kinderen toe.” Het resultaat van
het ontwikkeltraject is dan ook een workshopformat en
ondersteunende middelen zodat de getrainde leerkrachten
het zelf in workshops kunnen overbrengen op collega’s én
op de leerlingen.
Zoals een van de teamleden het hele proces samenvatte:
“Besef je dat creatief denken niets heeft te maken met
creatief zijn. Dat iedereen creatief kan denken, dat iedereen
het elke dag doet. Dat je bezig bent met oplossingen
zoeken. En dat we het allemaal in ons hebben maar dat we
het allemaal in ons hebben, maar dat we soms vergeten
omdat we overal een agenda voor we hebben en overal
een doel voor, we hebben overal een groepsplan voor.
Maar creatief denken doe je elke dag, elk moment. Maar
creativiteit kun je overal toepassen. Heel simpel.”
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DE MERWIJCK

Recept
CULTUUREDUCATIE INTEGREREN IN
DE METHODE TOPONDERNEMERS

in de
cultuurlessen
komen andere
kwaliteiten
naar voren

Het was voor basisschool De Merwijck duidelijk op welke wijze
cultuureducatie geïntegreerd kan worden in het onderwijs. De
vraag is dan ook hoe doe je dat op een duurzame manier waarbij
je lesstofvervangend of in ieder geval lesstofverrijkend kan
werken. De school was gewend aan een vast programma met één
culturele activiteit. Die activiteit was niet altijd betekenisvol.
Nu was de uitdaging om aansluitend op de methode
Topondernemers (vanaf groep 5), taal- en leesthema’s (groep
3-4) en actuele thema’s in de onderbouw.

HET LA
KINDERAT ZIEN WA
ZIJN BEN GOED INAR
REGULI UITEN DE
ERE LE
SSEN

Bij Topondernemers (Wereldoriëntatie, natuur en techniek) wordt
gewerkt met leskaarten die groepsdoorbrekend worden behandeld.
De thema’s en doelen zijn duidelijk geformuleerd. De leerkrachten
kozen welke leskaarten inhoudelijk vervangen konden door een
cultuureducatieve activiteit, waarbij het leerdoel alsnog behaald
zou worden.
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In de praktijk bleek het zoeken naar de juiste communicatie en
aanbieders. niet elke culturele expert is gewend aan het werken
met leerdoelen. Hierbij bleek het belangrijk dat de leerkracht vooraf
contact had met de culturele expert om af te stemmen welke kennis
de leerlingen al hebben over het onderwerp en waar het accent op
moet liggen. De activiteit sluit dan beter aan bij de leerinhoud en zal
eerder lesstofvervangend zijn. Door middel van evaluatie en reflectie
kan dit nog verder worden aangescherpt.
In de toekomst blijft de school cultuureducatie inzetten
binnen Topondernemers. hierbij wordt bewust gekozen
welke leskaarten hiervoor geschikt zijn. De ervaring
uit het lab wordt hierbij meegenomen. Voorop staat
dat door deze werkwijze volgens de directeur andere
kwaliteiten van kinderen naar voren komen. Het laat zien
waar kinderen goed in zijn buiten de reguliere lessen.
Algemeen gezien is er veel enthousiasme bij kinderen
in de cultuurlessen. Volgens een van de leerkrachten
komen in de cultuurlessen andere kwaliteiten naar
voren, andere sterktes. Kinderen die bijvoorbeeld niet
zo goed kunnen leren, blinken hier wel uit.
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BRENG DE SCHOOL TOT LEVEN

Recept

ndpoot
tieve duize
- Een crea
hele school!
uls voor de
p
im
e
w
u
- Nie
rnwaarden
’
- Mooie ke
‘verdwalen
d te willen
ei
h
id
re
e
b
- De
erking
- Samenw
n van
n vergrote
le
il
w
d
ei
h
dig
- Zelfstan
leerlingen
n laten’
eer los wille
‘m
ie
d
n
te
- Leerkrach

E
V
E
I
T
A OT
E
R
C
N
EE ZENDPO
DUI

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

Wijsheid,
schoonheid,
zintuigen en
kracht

Er moest schoolbreed een andere,
integrale aanpak komen van o.a.
wereldorientatie en de cognitieve
vakken, waarbij de input van de
leerlingen leidend is, want op deze
school geven leerlingen het onderwijs
mede vorm. Ook het team zelf, de
leerkrachten, bleken een oppepper
te kunnen gebruiken. Het onderwijs
is natuurlijk uitermate geschikt om
iedereen vast te laten roesten op
platbewandelde paden.

Met hulp van een creatieve
duizendpoot
Er is samengewerkt met maar 1
culturele partner, omdat deze een
creatieve duizendpoot bleek te
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En nu zelf
Voor leerkrachten was het vooral
een kwestie van leren “te durven
veranderen en bijsturen van wat je zelf
dacht dat eerst de bedoeling was.”
Door de boodschap ‘alles is goed’, die
als overkoepelende paraplu het hele
project droog hield, is een veilig klimaat
ontstaan waarin zowel leerlingen als
leerkrachten zich prettig en veilig
voelden zodat iedereen meer durfde.
Toch bleef de verwijzing naar de
creatieve duizendpoot die het hele
proces begeleid had, hardnekkig in
stand. De werkwijze die nu aanwezig is,
wordt ‘op z’n J.P.-s’ genoemd.

ELCKERLYC, GENNEP
De prachtige kernwaarden van
Jenaplan school De Elckerlyc zijn:
‘Wijsheid, schoonheid, zintuigen en
kracht.’ Om dit ook daadwerkelijk
na te kunnen streven had de school
behoefte aan een nieuwe, sterke en
energieke impuls. “Hoe kunnen we
onze school tot leven laten komen?”
luidde hun oproep die ze op de site
van SIEN hadden geplaatst.
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zijn. J.P. Rieu werkt als componist,
dichter, schrijver, filmmaker en
regisseur. Hij is begonnen te werken
met de leerkrachten waarbij hij
nadrukkelijk geen letterlijk na
te volgen werkwijze liet zien.
Hij liet ze oefeningen doen (‘2
jaar in 1 middag’, of 5 minuten
schrijven zonder te stoppen) die
de leerkrachten daarna zelf in de
klassen gingen toepassen naar
eigen inzicht. Hierna kwam hij 1 keer
per maand om een workshop te
begeleiden, op gebieden van muziek,
toneel en poezie.

Natuurlijk moet de nieuwe werkwijze
van de leerkracht zelf worden. Een
manier om dat te doen is om een plek
te zoeken in het curriculum waarbij
iemand zich prettig voelt, en om daar
dan te beginnen met het integreren
van nieuw verworven inzichten. Het
is een groot verander-proces, dus het
gaat niet in 1 keer. “Een houding creëer
je niet door door het een keer te doen.
Het moet in je lijf gaan zitten,” zegt een
van de betrokkenen. De school heeft
dan ook aangegeven nog minimaal een
half jaar de culturele partner in huis te
willen hebben. “Zodat er ook echt een
verankering plaatsvindt.”

Deze activiteiten vormden de basis
voor een nieuwe invulling van Vrije
Wereldorientatie in de groepen
6/7/8. Het idee onstond tijdens het
werkproces. Vooraf aan het SIEN lab
is dan ook besloten om ‘samen te
gaan verdwalen, want samen kennen
we de weg.’ De nadruk in de lessen
is komen te liggen op samenwerking
en zelfstandigheid van de leerlingen,
waarbij hun eigen keuzes en interesses
op de voorgrond kwamen. Zelfsturing
vond zo makkelijker zijn weg.

57

WETENSCHAP, ICT, KUNST
EN CULTUUR

Recept
LAHRHOF – WETICK
Basisschool Lahrhof wil een duurzame verbinding
maken tussen wetenschap, techniek, ICT en
cultuureducatie. Dit doet de school op de door hun
zogenaamde We-Tick middagen te organiseren.
Tijdens 6 bijeenkomsten gaan experts met
leerlingen én leerkrachten aan de slag. De
leerlingen maken tijdens de workshops kennis met
nieuwe werkvormen.

We-Tick
middagen

Na elke We-Tick middag evalueren de experts samen
met de leerkrachten de lessen. Steeds wordt er gezocht
naar wat er de volgende keer inhoudelijk beter kan,
maar vooral wordt er gezocht naar handvatten om
de leerkrachten te professionaliseren. Leerkrachten
gaan activiteiten steeds zelfstandiger uitvoeren naar
aanleiding van de input van de experts. Het doel is dat de
leerkrachten uiteindelijk zelf de We-Tick middagen vorm
kunnen geven aan de hand van de handvatten die voort
komen uit dit Lab.
De samenwerking tussen kunstenaars en docenten
wordt aangescherpt. De doelen van de volgende sessies
worden in samenspraak bepaald. Met veel oog voor de
dynamiek van de diverse groepen en aansluiting op het
reguliere lesaanbod. Samen met de docenten brengen
de experts in beeld hoe deze doelen door de inzet van
creatieve werkvormen kunnen worden behaald. Op
termijn zonder de kunstenaars. De eigen creatieve geest
van de docenten gaat uit de fles!
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DE EIGEN
CREATIEVE G
VAN DE DOCEEEST
GAAT UIT DE NTEN
FLES!
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COLUMN
ROB BENDERS
In zes sessies mag ik met een handvol tot aan boven de
oogleden gemotiveerde collega kunstenaars aan de slag
met de leerlingen van bs. Lahrhof (Sittard). De aandacht
bij de creatieve workshops gaat echter vooral uit naar hun
docenten! Deze zagen vandaag hoe het team kunstenaars
ieder afzonderlijk aan de slag ging binnen hun eigen
discipline. Voor de allerkleinsten uit de onderbouw
creëerde ik op een laagdrempelige manier een veilige
setting. Eenmaal in deze modus lieten leerlingen me
al snel toe in hun ‘comfort zone’. Stapsgewijs werkte ik
hierin (en soms nét er buiten) aan een serie kunstwerken
met ze. Op die manier werden bijvoorbeeld onderlinge
manieren van (samen)werken blootgelegd en zagen we

hoe verschillend leerlingen een opdracht interpreteerden
en aanpakten. Samen met de docent ontdekte ik talenten,
interesses en fantasieën. Alleen dáár al kan iets worden
gedaan binnen de reguliere lessen. Maar de inzet gaat veel
verder. Zo wordt de samenwerking tussen kunstenaars
en docenten aangescherpt. De doelen van de volgende
sessies worden in samenspraak bepaald. Met veel oog voor
de dynamiek van de diverse groepen en aansluiting op het
reguliere lesaanbod. Samen met de docenten brengen
we in beeld hoe deze doelen door de inzet van creatieve
werkvormen kunnen worden behaald. Op termijn zonder
de kunstenaars. De eigen creatieve geest van de docenten
gaat uit de fles!
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JEELO MET MUZIEK

BEELDENDE VORMING

Recept
DE FIRTEL

samen leven,
samen werken
en zelfstandig
leren
DOEMEERMETMUZIEK.NL
De ontwikkelde lessen
worden gepubliceerd op
www.doemeermetmuziek.nl

BS de Firtel is een Jeeloschool en biedt geintegreerd onderwijs voor WO,
techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. In Jeelo-scholen
staan drie pijlers centraal: samen leven, samen werken en zelfstandig leren.
Jeelo heeft 12 projecten in een elektronische leeromgeving. Deze hebben
de beleving van de leerling en de directe leefomgeving als uitgangspunt.
Ze bevatten content voor groep 1 tot en met 8 en dekken de kerndoelen
van Oriëntatie in de wereld en Kunstzinnige oriëntatie af. De school werkt
projectmatig, thematisch en wil hier muziek een vaste plek in gaan geven.
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Muziek kan op meerdere manieren een rol spelen binnen Jeelo. Het kan ingezet
worden als gezamenlijke start of afsluiting van een project. Daarnaast bij de
uitvoering of verdieping van kennisstenen en competentiestappers, waarmee
de leerlingen hun vaardigheden ontwikkelen. Ook kan er een extra element
(stapper of steen) worden toegevoegd, zodat de school zelf content ontwikkelt.
In de methode wordt muziek ook vaak als vorm voor de presentatie van het
projectresultaat geboden, zoals een rap of optreden.

WILLEM DE ZWIJGER,
ROERMOND
Cultuureducatie geïntegreerd binnen
wereldoriëntatie
We willen een doorgaande lijn van groep 4 t/m 8 opzetten
voor beeldende vorming (aangevuld met dans, drama en
muziek), met als invalshoek geïntegreerd in het curriculum
passend binnen de bestaande methodes. Belangrijkste
doel was in eerste instantie om handvaten voor het
team te ontwikkelen zodat de lessen beeldende vorming
eenvoudig zelf uit te voeren en te integreren zijn en waarbij
de doorgaande lijn gewaarborgd is. Samen met creatieve
partner het Bruist uit Venlo, gingen we aan de slag!

Waar hebben we op ingezoomd?
De methode ‘De Zaken van Zwijssen’ bevat per thema en
per leerjaar een aantal plusopdrachten. Deze wilden wij
graag uitbreiden naar de verschillende domeinen (beeldend,
drama, dans, muziek), aangevuld met een doorlopende
leerlijn en diverse materialen en inhouden. Dit om de
leerkrachten meer keuzemogelijkheden te geven en om te
kunnen waarborgen dat per leerjaar alle technieken aan bod
komen zodat de leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen
ontwikkelen. Er is aansluiting gezocht met de methodes
Tijdzaken (geschiedenis), Wereldzaken (aardrijkskunde)
en Natuurzaken (natuur en techniek) in de vorm
laagdrempelige handvaten en lesbrieven. Deze werden
enthousiast door het team ontvangen. Dit was precies de
integratie in het curriculum die ze zochten.

In dit lab heeft de school er voor gekozen om muziekexperts in te zetten die
ondersteunen tijdens de voorbereiding van een nieuw thema. Ze bespreken
samen met de groepsleerkrachten de muzikale mogelijkheden die zij zien in de
lesinhoud van het aankomend Jeelo thema. Ook bespreken zij of deze extra
muzikale invulling uitgevoerd wordt door een expert, de groepsleerkracht zelf of
experts uit de eigen omgeving (ouders / bekenden / verenigingen). Vervolgens
worden deze ideeën uitgewerkt in een opdracht richting expert of in een
lesinhoud die door de groepsleerkracht uitgevoerd kan worden. De ontwikkelde
lessen worden opgeslagen op www.doemeermetmuziek.nl, zodat ik volgende
jaren hier weer gebruik van kan worden gemaakt. In dit proces wordt tussentijds
geevalueerd door de vertegenwoordigers van de clusters, de onderzoeker en
culturele experts. Hierbij wordt gekeken hoe een thema is gegaan en of het plan
verder moet worden bijgesteld.
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Wat is jullie deelbare eindresultaat?
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Een publicatie van onze nieuwe doorgaande lijn beeldende
vorming aangevuld met lesbrieven voor dans, drama en
muziek. Een format (gebaseerd op de lesopdrachten van
‘De zaken van Zwijsen’) met daarin een selectie van wat wel
en wat niet zinvol is binnen de bestaande methode. Een
voorbeeldaanpak hoe je creatieve vakken kan integreren in
je onderwijs met een serie handvaten die we op de kaart op
www.bijsien.nl plaatsen zodat ze beschikbaar komen voor
andere scholen.
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ONTWIKKELTRAJECT SCHOLEN SPOLT
ONTWIKKELVRAAG PER SCHOOL

Verhaal

Antonius
Hoe creëren we een kader om het
cultuureducatie aanbod dat wij krijgen aan
te laten sluiten bij ons onderwijs?

De Heihorst

ZOEKTOCHT NAAR
CULTUUREDUCATIE OP MAAT

Een aanrader
voor elk
bestuur

Elke school is uniek in visie en aanpak. In die zin
was SPOLT (Stichting Primair Onderwijs Leudal en
Thornerkwartier) van mening dat het SPOLT-breed
cultuureducatieprogramma waarmee werd gewerkt
niet het gewenste resultaat opleverde voor de vijftien
basisscholen. Samen met SIEN (Scholen In Een
Netwerk) ging SPOLT op zoek naar cultuuronderwijs
dat aansluit bij de eigen school en ambitie. Doel: vanaf
het schooljaar 2015-2016 geeft elke SPOLT-school
cultuureducatie op maat.

Verkennen, ontwikkelen en uitproberen
In de zoektocht naar een nieuw, passend
cultuurprogramma is SPOLT in maart 2014
in samenwerking met SIEN gestart met vijf
trainingsbijeenkomsten voor ICC’ers (interne
cultuurcoördinatoren) en leerkrachten. “We gingen
verkennen, ontwikkelen en uitproberen”, zegt een
deelnemer. “Iedereen onderzocht welke aanpak past bij de
door de school gekozen ambitie. Welke ontwikkeling
vraagt de ambitie? Welke culturele
activiteiten passen daarbij? Zijn
dat de activiteiten die we nu
al doen of zijn dat andere?”.
De expert zegt hierover:
“Het is van belang om een
blijvende link te leggen
tussen de ambitieniveaus
van de scholen aan het begin
van de training en elke stap in
de ontwikkeling die elke school
tijdens de training doormaakt.” En dat
viel niet mee voor een aantal deelnemers.
“We hadden een mooi programma dat iedereen
maar hoefde te volgen. Nu moesten mensen daar zelf
over gaan nadenken: hoe pas je cultuur in als middel?
Dat haalt mensen uit hun comfortzone. Leerkrachten
zijn geen methode-schrijvers.” De bijeenkomsten - vijf
sessies verspreid over een periode tussen maart 2014 en
maart 2015 - vonden plaats onder schooltijd en dat werd
gewaardeerd door de deelnemers. “Een aanrader voor
elk bestuur. Het zorgt ervoor dat je het idee krijgt dat je
gesteund wordt in het volgen van de cursus.”
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WE GING
VERKENN EN
ONTWIKK EN,
UITPROBELEN EN
EREN.

Hoe brengen we samenhang in
de diverse cultuuractiviteiten die
we kinderen aanbieden?

Jenaplanschool de Klink
Hoe kunnen we cultuureducatie
integereren in de thema’s van
Kleuterplein en ‘Alles in 1’?

De Leerlingst
Hoe het integreren we
cultuureducatie in onze
dagelijkse praktijk?

De Kwir
Hoe kan cultuuredcuatie bijdragen aan onze
brede sociaal emotionele ontwikkelingsdoelen?

De Schakel en St. Lambertus
Hoe integreren we cultuureducatie in een kader met disciplines?

De Mussenberg
Hoe ontwikkelen we een visie en
aanpak voor cultuureducatie die
aansluit bij ons onderwijs?

De Verrekijker
Hoe kan cultuureducatie aansluiten bij Ontwikkelingsgericht Werken,
het ontwerpen en uitwerken van de thema’s basisontwikkeling in de
ontwikkelingsgebieden: taal, ontluikende geletterdheid/lezen, rekenen,
sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en spelactiviteiten.

De Wegwijzer
Hoe kunnen we samen met de gemeenschap passende
activiteiten organiseren voor onze leerlingen?

De Zwjiek
Hoe kan cultuureducatie
geïntegreerd worden binnen
ontwikkelgericht onderwijs?

De Harlekijn
Hoe kunnen we aansluiten bij de werkijze ‘Alles in 1’?

St. Liduina
Hoe kan cultuureducatie
bijdragen aan het
ontwikkelproces van
kinderen, aan meervoudige
intelligentie?

Op de Tump
Hoe kunnen we cultuureducatie integreren in ons onderwijs door aan
te sluiten bij methode Leefstijl (sociaal emotionele ontwikkeling) en
praktijkgericht onderwijs?

De Neerakker
Hoe verweef je cultuureducatie in het curriculum aansluitend bij de thema’s in groep 1
/ 2, taalthema’s in groep 3 / 4 en topondernemers groep 5 t/m 8, waarbij schoolbreed
aangesloten wordt bij sociaal-emotionele vaardigheden?
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ONTWIKKELTRAJECT SCHOLEN SPOLT
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De teaminspiratiedag
werkte heel
goed
Co-creaties in de klas
Elke school heeft tussen sessie 1 (maart 2014) en sessie
2 (mei 2014) een co-creatie uitgewerkt. Dat gebeurde
samen met een cultureel expert in de lessen. Enkele
voorbeelden: rappen en dansen voor moederdag,
door middel van dans samen spelen bevorderen, een
interactivite historische vertelpresentatie en een les over
water in combinatie met muziek en geluid. Op de helft van
de scholen verliep dit moeizaam. De communicatie met
culturele experts kon beter, op sommige scholen startten
de co-creaties wat laat wat zorgde voor een negatieve
start en zelf omgaan met het budget bleek lastig. “Er
was onduidelijkheid over het budget voor de co-creatie.
Een idee om verwarring over het budget in de toekomst
te voorkomen: leg uit dat we nu ons eigen budget gaan
inzetten en daar zelf over moeten waken.”

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

Cursisten zoeken draagvlak
Bij sessie 3 (september 2014) definiëren de cursisten een
ontwikkelvraag voor de eigen school waarmee de rest van
de training wordt gewerkt. De plek die cultuureducatie
moet krijgen op school is nu bekend. “Als het goed is zorgt
de nieuwe plek voor tijdsbesparing. Als dat niet zo is, dan
is het niet de juiste plek en probeer je cultuureducatie
ergens anders aan te haken”, zegt de expert. “Je moet
een duidelijk verhaal over de plek van cultuureducatie
kunnen uitdragen”, aldus een deelnemer hierover. “Als
je dat kan dan krijg je het team ook mee.” De opgedane
kennis plus ideeën voor cultuurinpassing in de lessen
zijn door de cursisten regelmatig gedeeld met het
team en de directie van de school. Draagvlak hiervoor
was niet vanzelfsprekend. “Loop je het hele jaar over
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cultuureducatie en de koppeling in het curriculum te
praten, hoor je collega’s aan het eind van het jaar zeggen
dat ze het liever onder de noemer ‘crea’ apart op het
rooster zetten!” Een andere deelnemer komt met een tip:
“De teaminspiratiedag werkte heel goed. Dat was echt een
AHA moment! De ideeën en inspiratie van de kunstenaars
die zijn betrokken maakten collega’s echt enthousiast!”

‘Een super resultaat’
En dan is het maart 2015 en tijd voor de laatste sessie
waarin de doorgaande lijn waarmee gewerkt gaat worden
helder moet zijn. “Het vakgebied waar je aangehaakt bent
dat is de doorgaande lijn”, legt de expert uit. “De culturele
activiteiten ondersteunen de te behandelen leerstof. Leg
ze vast in een online volgsysteem, geef aan om welke
activiteit het ging en welke doelen zijn bereikt. Zo maak je
vanzelf een lijn in je cultuureducatie.” In april 2015 herziet
SPOLT haar visie op cultuureducatie, een maand later
worden de cultuurbeleidsplannen afgemaakt. Alhoewel
sommige deelnemers van mening zijn dat de cursus wel
iets korter had gekund, zijn de meesten enthousiast over
het eindresultaat. “Dat het kunstkeuzemenu nu weg
is en je zelf kan kiezen naar aanleiding van alledaagse
problemen en aanleidingen op school en in de groep, daar
ben ik heel blij mee!” Na de cursus is er een overzichtelijke
cultuureducatietool ontwikkeld waar scholen grif gebruik
van maken. Terugkijkend zijn de cursisten positief over wat
er is bereikt voor hun school. “De cursus op zich heeft wel
verbeterpuntjes maar het heeft veel in gang gezet en dat
was de bedoeling. Leerkrachten houden zich nu bezig met
het koppelen van cultuureducatie aan leerdoelen en dat is
een super resultaat.”
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HET VERANDERENDE KIND IN DEZE TIJD

Recept
OP GEN HEI

leerkrachten
zijn doeners

Vivienne Palmen, Ellen Douven en Peggy Huntjens van basisschool
Op Gen Hei ontwikkelen samen met psychologe Yvonne Latten en
theatermaker Olivia van de Koppel een toolbox met creatieve les ideeën
/ activiteiten voor leerkrachten. Dit als antwoord op de hulpvraag om
kinderen breder tot ontwikkeling te laten komen op sociaal emotioneel
niveau. Aanvullend was in de hulpvraag ook een koppeling gewenst aan
de meervoudige intelligenties en de methode ` goed gedaan`. Beide
insteken zijn onderzocht. Om de MI`s van de kinderen in kaart te brengen
zijn er gekleurde vellen opgehangen in de teamkamer met de vraag of de
leerkrachten bij elke MI een activiteit wilde zetten.

Eigenaarschap van het team!
Om de MI`s van de kinderen in kaart te brengen zijn er gekleurde vellen
opgehangen in de teamkamer met de vraag of de leerkrachten bij elke MI
een activiteit wilde zetten. Daar kwam niet zoveel respons op……Het team
is met afwachtende houding gestart en wilde eerst overtuigd worden.
Maar uiteindelijk werden zij wel geprikkeld door het enthousiasme van de
theatermaakster en psychologe. De betrokkenheid nam geleidelijk aan steeds
meer toe en het team maakte zich de aangereikte ideeën eigen. Omdat dit
Sienlab een proces was is het ook moeilijk om antwoord te geven op alle
vragen. Leerkrachten zijn doeners en willen uitkomsten maar in dit proces
moest er ook gedacht en gepraat worden.

Toolbox kernkwaliteiten

EEN MUU
VAN GRO R
OTHEDEN

Gebaseerd op het kwaliteitenspel en de positieve
psychologie van Martin Seligman (vakgebied van de
psychologe) hebben we 24 kernkwaliteiten in kaart
gebracht onder zes kopjes:
WIJSHEID:
• Nieuwsgierigheid 			
groep 2
• Leergierigheid			groep 3
• Beoordelingsvermogen		
groep 5
• Vindingrijkheid			groep 5
• Sociale intelligentie			
groep 6
• Perspectief nemen			
groep 6
MOED
• Dapperheid				groep 1
• Doorzettingsvermogen		
groep 5
• Betrouwbaarheid			groep 2

Er wordt nu gewerkt aan een set van 24 digitale
kaarten. Deze zijn door de leerkracht zelf te printen
en kunnen geplastificeerd worden. Ze kunnen
opgehangen worden in de klas of in een mooi
kaartenmapje of kaartenbakje een centrale plek
hebben in de klas. De kaarten kunnen gekoppeld
worden aan het Kwaliteitenspel, aan de methode `
Goed Gedaan` of andere methoden die ingaan op
sociaal emotionele vaardigheden.

HUMANITAIR ZIJN EN LIEFDE ONTWIKKELEN
• Liefde geven			
groep 1
• Vriendelijkheid			groep 1
RECHTVAARDIGHEID
• Samenwerken			groep 2
• Eerlijkheid				groep 1
• Leiderschap				groep 4
TEMPERAMENT
• Zelfbeheersing			groep 4
• Bescheidenheid			groep 6
• Verstandig				groep 4

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN
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ZELF-OVERSTIJGENDE ONTWIKKELING
• Waardering voor schoonheid groep 3
• Dankbaarheid			groep 2
• Hoop/optimisme			groep 5
• Spiritualiteit				groep 6
• Vergevingsgezind			groep 3
• Humor				groep 4
• Enthousiasme			groep 3
In groep 7 en 8 zijn dus alle kwaliteiten al aan bod
gekomen en kan er een verdiepingsslag gemaakt
worden. Hoeveel heb ik van deze kwaliteit? Welke
kwaliteiten zijn latent aanwezig en wat zijn mijn
eventuele valkuilen? De kwaliteiten kunnen gekoppeld
worden aan ` Een muur van Grootheden` : een methode
ontwikkeld en uitgevoerd door leerkrachten van groep
7 en 8.

67

TALENTENSCHOOL

Recept
DE BLINKER & ’T MOZAÏEK

In de
praktijk
blijkt het
een hele
uitdaging

Vanuit de gedachte dat kinderen beter leren en
zich ontwikkelen als ze zelfvertrouwen hebben, zijn
SBO De Blinker en SBO ’t Mozaïek gestart met een
Talentenschool waar kinderen de kans krijgen hun eigen
talent te ontdekken en ontwikkelen. Het versterken van
de sociale vaardigheden en vergroten van het gevoel van
eigenwaarde is belangrijk voor alle kinderen, maar krijgt
speciale aandacht binnen het speciaal (basis) onderwijs.
De Talentenschool is een naschoolsprogramma dat
aansluit bij de activiteiten onder schooltijd. Onder
lestijd maken de leerlingen kennis met een activiteit,
waardoor ze weten waarvoor ze kunnen kiezen in het
buitenschoolse programma.
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In de praktijk blijkt het een hele uitdaging. De eerste
start is gemaakt, de leerlingen reageren positief en er
zijn voldoende inschrijven. Maar het vinden van culturele
aanbieders die onder- en naschooltijd inzetbaar zijn,
de begeleiding van de leerlingen tijdens naschoolse
activiteiten en de daadwerkelijke inhoudelijke koppeling
maken is lastig.

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

Uit het eerste project kwamen deze knelpunten naar voren.
In een vervolg wordt gezocht hoe de doorgaande lijn
toegepast kan worden, zodat er sprake is van verdieping na
schooltijd. Hoe kunnen ook de talenten van de leerkrachten
hierbij ingezet worden? Inmiddels willen meer scholen zich
bij het project aansluiten, een beter bewijs dat een goede
weg is ingeslagen is er niet.
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CREATIEF DENKEN OVER WERKVORMEN

TALENTE
MATCHEN N
TALENTE EN
STRETCH N
EN.

Verhaal
DE STAPSTEEN HERTEN
Leerkracht en intern begeleider Heleen Jansen en
leerlingbegeleider Atie van der Spek:

Projectjes
kunnen we
zelf ook wel
bedenken.
Out-of-thebox denken,
daar gaat
het om.

Heleen: “In eerste instantie waren we op zoek naar een
middel om ons rekenonderwijs te verbeteren met cultuur.
Daarnaast waren we op school al bezig met het thema
talentontwikkeling en meervoudige intelligentie. Met SIEN
zijn we gestart met een werkgroep van docenten, een
muzikant, een vormgeefster en een psychologe. We hebben
gebrainstormd en een workshopmiddag verzorgd. Alle
docenten weten wel iets over meervoudige intelligentie,
maar niemand heeft tijd om zich er echt in te verdiepen.
Docenten waren positief over de workshopmiddag. Ze
namen deel aan workshops en gaven vervolgens zelf een
workshop. De belangrijkste ontdekking van die dag was dat
het allemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn, dat je met een
kleine oefening - een dansje, een rijmpje - al creativiteit
inzet in je les. Leerkrachten denken vaak: rekenen en dans,
poeh, moeilijk. Maar door die workshops merkten we dat
het uitvoeren heel simpel kan zijn.”
Atie: “Waar het om gaat is dat je leuke ideeën
voor lesvormen krijgt. Ondanks het succes van de
workshops zakte het proces daarna een beetje in. De
workshopsmiddagen waren te ‘projectmatig’ en we misten
de aansluiting van de kunstenaars met onze dagelijkse
praktijk.”

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

Heleen: “Leuke projectjes bedenken, kunnen we zelf ook
wel. We waren op zoek naar een structurele invoering
van cultuur en creativiteit in ons onderwijs. Toen zijn we
opnieuw met SIEN aan tafel gegaan. Ondertussen waren we
op school op tal van manieren actief bezig met het nieuwe
leren, met die 21e eeuwse vaardigheden.”
Atie: “We wisten inmiddels veel beter waar we naar op
zoek waren en hebben toen bewust aan SIEN gevraagd om
creatieve denkers die mee konden denken over de vraag:
hoe leer je de kinderen de skills van de 21e eeuw?”
Heleen: “We kregen een nieuw ‘kunstenaarsteam’ en
dat ging meteen als een trein. Deze kunstenaars stelden
ontzettend veel vragen en zo kwamen we zelf ook tot
de kern van wat we wilden. Ze verdiepten zich echt in
ons onderwijs. Daarnaast was de timing goed, omdat
we schoolbreed met het nieuwe leren bezig waren. We
organiseerden opnieuw workshops met de leerkrachten.
Het thema was: creatief denken, in de brede zin van het
woord. Het ging ons erom dat we van de kunstenaars
leerden om out-of-the-box te denken, zodat de leerkrachten
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ook zelf inspirerende en open werkvormen kunnen
bedenken. Want hoe doe je dat nou: een creatieve opdracht
bedenken over de middeleeuwen of de Gouden Eeuw? We
leerden vragen te stellen als: Stel dat…? Hoe opener de
vraag, hoe creatiever de antwoorden. Een mooi voorbeeld
was: stel dat je een nieuwe planeet gaat bewonen, wat
heb je dan nodig? Daar kunnen kinderen zoveel in kwijt:
we moeten eten, drinken, kleren. Maar is het daar koud of
warm? En wat groeit er of groeit er niks? Ga zo maar door.”
Atie: “We zijn gewend om het boek open te maken en
te volgen wat daar staat. Nu proberen we onze eigen
creativiteit aan te boren. En niet alleen in de les, de hele
tijd. Omdat het team kunstenaars heel betrokken was bij
de school en ook meeliep met teamdagen en zo, konden ze
voortdurend inspringen op situaties en ons laten zien dat er
zoveel meer mogelijkheden zijn.”
Heleen: “Zo hadden we een informatieavond voor ouders
en we staan daarover te overleggen bij de koffieautomaat.
Zegt één van die kunstenaars: ‘Die informatie kun je ze toch
net zo goed op een blaadje geven? Geef de ouders een
goodie-bag met interessante informatie en je kunt de avond
op een leuke manier invullen.’ Het klinkt zo simpel, maar het
is heel verfrissend om te ervaren dat het ook anders kan.”

Onze belangrijkste ontdekking is…
“Denk niet te concreet in projecten. Creatief denken in
het algemeen is het belangrijkste. Als wij als leerkrachten
out-of-the-box leren denken, kunnen we continu creatieve
en open werkvormen blijven bedenken en kun je op lange
termijn iets veranderen. Anders houdt het na één project
weer op. Verder hebben we ontdekt dat het samenwerken
essentieel is. Wij zitten echt in groepjes lessen of thema’s
voor te bereiden. Dan ontstaan er altijd meer ideeën dan
wanneer je alleen achter je bureau zit.”

“BETREK DE KUNSTENAARS
ZOVEEL MOGELIJK
BIJ DE SCHOOL. ONZE
KUNSTENAARS GINGEN MEE
PICKNICKEN TIJDENS EEN
TEAMUITJE. DAN HOREN
ZE VAN ALLES OVER HET
REILEN EN ZEILEN IN DE
SCHOOL. DAT HELPT ZE
BIJ HET MEEDENKEN OVER
ONS ONDERWIJS.”
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IEDER KIND HEEFT TALENT!

Recept
DE MEENT, LEUNEN

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

ERVARINGSLEREN

Ieder kind heeft talenten! Dat is het uitgangspunt van
Meervoudige Intelligentie (MI). Het ene kind is verbaal heel
sterk en leert gemakkelijk door gebruik van taal, een ander
kind is juist visueel ingesteld. Rekening houden met de
verschillen in intelligenties is een waardevolle aanvulling
op de dagelijkse wijze van lesgeven en geeft inhoud aan het
afstemmen van onderwijs op individuele leerlingen. Dat
betekent het maximale uit elk kind proberen te halen door
het aan te spreken op zijn of haar intelligentie. Ook door
het kind natuurlijk aan te spreken op de intelligentie die het
minder beheerst om er zo voor te zorgen dat het zich hierin
juist verder ontwikkelt.
De Meent is al langer bezig met Meervoudige Intelligentie in te
voeren op school, maar wil meer.

Van werkvorm naar integreren
Er wordt al flink gebruik gemaakt van verschillende werkvormen,
maar de school wil meer: meervoudige intelligentie integreren
in het curriculum middels o.a cultuureducatie. Het idee is
om iedere maand 1 intelligentie centraal te zetten in de
lessen. Naast de twee werkvormen per dag met verschillende
intelligenties die al ingezet worden. Sommige intelligenties
worden heel makkelijk ingezet maar natuur, beweeg, beeld en
muziek zijn lastiger. Het lab is gestart met een observatie door
de onderzoekers en creatief experts. Hierin is de behoefte in
kaart gebracht. Een andere aanvliegroute zoals het ‘waarom’ in
plaats van de 'intelligentie' leidend laten zijn, zal kunnen leiden
tot meer integratie. Hierdoor staat het doel meer centraal dan
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de intelligentie. Door dit door
een andere bril te bekijken,
worden vragen zoals ‘wat zie je,
wat heb je nodig, hoe wil je dat
inzetten’ beter beantwoord en/
of werkbaar.

Fantasie
De waarom vraag wordt
getoetst in een doe dag.
Gekozen methodes worden
onderworpen aan een
culturele les en MI insteek.
Al snel blijkt dat de fantasie
van de leerlingen flink wordt
geprikkeld en creëren de
kinderen zelf een andere
insteek dan voorspeld. Juist
deze wendingen creëren
de mogelijkheden voor de
diepgang van een ieders
intelligentie en het leren en
versterken van elkaar. De
pareltjes worden daarom
omgezet naar lessen, dit doet
het team samen met elkaar
en maakt hierbij gebruik van
elkaars intelligenties. Deze
lessen worden gegeven door
de leerkrachten met de creatief
experts aan hun zijde voor
advies en tips. Gebruikmakend
van de fantasie die tijdens deze
lessen vrij komt zijn er veel
kansen voor de persoonlijke
groei van leerlingen.
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BUITEN-LEREN EN DE
LOKALE HISTORIE!

Recept
OMNIBUS, BAARLO

uitgangspunt is
de lokale
historie

INGREDIËNT
EN
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Hoe kan binnen leren naar buiten worden gebracht... die
uitdaging is basisschool De Omnibus aangegaan. Door
beleef- en ontdekplekken op het schoolplein wordt
het buiten-leren van de lokale historie gerealiseerd.
Door het schoolplein worden de kinderen geprikkeld /
nieuwsgierig gemaakt om meer te weten te komen over
de historie van het dorp Baarlo. Vanuit het schoolplein
trek je het dorp in.
Deze insteek wordt ingepast in het Jenaplan leren, waarbij
ook de meervoudige intelligenties worden meegenomen.
Alle zintuigen worden geprikkeld en spelen blijft de
hoofdmoot - spelend leren! Jenaplan moet in uiting komen
op het schoolplein. Het schoolplein wordt samen met
de kinderen en ouders omgetoverd tot een kunstzinnige
ontdek- en leerplek met als hoofdthema de historie van
Baarlo. Een aantal kenmerkende historische onderwerpen
komen terug in het ontwerp: bospartizanen, kastelen,
metaalindustrie, Maasdorp, Napoleon.
Alle leerlingen hebben onder leiding van een expert
gebrainstormd over deze onderwerpen. Vanuit de
kinderen blijkt een sterke interesse in bewegend
leren: klimmen, verstoppen, kruipen, zoeken,
glijden, spelen. Per onderwerp zijn een aantal ideeën
geschetst waar een tuinarchitect mee aan de slag
is gegaan. De school wordt omgetoverd tot kasteel;
een ‘ophaalbrug’ met poortwachters van Tajiri; de
hoed van Napoleon verbeeld in een speelheuvel; een
bosje, van fruitboompjes en haagjes (bospartizanen);
een waterput / schoepenwiel om water uit de beek te
pompen en natuurlijk mag een oude schoolbus, aldus de
Omnibus, niet ontbreken.
Het ontwerp resulteert in een nieuw schoolplein,
waar de historie van Baarlo op een speelse manier naar
voren komen. Het ontwerp is zo opgesteld dat ouders,
vrijwilligers en creatieve experts samen met kinderen aan
de slag kunnen voor de realisatie van het ontwerp.
Nu moet de stap gemaakt worden van ontwerp naar
uitvoering. Hoe pak je dat aan en met welk onderdeel kan
je starten. Er zijn dus genoeg uitdagingen om tot een mooi
eindresultaat te komen.
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HOUD DE CARROUSEL DRAAIENDE!

Verhaal
DE UITKIJKTOREN, WEERT

Toekomstvormgevers

De kinderen die basisschool De Uitkijktoren bevolken,
zijn de vormgevers van de toekomst. Zo simpel is
het. Vanuit onder meer deze visie wordt de school
aangedreven. Maar wat gebeurt er als toekomstige
‘toekomst-vormgevers’ moeite blijken te hebben met
het stellen van vragen? Vooropgesteld dat het stellen
van vragen noodzakelijk is natuurlijk. Bij de Uitkijktoren
viel op dat vooral de kinderen uit de bovenbouw vaak
niet meer wisten hoe ze vragen moesten stellen. Vragen
stellen is iets heel simpels, maar kan tegelijkertijd
omslaan in iets dat heel complex is. Hoe krijg je kinderen
zover dat ze allereerst weer eens beginnen met de
simpele variant van het vragen stellen? Gelukkig ligt er
een beginnend antwoord klaar in de creativiteitshoek,
want als je je creativiteit moet aanspreken, word je als
vanzelf gedwongen vragen te stellen.

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

Sinds een aantal jaren heeft de school een nieuw onderwijsmodel, ‘Kijkop!’. Dit betekent dat er in de ochtenden
gewerkt wordt aan lessen in rekenen, taal en lezen. In de
middagen echter, draait er een zogenaamde ‘carrousel’ die
afwisselt tussen onder andere creatieve vakken maar ook
wereldorientatie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur of
verkeer. Leerlingen mogen voor een deel zelf kiezen wat ze
willen leren. De onderbouw duikt twee middagen per
week in dit model, de bovenbouw elke middag. In deze
carrousel wordt samengewerkt met specialisten uit
allerlei vakgebieden.
Om de carrousel sterker te maken en letterlijk
soepeler te laten draaien, werd er een SIEN lab
aangevraagd. Hierbij was de overkoepelende vraag
hoe cultuureducatie eigenlijk ingebed moet worden
binnen voornamelijk wereldorientatie-vakken van de
nieuwe ‘Kijkop!’-methode.
Er werd samengewerkt met vijf externe partners, een
onderzoeker en vier kunstenaars. De eerste stap in het
proces bleek voor de leerkrachten echter niet het uitpluizen
van creativiteit zelf te zijn, maar het beantwoorden van de
aloude ‘waarom?’ vraag. Waarom kunst (in al z’n vormen,)
wat is de educatieve waarde ervan? En trouwens: waarom
moet er eigenlijk creativiteit zijn? Het was duidelijk dat er
een werkdefinitie van creativiteit moest komen:
“Creativiteit is voor ons in openheid, met vrijheid en lef
problemen op een originele manier kunnen oplossen.
Vooral door niet vanzelfsprekende paden te betreden en
nieuwe verbanden te leggen. Creativiteit wordt zichtbaar in
nieuwe oplossingen, beelden en creaties. De ontwikkeling
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van creativiteit start bij het ontdekken van je talenten. Het
inzetten en toepassen van die talenten leidt tot het steeds
beter beheersen van je creativiteit en tot creatief gedrag.”
Het is transparant dat deze definitie gemaakt is met het oog
op de toekomst. Wat heeft een kind nodig om uitgerust te
zijn voor de ons nog onbekende toekomst? Een grote dosis
inventiviteit en nieuwsgierigheid.
Leerkrachten gingen hierna in hun lessen bewuster om met
de verschillende stadia in het creatieve proces als didactisch
model. Verwonderen / verbazen / vragen opwekken /
onderzoeken / vormgeven en als laatste leerlingen hun werk
laten presenteren. Leerkrachten en leerlingen moesten hun
eigen weg hierin vinden.
Een voorbeeld van een aantal lessen is hoe groep 3/4 gewerkt
heeft aan een portret van van hun eigen gezicht op basis van
een foto. Ze moesten het portret een emotie meegeven
uit ‘De Grote Vriendelijke Reus’ van Roald Dahl. De kinderen
moesten ook een perspectieftekening maken van de GVR.
Verbazingwekkend was dat er bij veel kinderen, van allerlei
leeftijden, een aantal basisvaardigheden bleken te missen.
Hierdoor kon de gewenste aanspraak op creativiteit niet
altijd verdiepen. De conclusie is dat er naast het aanboren
van creativiteit, ook een sterkere basis gelegd moet worden
bij het aanleren van technieken.
“Toch heerst er een andere dynamiek in de school,” zegt de
directeur. Zwakkere leerlingen blijken meer kans gehoord

te worden, en soms ergens anders in uit te blinken. Dit
geeft zelfvertrouwen. Leerstof beklijft beter omdat er
meer actievere werkvormen aan verbonden worden. Door
de onderzoekings-stappen wordt meer nieuwsgierigheid
opgewekt.
Voor leerkrachten is er nog wel een contradictie tussen
de kaders van de school, die nog steeds de nadruk legt op
‘produkten’, terwijl ze door dit SIEN lab juist aangemoedigd
worden om op het proces te benadrukken. Dat kost tijd en
levert niet altijd een meetbaar product op.
Voor het komende schooljaar zijn daarom twee ‘APKmomenten’ ingelast. Dan komt de onderzoeker langs
om de verdere koers te bekijken. Wanneer dit niet zou
gebeuren zouden volgens de directeur de carrousel kunnen
terugzakken op het oude niveau. Het doel is immers om een
doorgaande lijn te hebben, in plaats van creatieve ‘losse
flodders.’
“We moeten het schoolbreed aanpakken, als alleen een
deel van de school meer procesmatig gaat werken en hun
creativiteit verdiept, dan werkt het niet. We moeten het met
z’n allen doen.”
Daarnaast is er volgens de directeur een omslag gemaakt in
hoe je naar culturele aanbieders kunt kijken. “Het is nu niet
meer zo dat we kijken wat zij te bieden hebben, maar dat
wij eerst een vraag stellen. En dan gaan kijken wie daarbij
aansluit.” Het SIEN lab blijkt het leren stellen van vragen dus
ook in een onverwachte hoek te hebben aangeboord.
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BUURT AAN BOD VOOR AANBOD IN DE BUURT

Recept

Recept
DE TOVERTUIN, SITTARD

Op school,
na school
en in
de wijk

Om het kunstonderwijs naar een hoger plan te tillen
heeft basisschool Aan de Bron in Weert kunst & cultuur
gekoppeld aan wetenschap & techniek. “Creativiteit
is waar het bij het wetenschap en techniek om draait”,
zegt Lilian Looymans, leerkracht van groep 6. “Nieuwe
manieren van kijken, van oplossingen en ideeën
bedenken voor problemen en nieuwe dingen creëren.”
De school die onderwijst volgens het Nieuwe Lerenprincipe, heeft samen met het RICK (Regionaal Instituur
Cultuur- en Kunsteducatie) lessen ontwikkeld waarbij
cultuureducatie wordt ingepast in de kernconcepten
waarmee gewerkt wordt.

Op school, na school en in de wijk

Even geen werkblad

Samen met maatschappelijke partners en verenigingen is De Tovertuin begin
2016 gestart met het in kaart brengen van het reeds bestaande culturele aanbod
en dit af te stemmen en te verbinden met elkaar. “We vinden het in het belang
van kinderen om hun talenten te ontwikkelen en ze in aanraking te laten komen
met cultuur.” En dat kan op school, na school maar ook in de wijk. Zo is er twee
keer per week een buitenspeeluitleen op het schoolplein, een knutselclubje, een
tienerdisco / meidenclub en er komt een muziekproject in samenwerking met de
fanfare en de muziekschool. Bij de bewegingslessen die de gemeente na school
aanbiedt worden sportverenigingen ingeschakeld en er komt een Kunst in de wijkproject. Daarnaast is samenwerking gezocht met een organisatie die techniek en
wetenschap aanbiedt voor kinderen in de avonduren.

De inpassing is gestart in de bovenbouw. In groep 5 tot en
met 8 heeft Aan de Bron losse projecten gedraaid rondom
een aantal kernconcepten. “En dat heeft heel goed
uitgepakt”, zegt Looymans die lid is van de werkgroep
die zich hiermee bezighoudt. “In het kernconcept Groei
& Leven ging het bijvoorbeeld over de werking van
de longen. Met verschillende materialen hebben de
leerlingen toen zelf longen gemaakt. Ze zijn dan even niet
bezig met een werkblad maar gaan zelf creëren. Zo spreek
je weer andere talenten aan van leerlingen. Ze worden niet
alleen beter in hun werk maar ontdekken en ontwikkelen
ook andere talenten. Je ziet gewoon dat het enorm
motiveert.”

“De eerste ervaringen zijn erg positief want er wordt steeds meer gebruik
gemaakt van het aanbod. En we hebben elkaar als partners gevonden door de
activiteiten onder en na schooltijd en de initiatieven in de wijk met elkaar te
verbinden. Een prima start maar nu is het zaak om dit vast én gratis te houden.“
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AAN DE BRON, WEERT

Activiteiten in de wijken Stadbroek en Broeksittard waren er wel. Maar er
werd te weinig en soms geen gebruik van gemaakt. “Door SIEN kregen we de
kans om te onderzoeken waarom dat zo is én er iets aan te doen”, zegt Mayke
Zijlstra, directeur van basisschool De Tovertuin in Sittard.
De Tovertuin ligt in een wijk met een gemêleerde populatie. “Uit een
onderzoekje is gebleken dat kinderen hier veel minder vaak lid zijn van een
clubje en maar weinig kinderen van thuis uit naar musea, toneel of het theater
gaan. Met een gratis naschools programma willen we kinderen in eerste
instantie elkaar laten ontmoeten in een veilige setting. Omdat de school
herkenbaar is en als veilig wordt gezien zijn ouders eerder geneigd kinderen
daar mee te laten doen.”

Prima start maar hoe kunnen we het (gratis) vasthouden?
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Ook leerkrachten extra gemotiveerd
En dat geldt niet alleen voor de kinderen, ook de
leerkrachten zijn enthousiast. “Bij de voorbereiding op een
volgend kernconcept denken ze meteen na over hoe ze
kunst & cultuur kunnen inpassen. Ze zien nieuwe
uitdagingen rond de kernconcepten en zijn
extra gemotiveerd om ermee aan de slag te
van
gaan. Daarbij maken we gebruik van elkaars
iken
u
r
b
e
talenten en ervaringen op het gebied van
ten g
talen
e
d
n
e
dans, muziek, fotografie, beeldende vorming
hill
op
 ersc
-V
ceren
en poëzie.”
u
d
o
n
pr
re

N
E
T
N
Ë
I
D
E
INGR

De werken van de leerlingen worden
tentoongesteld in de Kunstpassage Aan de
Bron. De koppeling met cultuureducatie wordt
na de positieve ervaringen in de bovenbouw
ook doorgezet in de leerlijn van de onderbouw
en kinderopvang.

n
kinde
ren e
, creë
n
aan
e
k
n
pelen
e
p
- De
z
j
o
i
k
iek
ieve w
techn
creat
n
e
p
ha
tensc
- We
teren
men
r
i
u
r
ert
u
e
t
p
l
ex
cu
otive
e
t
m
d
a
om
erkbl
imte
an w
- Ru
d
s
r
e
s and
- Iet
ngen
chten
leerli
erkra
e
l
k
ar oo
- Ma

79

OP EEN CREATIEVE MANIER
NAAR HET LEERDOEL

TALENTENCAMPUS, VENLO

een icc’er en een unitregisseur, dat is een leerkracht die zich ook bezighoudt met veranderingen of nieuwe ontwikkelingen.
Hij besteedt samen met de leerkrachten aandacht aan het inzetten van cultuur. Tijdens teamvergaderingen hebben we het
erover en af en toe sparren we met SIEN. Zo zijn we nu aan het denken hoe we activiteiten, tentoonstellingen en dergelijke
in onze school een meer zichtbare plek kunnen geven, zodat ze meer gaan leven. Daarnaast hebben we al meermaals een
serie workshops georganiseerd om leerkrachten zelf te laten ervaren hoe ze kunnen leren d.m.v. muziek, dans, schilderen,
et cetera. We zetten daarbij vooral in op creatief denken, dat is – als je het hebt over die 21e eeuwse vaardigheden die nu zo
belangrijk zijn – de meest fundamentele vaardigheid.”

Directeur Johan Stevens:

Onze belangrijkste ontdekking is…

“Op onze school werken we niet met traditionele
wereldoriëntatievakken, maar met de volgende
kernconcepten: groei en leven, tijd en ruimte, macht en
regels, energie, evenwicht en kringloop, en communicatie.
Dat zijn thema’s die in alle leerjaren terugkomen. Per
thema komen een aantal kernvragen aan bod. Bij groei
en leven zijn dat bijvoorbeeld: Hoe werkt ons lichaam?
Hoe heeft de mens zich ontwikkeld? De leerkracht bekijkt
per thema hoe de kernvragen en de leerdoelen het beste
bereikt kunnen worden. Ons cultuuronderwijs wordt daar
ook in meegenomen. Afhankelijk van welk doel bereikt
moet worden, bekijken we samen met de leerkracht,
de icc’er en de unitregisseur welk cultureel aanbod
daarbij past. In afstemming met Cultuurpad hebben we
bij diverse workshops en activiteiten meer aandacht
voor onderzoekend en ontwerpend leren ingebouwd.
Culturele activiteiten en creatieve werkvormen zijn bij
ons altijd vraaggestuurd en lesstofvervangend. Als je bij
het kernconcept communicatie een dichter uitnodigt, kun
je bij wijze van spreken al een leerdoel wegstrepen. We
hebben een overzicht van alle aanbieders van Cultuurpad
en leerkrachten geven zelf aan waar ze gebruik van willen
maken. We kijken ook naar het talent dat we binnen
onze school hebben. Daarnaast staan we open voor
samenwerkingen met andere partners en dat hoeven
niet per se culturele instellingen te zijn. We proberen ook
verenigingen, ouders, opa’s en oma’s te betrekken. De
volgende stap is dat we de buurt willen inzetten. Er is zoveel
potentieel in deze wijk. Stel, er woont een gepensioneerde
musicus aan de overkant van de straat. Dan is het toch
hartstikke leuk om hem in de klas uit te nodigen als dat
aansluit bij het leerdoel van dat moment.

“Alles begint met een goede visie op onderwijs. Als je weet waar je als school naartoe wil, dan weet je beter welke middelen
je wilt inzetten. We zijn als school ook kritischer geworden in het kiezen van culturele aanbieders. Alleen als workshops of
activiteiten écht bijdragen aan ons leerdoel, worden ze ingezet.”

Interview
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Creativiteit
is een
fundamentele
21e eeuwse
vaardigheid
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Hoe we iedereen binnen de school zo ver hebben gekregen?
Dat is een geleidelijk proces, waarin je voorlopers hebt
en mensen die wat minder snel gaan. De afgelopen jaren
hebben we ons volledig op de basisvaardigheden gericht,
taal, rekenen, lezen. Nu dat deel op orde is, richten we ons
weer op de skills van de leerkrachten. We hebben echter
wel geleerd: als je te snel gaat, krijg je niet al je leerkrachten
mee. Het begint ermee dat onze leerkrachten geloven
in het werken met kernconcepten. Vanuit het idee dat
meerdere werkvormen naar hetzelfde leerdoel kunnen
leiden, zijn ze vrij om met cultuur of creativiteit aan de slag
te gaan. We geven de leerkrachten daarin veel vrijheid en
verantwoordelijkheid, we willen het echt verankeren en
niet van bovenaf opleggen. Ze moeten er zelf achter staan,
anders werkt het op termijn niet. We hebben op school
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MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES

Recept
OP DE TUMP, HEEL
Voorheen bestond cultuureducatie uit ‘leuke activiteiten
doen’, zonder dat gekeken werd naar de leeftijd van een
kind, de thema’s in de klas of de ontwikkeling van een
kind. Meestal in de vorm van een kunstmenu, waaruit elke
groep uit ongeveer drie activiteiten kon kiezen. Cultuur
integreren in lesmethodes lijkt dan dé ideale manier te
zijn om talenten aan te boren, maar hoe doe je dat dan?
Op SBO Op de Tump merkten ze dat leerlingen veel
betrokkener zijn als ze aangesproken worden op hun
interesses of hun talenten.
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T
TALENINGEN ZIAJRT
LEERELNS IN KA.
TEV GEBRACHT

Via het SIEN-lab gingen de leerkrachten met behulp
van culturele experts aan de slag om kunst- en cultuureducatie in het
onderwijs een passende plek te geven, met ruimte voor talenten en waar kansen
ontstaan voor kinderen om zich verder te ontwikkelen.

Talenten
aanboren

Ateliers
Minimaal één middag per week werken leerlingen in de middaguren in
zogenoemde ateliers. Dit zijn groepsdoorbrekende werkplekken of werkvormen,
die lessen in kunst en cultuur behelzen, maar ook in koken, techniek of
bewegingsonderwijs. De lessen richten zich op het versterken van het
zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, competentiegevoel en talentontwikkeling.

Onderbouw enthousiasme
In de onderbouw is samengewerkt met verschillende soorten kunstenaars. In de
onderbouw lukte het goed om nieuwe gebieden te introduceren. Dit gebeurde
op basis van de thematische aanpak van wereldoriëntatie. Doordat leerkrachten
eerst workshops kregen binnen de ateliers, ervoeren ze hoe het was om
meer buiten de lijntjes te werken. Iedereen bleek ingedeeld in disciplines die
buiten iemands comfort zone lagen. Daarnaast kregen leerkrachten training in
‘divergent denken’ en is het team hun talenten ontdekt. Talenten van leerlingen
zijn tevens in kaart gebracht. Hierdoor is de school beter in staat om
ateliers in te richten naar talenten van kinderen en kunnen ze
de kwaliteiten van leerkrachten beter inzetten.
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KERNCONCEPTEN

Recept
SYNERGIESCHOOL
Op de Synergieschool zijn we iedere dag bezig met innovatie. Elk kind
volgt zijn eigen leerroute, waarbij we gebruik maken van elkaars talenten.
We innoveren op het gebied van materialen, inrichting, onderwijsconcept,
loslaten klaslokalen en digitalisering.
De aftrap van het Sienlab was medio april 2015. De vraag van de
school was: hoe integreren we cultuureducatie binnen ons nieuwe
onderwijsconcept. Hoe zorgen we ervoor dat cultuur, samen met
burgerschap en wetenschap en techniek, binnen ons onderwijsconcept het
verbindmiddel tussen vakgebieden wordt, waardoor we gebruik maken
van ieders talenten.

inzicht
krijgen
in het
leggen van
verbindingen

Met de werkgroep werd een eerste opzet gemaakt waarbij 3 items de
aandacht kregen:
• Het inzetten van M.I.
• Koppeling van het nog te kiezen onderwijsconcept aan
Cultuureducatie
• Inzetten van creativiteit binnen je team/ wat is dat eigenlijk/wat heb
je ervoor nodig

Het doel was iedere keer: hoe kun je
cultuureducatie een plaats geven binnen
het Kernconcept waar je mee werkt en hoe
kun je gemakkelijk verbindingen maken.
Het proces verliep stap voor stap, maar
zeker doelgericht!

CES OOR
O
R
P
HET STAP V ER
EP AR ZEK
I
L
R
E
V P, MA CHT!
STA OELGERI
D

Het hele team van de Synergieschool,
die in het schooljaar 2016-2017 in het
nieuwe schoolgebouw van start ging,
heeft gezamenlijk hard gewerkt aan het
integreren van cultuureducatie binnen de
Kernconcepten.
Er is een ruimere blik t.a.v. het inzetten
van cultuureducatie als leermiddel
binnen het onderwijs in het algemeen en
Kernconcepten in het bijzonder.
Vaardigheden tot creatief denken zijn
aanwezig, veel oefenen en werken vanuit
een vertrouwen in anders leren kan
uiteindelijk tot een goede borging leiden
in een doorgaande leerlijn.

Deze uitgangspunten kregen op het einde van het schooljaar 2015-2016
tijdens een studiedag in Kasteel Baexem voor het hele team een eerste vorm.
Het nieuwe schooljaar 2015-2016 begon in het Sienlab met wat
onduidelijkheden:
• Het nieuw te kiezen onderwijsconcept was nog in een
experimenterende fase zodat koppeling met cultuureducatie nog
niet aan de orde was.
• De aanvankelijke bewuste keuze voor de rol van de onderzoeker
bleek in een vervolgfase bijgesteld te moeten worden.
Besloten werd om het hele proces even te laten rusten tot januari 2016.
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De uiteindelijke keuze voor Kernconcepten en IRISZ, in de personen van
Juliëtte van Dijk en Hans Leistra als nieuwe onderzoekers in het Sienlab,
gaf een duidelijkere richting om samen met de al bestaande partner Jan &
Ko |creatief in onderwijs een vervolgweg in te slaan.
Er werd gekeken naar vragen en behoeftes binnen het team en concrete
invullingen hiervan, op velerlei manieren. Er werden vooral veel
handvatten aangereikt m.b.t.
• Het oefenen en toepassen van creatieve denkprocessen en
vaardigheden, buiten je kaders leren denken
• Inzicht krijgen in het leggen van verbindingen
• Toepassen van mogelijkheden in de dagelijkse praktijk
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Quotes
Kijk
Voel
Vraag
Onderzoek
Geniet en
verander je
gedrag
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Doe
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Beleef
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MYRA LEENEN,
HARLEKIJN
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// INVALSHOEK 2
Er is nog meer …
Een aantal scholen is nog volop in ontwikkeling. Hieronder volgt een korte
beschrijving van deze trajecten.
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't Mozaiek biedt cultuureducatie aan in de vorm
van circuits. Onderzocht wordt hoe dit verder
verdiept kan worden zodat er een integrale
aanpak is. Hoe kan dit verder geïntegreerd
worden in de lespraktijk. Het prikkelen van het
team is daarbij een belangrijk onderdeel.

DE KLIMOP TALENTONTWIKKELING
De Klimop onderzoekt hoe MI en cultuureducatie (en zelfs
wetenschap en techniek) met elkaar verbonden kan worden,
hoe er meer samenhang in het aanbod gecreëerd kan worden
en cultuureducatie geïntegreerd kan worden in het onderwijs.
Ze vinden talentontwikkeling van kinderen, maar ook van
de leerkrachten, belangrijk. Door ook het team zijn of haar
talenten te laten ontdekken en aan te spreken in de dagelijkse
praktijk zien ze kansen voor een aanpak die beklijft.
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In de uitgangspunten van basisschool t Kempke staan
verschillende aspecten van de persoonsvorming van de
kinderen centraal. Leren op school beperkt zich dus niet alleen
tot de traditionele vakken die gegeven worden, er is aandacht
voor creatief denken en leren en het aan den lijve ervaren.
Daarnaast is het streven om de vakken zoveel mogelijk in
samenhang aan te bieden. Cultuureducatie geeft vorm aan
een aantrekkelijke, inspirerende visie op leren. Leren lukt
alleen als het betekenisvol is. Binnen deze context onderzoek
de school hoe vakintegratie vorm kan krijgen.

87

// INVALSHOEK 3
Cultuur inzetten als middel om
sociaal emotionele vaardigheden te
ontwikkelen en/of bevorderen
Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen? Combineer problematieken met
cultuur, maak pesten bespreekbaar met theater, ontwikkel
een positief zelfbeeld met muziek, leer samenwerken met
behulp van kunst. Integreer cultuur binnen

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

sociaal-emotionele ontwikkeling.
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LEYENBROEK
Leerkracht van de school: Nanda Bongaerts-Brugman:

Wees
jezelf,
sta open

Tijdens het buitenspel merkten we als school dat het voor meerdere kinderen
moeilijk is het echte speelplezier te vinden. Eén van de voorwaarden om aan
speelplezier toe te komen is respect voor de medeleerling, de toezichthouder
en voor de spelmaterialen. In het bereiken van het doel om het speelplezier te
vergroten, zijn we gaan investeren in de ontwikkeling van een nieuwe kijk op dit
vraagstuk, zodat het spelen ook weer kan leiden tot spelvreugde.
Om dit te realiseren bleek een verandering nodig binnen drie doelgroepen.

1.De kinderen:
• Respect hebben voor elkaar (en voor volwassenen) en daarbij op een
positieve manier met elkaar omgaan/spelen.
• Respect hebben voor het materiaal.
• Op een positieve en creatieve manier leren spelen.

2. De leerkrachten:
• Het aanleren en het handhaven van het beter samenspelen en het daarvoor
vereiste gedrag
• De rol van het samenspelen ook in het kader van coöperatief leren.
• Het bewust worden van het belang en het geven van voorbeeldgedrag.
• Het samen bewaken van het nieuwe gedrag/spelen, waarbij ieder vanuit
zijn teamverantwoording handelt.

3. De ouders:
• Ouders betrekken bij dit proces
• Ouders informeren over veranderingen omtrent spelgedrag en samen spelen.
• Ouders indien zich daar kansen in voordoen laten participeren in de uitvoering
en in de handhaving van het nieuwe gedrag.

innovatieve plannen al klaar met als thema
‘Doorgeven’ die kansrijk waren om het gewenste
resultaat te behalen. Hierbij kan gedacht worden aan
plannen zoals de ontwikkeling van een ‘natuurmuur’
met interactieve elementen, een school-dj en een
themakrant rondom deze innovaties.
In het begin van kalenderjaar 2015 werden de
innovaties stap-voor-stap geïntroduceerd bij
het schoolteam en de leerlingen. De creatieve
uitspattingen die de school (leerlingen en
schoolteam) vervolgens gezamenlijk met de
culturele partners gingen uitvoeren, werden door
de onderzoeker met veel plezier en bewondering
op de voet gevolgd. In de tussentijd ging het
projectteam ook alvast vol energie werken aan
fase drie, waarin duurzaamheid centraal staat.
Het doel was een streven naar chemie tussen de
innovaties, de leerlingen en het schoolteam. Zij zijn
de eindgebruikers en er werd een gezamenlijk plan
opgesteld hoe de innovaties, die als groeimodel
worden aangeboden, ook na afloop van het SIENlab
verder kunnen worden uitgebreid en hopelijk gaan
leiden tot langdurig respectvol (speel)plezier.

Samenwerking en Chemie
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Het SIENlab op BS Leyenbroek is in het voorjaar van 2014 opgestart
waarbij gekozen is voor een gefaseerde aanpak. Fase één is omgedoopt tot
brainstormfase, waarbinnen de onderzoeksvraag en de bijbehorende doelen en
subdoelen zijn vastgesteld. Deze periode bleek essentieel om verwachtingen
helder te krijgen en alle ideeën en wensen te structureren. De regie heeft
volledig in handen van school gelegen. De regie in handen hebben we ervaren als
tijdrovend en intensief. Het was moeilijk om alle ideeën van iedereen om te zetten
in een concreet plan waar de school iets aan heeft.
De culturele, creatieve out-of-the-box denkers, CNME Atelier en Jos Netto,
enthousiaste leerkrachten en een gemotiveerde onderzoeker, van de universiteit
Maastricht, Dave van Kann, hadden wel een ding gemeen: ze wilden allemaal heel
graag. Uitdaging lag er des te meer in om dezelfde ‘taal’ te gaan spreken en om
de gezamenlijke motivatie in een gestructureerd plan te vertalen, oftewel het
creëren van chemie.
Toen er chemie was ontstaan tussen de projectleden in fase één, volgde de
overgang naar fase twee, ‘de ontwikkelfase’. Op dat moment lagen enkele
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“Als je twee
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komen. Na
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prima en
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werken op
de school.”

De Meervoudige intelligentie muur
Ik ben ik, jij bent jij, samen spelen dat doen wij!
Het doel is om op de speelplaats, het speelplezier,
het respect voor de ander (en het materiaal) te
bevorderen; het spelen met plezier en het op een
prettige omgaan met elkaar, door talenten van
kinderen te benutten en te bevorderen. Door
herinrichting van de speelplaats wordt gehoopt het
speelgedrag positief te beïnvloeden.
Dit wordt vormgegeven middels een muur
waarin de meervoudige intelligenties op het
schoolplein zichtbaar zijn. Een muziekmuur,
natuurmuur, taalmuur, etc. Het respect wordt
vormgegeven door eigenaarschap te bevorderen.
Eerst individuele verantwoordelijkheid, daarna
groepsverantwoordelijkheid en tot slot
schoolverantwoordelijkheid. De verschillende
groepen worden ook nog verantwoordelijk
gesteld voor de bouw en het onderhoud van een
specifieke muur zodat het concept gewaarborgd
blijft. Dit is voor alle ‘intelligenties’ op dezelfde
manier aangepakt. Het plezier zit in aantrekkelijke
en uitdagende materialen en in de uitdaging om
talenten te gebruiken.
Kerndoelen doelen die hiermee aan bod komen zijn:
Oriëntatie op jezelf en de wereld: kerndoel 34, 37
en 39. Dit sluit aan bij het omgaan met jezelf, elkaar
en op de omgeving.
Verder komen met de bouw van de muur in de
verschillende groepen diverse vakgebieden aan bod
zoals, rekenen, schrijven, natuurkunde, lichamelijke
opvoeding en de creatieve vakken. Kinderen
leren beter doordat ze goed in hun vel zitten en
aangesproken /uitgedaagd worden op hun eigen
talenten (Meervoudige Intelligentie).
Een speciale werkgroep regelt en begeleidt de
bouw van de muur. Wel worden de teamleden
en groepen ingezet om de verantwoordelijkheid
voor een muur te delen. De werkgroep blijft na
de bouw van de muur actief om de continuïteit te
waarborgen en groei van de muur te bevorderen.
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POSITIEF GEDRAG & TALENT!

Recept

respect,
geluk en
veiligheid

DE FONTEIN, NIEUW BERGEN

Dat er een goed (pedagogisch) groepsklimaat op school moet zijn, daarover is
iedereen het eens. Kernwaardes als respect, vertrouwen, eerlijkheid, geluk,
veiligheid, en betrokkenheid horen als een soort wolken continue door de
school te waaien.

Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Fontein hebben
samen een Top 7 samengesteld. Dit bevat zeven sociale
omgangsregels die nagestreefd moeten worden op school. Op
gezette tijden staat er in elke groep een regel centraal in het kader
van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hoe kunnen we door het inzetten van talenten van onze leerlingen hun gevoel van
eigenwaarde laten toenemen en zo het groepsklimaat in positieve zin bevorderen?
Wij wilden op zoek gaan naar een nieuwe invalshoek om gedrag in de groep positief
te bevorderen. Wij maakten ons steeds meer zorgen over storend gedrag en de
invloed daarvan op het pedagogisch klimaat in de groepen. Dus wilden we nu eens
niet denken vanuit bijv. een weerbaarheidscursus aanbieden à la Marietje Kessels,
maar samen met een cultuuraanbieder op zoek gaan naar een andere invalshoek
om dat gedrag bespreekbaar te maken en toe te werken naar een goed klimaat in
de groep. Verder wilden wij hiervoor graag een doorlopende ontwikkelingslijn door
de hele school. Met enkele docenten zijn we met de creatieve partner Settheater
aan de slag gegaan. De vrienden van Bibi volgden het traject als onderzoekers en
bewaakten de rode draad.
Het Settheater werkt met verhalen van mensen (in dit geval kinderen) die laten
zien dat verbinding met elkaar de eerste stap is, en dat we alleen “samen” verder
komen. Volgens Set: “Kijken in een theaterspiegel opent de deur naar verandering
en maakt gedrag bespreekbaar.” Vanuit enkele brainstormsessies werd er al snel in
de praktijk gepraat met kinderen en docenten over wat zijn nu eigenlijk waarden
en normen en hoe gaan wij daar mee om binnen school. Duidelijk werd dat normen
en waarden ook echt gevoeld moeten worden vanuit intrinsieke motivatie en niet
zullen werken als je alleen van bovenaf regels opstelt. Om in die diepere laag van
bewustzijn te komen gingen ze aan de slag om een handvat te ontwikkelen wat
leerkrachten konden gebruiken in de dagelijkse lespraktijk. Doordat kinderen veel
bewuster gaan kijken naar elkaars talenten en die van zichzelf is de verwachting dat
het respect voor elkaar zal toenemen, evenals de eigenwaarde. Daarmee zouden
pestgedrag en andere storende aspecten op natuurlijke wijze vanzelf afnemen.

Men heeft voor het kind herkenbare verhalen ontworpen die samen met de
tevens ontworpen “kleurencirkel van interactie” stimulerend werken in de groep.
Deze verhalen kunnen op ieder moment gebruikt worden om een ervaring en
het bijhorende gedrag vanuit verschillende perspectieven te leren bekijken. Elke
gedrag wordt gekoppeld aan een kleur. Voorts zijn hier voor de onderbouw nog
spelvormen aan toegevoegd en is er aan de kleuren een naam gekoppeld.
SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN
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‘T VALDER

Verhalen met kleur

Hoe is het verder gegaan?
Al werkende met deze opbrengsten vanuit het SIEN lab kwamen we erachter dat
we meer handvaten nodig hadden om de kleurencirkel voor kinderen concreet /
tastbaar te maken. Dus behoefte aan meer “visueel” vorm geven. Daarom zijn we
nu met SIEN in een co creatie met een beeldend kunstenaar aan de slag om deze
cirkel beeldend vorm te geven.
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EEN EIGEN TOP 7

TOP 7 R
''WE HEL EGELS
PEN ELK
AAR''

Dit zijn ze:

TOP 7-regels De Fontein
1. We helpen elkaar
2. We praten met elkaar en we luisteren naar elkaar
3. We geven elkaar complimenten
4. We spelen en werken samen, iedereen hoort erbij
5. We kijken eerst naar wat we er zélf aan kunnen doen
6. We praten het met de mond uit, niet met de hand
7. We lachen wel met iemand, niet om iemand

De school zocht naar een culturele manier waarop samenhang of
een doorgaande lijn kon komen op de wijze waarmee leerkrachten
met de Top 7 in hun klas werkten. Aanvankelijk werkte bijvoorbeeld
de onderbouw met bepaalde handpoppen om de regels tot leven te
laten komen, en de bovenbouw met weer heel andere figuren. Dit
maakte het rommelig. Samen met het SIEN team werd besloten tot
samenwerking met een verhalenschrijver. Deze ontwikkelde twee
eigentijdse karakters die figureren in passende verhalen bij elk van de
Top 7 regels. De twee karakters groeien als het ware met de kinderen
van groep 1 tot en met groep 8 mee tijdens hun gehele schooltijd. Dit
zorgde voor een ruggegraat.

Hoe ziet pure blijdschap eruit?
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ST. JAN BAPTIST, KERKRADE
St. Jan Baptist is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk
lerende kinderen. Daarnaast heeft de school zich gespecialiseerd
in het omgaan met kinderen met autisme en een verstandelijke
beperking. Belangrijke hoofddoelen voor de school zijn: het
ontdekken van toekomstmogelijkheden en toekomstperspectieven,
gericht op een zo breed mogelijk naschoolse maatschappelijke,
sociale en culturele deelname. Ze besteden hierbij aandacht aan taal,
lezen, rekenen, wereldoriëntatie en andere vak- en vormingsgebieden
zoals culturele zelfontplooiing, creativiteitsontwikkeling, ruimte voor
zelfontdekking, vrijetijdsbesteding, relatievorming, sociale interactie en
wonen en werken.
St. Jan Baptist heeft in 2015 in samenwerking met partner VAZOM, een
co-creatie opgestart met als vraag hoe ze autistische kinderen in de klas
creatieve vaardigheden kunnen aanbieden tijdens de les. Deze samenwerking
heeft een basis gelegd voor de volgende vraag, namelijk: Waar komt
creativiteit tot zijn recht binnen de leerlijnen voor zeer moeilijk lerende
kinderen speciaal onderwijs? Cultuur is hierin een belangrijk voertuig, omdat
ze beeldend, drama, muziek en dans willen inzetten om ontwikkeling te
bevorderen, talenten en kwaliteit van kinderen optimaal te benutten en
sociale vaardigheden te stimuleren. “Kinderen zouden krachtig moeten
worden in zelfredzaamheid, onder andere door de expertise van de
leerkracht”, aldus adjunct directeur Gustien Reinartz
Om het lab zo goed mogelijk eigen te maken en te integreren in de
dagelijkse lespraktijk is daarom gekozen om het te combineren met het
traject Positive Behaviour Support en het naschools aanbod. Samen met
Jean-Philippe Rieu en VAZOM ging St. Jan Baptist
daarom aan de slag om de diverse kunst- en
cultuurdisciplines te koppelen aan SEO-leerlijnen.
Belangrijk hierbij is dat leerkrachten getraind worden
in hoe ze het ontwikkelde materiaal (in de vorm
van procesbeschrijving en handvaten) zelf kunnen
toepassen in de klas en om situaties te herkennen in
de praktijk waarin het toegepast zou kunnen worden.
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“Creatieve lessen, muziek en dans zijn bij uitstek
middelen om positief gedrag in kinderen naar boven te
halen en zelfvertrouwen te creëren”, aldus Gustien. “Deze
disciplines zijn tevens geschikt om de sociale emotionele
ontwikkeling, sociale en motorische vaardigheden te
stimuleren en bieden zij positieve en diverse zintuigelijke
ervaringen. Kinderen in het speciaal onderwijs hebben vaak
moeite met rekenen, lezen en traditionele wijze van leren.
Zij zijn vaak meer ‘doeners’ en beter in praktijk vakken.
De kunstvakken sluiten meer aan bij hun competenties en
kunnen ervoor zorgen dat zij succes ervaren.”

Onze belangrijkste ontdekking is...
“De belangrijkste ontdekking is dat het team nieuwe
manieren ontdekt om cultuur in te zetten”, zegt Jean-Philippe.
“Eigen kwaliteiten ontdekken en het bekende durven loslaten
is hierin belangrijk.” Uit zijn ervaring blijkt dat dit vaker speelt
op scholen. Jean-Philippe probeert daarom het loslaten over te
dragen aan de leerkrachten.
Het lab is momenteel nog in ontwikkeling. Leerkrachten, leerlingen
en experts zijn intensief bezig om er samen een mooi proces van te
maken. Uiteindelijk ontstaan er procesbeschrijvingen en handvaten
waarmee leerkrachten in de toekomst zelf uit de voeten kunnen.
Het belangrijkste uitgangspunt is natuurlijk dat door middel van deze
lessen de ontwikkeling van leerlingen wordt bevorderd, talenten en
kwaliteiten optimaal benut worden en sociale vaardigheden
gestimuleerd worden.

PROCESHET PROJECT
MANIER GERICHT O MET J.P.
M
I
WAT IINN DE KINDEROP EEN CREAS
HEN ZI EN TE ON TIEVE
MOOIE
U
I
T
VERWER SPRAKENT. KINDEREN TPLOOIEN
TEN GO KINGSVORME EN BEDENK DOEN
EDE AA
E
N DE GN. DIT ALLESN ZELF
GROEPS ROEPSVO
K
DYNAMI
RMING OMT
EN
ARCADI CA!
A

recept
ST. URSULA, KERKRADE
Basisschool St. Ursula heeft haar visie en
missie (je mag er zijn, wij zijn er voor jou)
herzien, waarin de nadruk ligt op sociaal
emotionele ontwikkeling en talentonwikkeling.
Directeur Roger Bertrand wil graag creativiteit
terugbrengen in de klas. Dit vind nu vooral in de
onderbouw plaats, maar zou ook op midden- en
bovenbouw beter kunnen worden bevorderd.
In samenwerking met cultureel expert JeanPhilippe Rieu ontwikkelt de school momenteel een
structuur voor creativiteit met koppeling naar 21e
eeuw vaardigheden en rekenen. Samen met de
expert kijken de leerkrachten waar creativiteit te
implementeren is in de klas.
Binnen de visie van de school – je mag er zijn, en
wij zijn er voor jou – zal talentstimulering vanuit
het kerncurriculum met de nadruk op rekenen
plaatsvinden. Concreet betekent dit dat de nodige
activiteiten binnen het onderwijsprogramma
geïntegreerd worden. Denk hierbij aan activiteiten
tijdens de rekenlessen.
Samen met Jean-Philippe zoekt de school naar
de ideale plek om meer creativiteit toe te voegen
aan het curriculum. Het is de bedoeling dat het
gehele schooljaar aandacht besteed wordt aan het
realiseren van een creatief klassenklimaat. Het is een

permanent aandachtspunt binnen de nieuwe visie
van Basisschool St. Ursula.
“De grootste ontwikkeling is dat het team inziet dat
door muziek, beweging, zingen etc. kinderen veel
meer leren dan de gewone reguliere les”, aldus JeanPhilippe. “Het blijkt toch nog lastig voor leerkrachten
om dit los te durven laten. Blijven praten met elkaar
en ervaringen delen is daarom belangrijk. Daarom
komt er een weblog waarop leerkrachten het proces
bijhouden. Tijdens vergaderingen staan drie vragen
centraal: Wat heb je gezien? Wat houdt mij tegen om
het zo te doen? Wat heb ik
nodig? Door met elkaar te
delen wordt het proces van
loslaten makkelijker.”
“Basisschool St. Ursula
zal de komende jaren
voor een grotere
uitdaging staan
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Dat hoogbegaafde kinderen een eigen ontwikkelings- en uitdagingsbehoefte
hebben is evident. Het onderwijs in Nederland is daar veelal niet op ingesteld,
met als gevolg dat hun potentieel niet volledig wordt ontwikkeld. Vaak wordt
gedacht dat de kinderen , vanwege hun “ slimheid” een mindere sociaalemotionele ontwikkeling hebben. En er wordt ook van de veronderstelling
uitgegaan, dat cultuureducatie een middel kan zijn om de kinderen sociaal en
emotioneel vaardiger te maken.

Veel kinderen maken steeds meer gebruik van Social Media. De wereld van
online media is erg aantrekkelijk en een grote ontdekking. Soms hebben
kinderen (en ook ouders) te weinig of geen oog voor de bedreigingen van
Social Media. Zij kunnen dan in ongewenste situaties terecht komen.

Het reguliere onderwijs in Nederland is niet ingesteld op hoogbegaafde kinderen.
Daarom worden allerlei varianten bedacht om de kinderen toch passend onderwijs
te bieden. De scholenkoepel Prisma doet dat door het inrichten van een Plus klas:
de Prisma Plusbus.

Het ging om de vraag: Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan de sociaalemotionele vaardigheden van de hoogbegaafde leerlingen in de Plusbusklas.
Het antwoord op die vraag werd vertaald naar een serie van 3 lessen dans en
choreografie en een serie van 4 lessen beeldend. De danslessen richtten zich
op beweging en het uitwerken van een choreografie. Er werd gewerkt met
bewegingswoorden en danskaartjes als basis daarvoor. De sociaal-emotionele
aspecten speelden hier vooral een impliciete rol.
In de lessen beeldend ging het om inspireren, ontdekken en uitdagen. In een
geleide instructie in relatief kleine stapjes werden de leerlingen d.m.v. een vaste
set foto’s tot kijken naar kunst en het onder woorden brengen van de eigen
waarneming gebracht. De leerlingen gaven later aan daar niets aan te vinden.
Een concept zal verder ontwikkeld moeten worden om bruikbaar te zijn voor
hoogbegaafde kinderen. Een wijze les.
Onderzoeker Maas heeft onder andere geconcludeerd dat “tijdens de conceptfase,
uitvoering en evaluatie is gebleken dat de uitgewerkte lessen hadden kunnen
profiteren van een diepgaandere kennis van de bijzondere eisen aan onderwijs aan
hoogbegaafden, Top Down denken en aan communicatiemodellen. Ook
het (consequenter) aannemen van de rol van coach als
‘procesbevorderaar’ kan worden bevorderd.” De
bevindingen uit het lab zijn gebruikt bij een verdere
uitwerking van een ontwikkellijn creativiteit binnen
het plusonderwijs van stichting Prisma.
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Om de veronderstellingen te toetsen zijn een tweetal projecten opgezet, die door
een onderzoeker gevolgd zijn en waarvan een bevindingenrapport opgesteld is.

hoogbegaafde
kinderen

CYBERPESTEN EN SOCIAL MEDIA
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Elk jaar staat cyberpesten en omgang met Social Media op de agenda bij BS De
Hommel in Venray. De Hommel zocht een alternatieve invulling rondom het
onderwerp cyberpesten. Het uitgangspunt is cultuur als middel!
Met deze vraag en deze doelen zijn een aantal experts aan de
slag gegaan, met als resultaat een projectweek rondom het
thema cyberpesten en social media voor de groepen 5 tot en
met 8.
Tijdens een introductiefilm werden de kinderen geprikkeld
en uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met onderzoek
en het maken van een voorlichtingsfilm over social media.
Een social media expert ging met de kinderen in gesprek en
de leerlingen konden aan de slag in diverse workshops ter
voorbereiding op de het maken van de film. Alle experts richten
zich op bewustwording, communiceren en werken toe naar een
gezamenlijk eindresultaat: een voorlichtingsfilm over cyberpesten
door kinderen, een aantal codes, zichtbare kunstwerken rondom deze codes
en een slotpresentatie voor ouders.
Er werd een code geformuleerd: #FAIL.
De film werd opgenomen en er werden voorbereidingen voor de
oudermiddag getroffen.
Als afsluiting was er een succesvolle oudermiddag door kinderen,
waarin de kinderen vol trots hun codes, verwerkt in kunstzinnige
posters en hun film presenteerde aan ouders.
Tijdens het proces werd duidelijk dat er ook een belangrijke rol bij ouders
ligt rondom dit thema. Ouders hebben vaak geen idee van wat hun kind op social
media doet.
Succesvol was de positieve insteek, zodat kinderen snappen wat ze
online doen. De positieve insteek wekt enthousiasme op
bij kinderen, waardoor ouders geprikkeld
worden. Door het enthousiasme
van de kinderen, gaan ouders zich
interesseren voor dit onderwerp
perts
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PRESENTEREN KUN JE LEREN

AANPAK VOOR GROEPSGEDRAG

Recept

Er was
sprake van
haantjesgedrag en
meidenvenijn

MUNSTERGELEEN

DE TRIVIANT, STEIN

‘Er was sprake van haantjesgedrag en meidenvenijn.’ ‘Groep 6b is een drukke
groep, hoe kan de groepsdynamiek verbeteren? ‘. Basisschool Munstergeleen
ging op zoek naar oplossingen voor deze en andere groepsproblemen. De
school koos ervoor om cultuur als leermiddel (co-creatie) in te zetten om de
sociaal emotionele vaardigheden tussen leerlingen, leerkrachten en tussen
leerlingen en leerkrachten te verbeteren. Klassikaal zijn er deelvragen
opgesteld die betrekking hadden op problemen in de groep. Vervolgens heeft
elke groep samen met een creatieve expert gewerkt aan het ontwikkelen
van een activiteit of voorstelling om antwoord te krijgen op die vragen. Het
schooljaar is afgesloten met een gezamenlijke presentatie van dit project naar
elkaar, ouders en externen. De sleutelwoorden: creativiteit, uitproberen,
leren, experimenteren en ervaringen delen.

Hoe vaak per dag ben je eigenlijk bezig met iets uit
te leggen, te vragen, over te brengen, te laten zien of
gewoon te vertellen? Het antwoord is natuurlijk duidelijk:
doorgaans heel vaak. En het staat of valt met hoe je het
brengt, ofwel presenteert. Wil je je verhaal kwijt maar
vertel je niet samenhangend of ben je ongeconcentreerd,
dan verlies je je publiek, wie dat ook moge zijn.

“Een klas is zoveel meer dan rekenwonderen en taalknobbels”, zegt een van de
creatieve experts over de gekozen aanpak. “Door gebruik te maken van elkaars
talenten kun je het wij-gevoel in de groep vergroten en borgen, zodat kinderen
ervaren dat je als groep veel krachtiger bent.” En dat is geslaagd, de culturele
partners zijn trots op de leerlingen want hun vermogen om samen te werken is
gegroeid. “Kinderen zijn elkaar op gaan zoeken om samen te oefenen. Ze leerden
om te incasseren en te accepteren. En bovenal leerden ze om er samen te staan,
als hele groep en samen het applaus in ontvangst te nemen.”

Bij Basisschool Munstergeleen waren de verwachtingen met betrekking tot de
verbeteringen in leerling-leerling gedrag hoger dan de verwachtingen op het
gebied van leerkracht-leerling en leerkracht-leerkracht gedrag. “Eigenlijk lagen
de verwachtingen op die laatstgenoemde gebieden laag. De uitkomst heeft de
verwachtingen overtroffen.” Co-creatie heeft volgens de school laten zien hoe goed
een positieve aanpak werkt bij kinderen. “Ze kregen een podium, applaus en konden
van een positieve kant zien hoe je een groep vormt. En dat had effect. We gaan een
plek op het rooster inrichten om kinderen alleen maar te laten doen waar ze goed in
zijn en ze een podium te bieden. Wat betreft leerkracht-leerkracht gedrag hebben
we bereikt dat we nu constant eenheid uitstralen. Wat voorheen incidenten waren,
is nu een visie van de school geworden. Daar heeft SIEN aan bijgedragen.”

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

“Ieder kind mag zijn
talenten laten zien!”

Een klas is meer dan rekenwonderen en talenknobbels

Positieve aanpak werkt
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Op De Triviant zijn ze zich ervan bewust dat in de
maatschappij van morgen, soepele communicatie zo
makkelijk nog niet is. Hierbinnen valt ook de alsmaar
toenemende druk op jezelf adequaat presenteren.
Op school werd echter gemerkt dat vooral kinderen in groep
8 het best wel moeilijk vinden om zichzelf te presenteren.
Met het oog op de toekomst werd daarom besloten dat
er hiervoor een nieuwe lesstof verrijkende leerlijn moest
komen. Ook zou het ‘leren presenteren’ op zich in het gehele
onderwijsaanbod geintegreerd moeten worden, zodat het
niet bij een opleving tijdens een paar lessen zou blijven. Bij
de hiervoor onstane co-creatie werd samengewerkt met een
rijk veld aan specialisten, zoals een drama docente maar ook
taalcoördinatoren en een gedragsspecialist.

De schoolmusicial gaat op de schop.
Duidelijk werd al gauw dat de drama docente qua
ondersteuning van de leerkrachten van cruciaal belang
zou zijn, aangezien de aloude schoolmusical op de schop
ging. Deze is vervangen door een heuse talentenshow.
De vrijdagmiddag staat voortaan in het kader van deze
voorstelling, waarvoor kinderen hun eigen draaiboek moeten
maken en waarin ze aan het einde van het jaar hun talenten
presenteren.
Doordat de drama docente er voor een bepaalde periode
elke vrijdag bij was, konden leerkrachten met al hun
hulpvragen terecht. Over hoe zo’n talentenshow tot stand
kan komen als ze het zelf moeten organiseren, maar ook
hoe presentatie in bijvoorbeeld een taalles aangepakt kan
worden. Tijdens de repetities was het soms ongemakkelijk
voor leerlingen om zo’n, (voor hen nieuwe,) intensieve
feedback te krijgen, ook al was het ‘opbouwende kritiek.’
Kinderen leerden tijdens deze lessen daarom ook hoe
daar mee om te gaan. Omdat er echter een veilig klimaat
is geschept, durfden kinderen zich steeds meer en beter
te laten zien. Ook werd het eigenaarschap van de gehele
te maken voorstelling steeds bij hen zelf gelegd. Hierdoor
kost het kinderen minder moeite om veel te oefenen en zich
goed voor te bereiden, omdat ze veel meer betrokken zijn.
De school is op dit moment nog zoekende naar een manier,
los van de talentenshow, waarop kinderen zelf momenten
kunnen kiezen wanneer ze iets willen presenteren.
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// INVALSHOEK 4
Cultuur als middel om 21e eeuw
vaardigheden te bevorderen
Hoe geef je vorm en inhoud in de praktijk aan de 21ste eeuw
vaardigheden met behulp van cultuureducatie? Ontdek
wat creativiteit in het onderwijs kan betekenen, hoe ictgeletterheid door een creatieve expert wordt ingevuld,
ontwikkel handvaten om kritisch denken

SIEN | NIET STAPELEN MAAR INTEGREREN

te stimuleren.
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21E EEUW VAARDIGHEDEN

Megalab
12 SCHOLEN

Vakgebieden en
ontwikkelingsgebieden worden
geclusterd

12 scholen gingen de uitdaging aan het antwoord te
zoeken op de vraag; ‘Hoe geef je vorm en inhoud in de
praktijk van onze scholen aan de 21ste eeuw vaardigheden
met behulp van cultuureducatie?
Met als beoogd resultaat een aanpak om 21ste eeuw
vaardigheden te integreren in het onderwijs met behulp
van cultuureducatie. Daarnaast ontwikkelen de scholen
samen met culturele experts activiteiten en handvaten
voor leerkrachten.
Tot slot is er een onderzoek van de Universiteit
Maastricht en partners gekoppeld aan het Megalab om
te onderzoeken of cultuureducatie effect heeft op het
ontwikkelen van deze vaardigheden.

DE SCHOLEN

In schooljaar 2014-2015 zijn de eerste scholen begonnen. In
2015-2016 en 2016-2017 zijn SKO Maasdal, De Nieuweschool
Panningen en De Driespong Geleen hierbij aangesloten.

KIJKEN,
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SKO MAASDAL
Afgelopen jaren is SKO Maadal op zoek gegaan naar
vernieuwing onderwijs en hebben in schooljaar 20152016 gekozen voor het
onderwijsconcept van O4NT.
Dit onderwijsconcept staat
ook wel bekend als “Steve
Jobsscholen”. In 2016-2017
gaan de scholen aan de slag,
beginnen met nadenken en
vormgeven. Welke leerlijnen
wel en welke niet? Welke
Wat ho
udt het
ateliers en workshops gaan
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In deze ontwikkeling
wordt gekeken hoe
je cultuureducatie
integreert binnen
O4NT?
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Hoe kunnen we -vanuit het gezonde schoolplein en
verbinden binnen en buiten leren- kunst en
cultuur integreren in de vakken en aansluiten bij de
ontwikkeling van 21e eeuw vaardigheden?
We willen doen, ervaren en voelen welke mogelijkheden er
zijn en dan de richting voor onze school
en de toekomst bepalen.
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21E EEUW VAARDIGHEDEN

FASE 1

Als ik kon
toveren

Fase 1 is een oriënterende zoektocht
waarbij inspiratie, motivatie en
informatie opdoen centraal staat.
Elke school organiseerde een DOEdag ‘Als ik kon toveren’.
Een dag waarin de school compleet
wordt onderdompelt in de 21ste
eeuw. Alle structuren weg, werken
vanuit 21ste eeuw skills, kinderen

WAT IS
MEGALAB EEN
EIGENLIJ
K?
in regie. Een groep
creatievelingen neemt de
school over voor 1 dag of dagdeel.
Een groepje onderzoekers/studenten
observeert; wat gebeurt er? wat is
het effect? wat lukt wel en wat niet?
wat is dan nodig voor leerkrachten
om verder te kunnen? Kortom wat zijn
bruikbare ingrediënten om de weg
verder uit te stippelen...

NIEUWESCHOOL, PANNINGEN
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C
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De Nieuweschool is een school die bezig is met
onderwijs van de 21e eeuw. Want dat een school
voor de 21e eeuw niet meer hetzelfde moet zijn als
een school van de 20e eeuw is voor hen duidelijk.
Leren in de 20e eeuw ging veel meer over het
krijgen van antwoorden…tegenwoordig gaat
het leren veel meer over het stellen van vragen.
Door rekening te houden met het onverwachte
en nieuwe ontwikkelingen kan er beter invulling
gegeven worden aan eigentijds onderwijs.
Naast een “basispakket” kennis zijn het ontwikkelen
van vaardigheden bij de leerlingen en het ontdekken
van (leerling)talenten belangrijke opdrachten waarop het
team van Nieuweschool zich wil richten. Een zoektocht naar
vernieuwing en verbetering zonder de goede waarden van het
traditionele onderwijs overboord te zetten. Die zoektocht wil het team
van Nieuweschool samen met ouders, leerlingen en andere betrokken
partijen ondernemen….een zoektocht die nooit stopt.

ONTWIKKEL
VRAAG
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21E EEUW VAARDIGHEDEN
TIPS OM ZELF AAN DE
SLAG TE GAAN:
UIT DE DOE-DAGEN
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Lid creatief team:

Drie dagen megalabs, met
collega-kunstenaars langs basisscholen
in Hegelsom, Helden en Sittard levert meer op
dan alleen maar deze sfeerplaatjes. Met zelf
samengestelde fantasiewoorden, vreemde rekenuitdagingen en ´digiloge en´anatale´ klokken
gaven de leerlingen zélf vorm aan een aantal
specifieke vragen van professionals uit het onderwijs.
De workshops ´beeldende kunst´ leenden zich hier
uitstekend voor. Uit de presentaties dans en theater
(Hamlet!) bleek dat ook hier de leerlingen het uiterste
uit zich zelf hadden gehaald. Hulde aan hun inzet en
energie! Uiteindelijk keerde ik vanmiddag terug in
Hegelsom om ook met de docenten aan de slag te
gaan. Iets van een berg, Mozes, en leren vissen.
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INDRUKKEN
ERVARINGENEN
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INSPIRATIE OM
MET 21E EEUW
VAARDIGHEDEN IN DE
KLAS AAN DE SLAG
TE GAAN

Scratch
Een voor kinderen ontwikkelde
programmeeromgeving.
https://scratch.mit.edu/

Codekinderen.nl
Verzamelwebsite met een aantal lesideeën (o.a. een
iets andere versie van de boterhamrobot)

Codeuur.nl
Een aantal kant en klare Scratch lessen

Unplugged

VIRUSloading
Een hacker staat op het punt een
gevaarlijk virus los te laten om zo
alle computers te vernietigen. er is
nog maar 1 mogelijkheid om dit te
voorkomen. kraak de muzikale code…
Meer info: http://www.
sebastiaanbrussee.nl/lesmateriaal/
loading.html

Boterhamrobot
Als je zin hebt in een boterham met
kaas, dan kan je zeggen: papa, mag ik
een boterham met kaas?
Maar wat nu als je vader niet weet
wat een boterham is, wat kaas is, en
dat je de kaas op de boterham moet
doen, de boterham moet snijden en
dan geven?
Dat is eigenlijk wat programmeren
is: een apparaat of computer
kent maar een paar woorden: de
programmeertaal. Je moet met die
beperkte set woorden zorgen dat de
computer doet wat je wil, of dat je
vader de boterham geeft die je wil.

In dit onderdeel leren kinderen hoe programmeren
werkt, maar zonder gebruik te maken van een
computer. De principes van programmeren en de
werking van een computer worden zo heel helder en
tastbaar. Binair tellen | Pixels tekenen | Robot Taal |
Sandwich Robot
http://www.codekinderen.nl/leerling/unplugged/
index.html

Virtual Escape Room
In deze digitale workshop wordt de klas waarin je
je bevindt gehackt. Om de hack op te lossen dien je
samen met je groepsgenoten een aantal opdrachten
uit te voeren. Deze opdrachten laten je creatief en
kritisch denken. Samen met de groep heb je een
korte tijd om de opdrachten te vervullen. Heb jij
voldoende probleemoplossend vermogen om de
hack op te lossen?

Stop motion & LEGO
Pak al je LEGO uit de kast en haal je camera
tevoorschijn. Je moet er wat geduld voor hebben,
maar dan kun jij een echte stopmotion maken! Wil je
weten hoe je dat doet? Lees dan snel verder. http://
www.zozitdat.nl/2014/03/05/maak-een- stopmotionvan-lego/

Rekenen op een eiland
Een workshop in het kader van anders rekenen. Jan
en Ko gingen samen met kinderen aan de slag om
eilanden te creeren door het omtrekken van lichamen.
Daarna warden de eilanden gevuld met ‘cijfers en
verbeelding’. Stopleggen van creeer-tijd en dan
eilandhoppen en zoveel mogelijk sommen maken.
Meer info op:
www.bijsien.nl > Op de Kaart > Jan en Ko
kunsteducatie
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interview
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Het is een
andere
manier van
kijken, zoveel
rijker en
gevarieerder

KUN JE
HELPEN?ME

LOEDOES, SITTARD
Autonomie neerleggen bij kinderen
Waarnemend directeur Astrid Henssen en cultuurcoördinator en leerkracht
Hanneke Ickenroth:
“In september 2015 is op zes Kindante scholen een SIEN-megalab gestart rondom
21e eeuwse vaardigheden. Kernvraag: hoe geef je deze vaardigheden vorm door
middel van cultuureducatie? Als een ‘Boeiend onderwijsschool’ willen we kinderen
opleiden tot zelfstandige mensen, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen
leerproces om zo te komen tot persoonlijke groei. Worden en zijn wie je bent.
Hier sluiten de 21e eeuwse vaardigheden natuurlijk mooi bij aan.
Wij waren de eerste school die met het project startte. Het was een mooie
ervaring, een echte eyeopener. Op een ochtend stond de hele hal vol met
workshopdocenten: toneel, beeldende kunst, knutselen, film, zang. Binnen tien
minuten hadden alle leerlingen uit de middenbouw wel iets gevonden wat ze leuk
vonden. Wij stonden vol verbazing te kijken. Het werkte! Iedereen ging in notime aan de slag. Waarom? Kinderen kregen autonomie. Ze mochten zelf kiezen,
terwijl ze gewend zijn dat er voor hen gekozen wordt. Hun eigen motivatie en
beweegredenen kwamen nu duidelijk naar voren. En als ze er niet uitkwamen,
kwamen ze uit zichzelf naar ons toe: ‘Kun je me helpen?’
Doordat er ruimte was voor experiment, zagen we de tijdens die workshops
de eigenheid van het kind. De kunstenaars hadden zich van tevoren verdiept in
onze lesdoelen. Dat was fijn voor de leraren. Het werkte inspirerend. Tijdens en
na afloop gaven kinderen en ouders feedback aan de hand van een checklist.
Hierin kwamen 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, creativiteit en
digitale hulpmiddelen duidelijk naar voren. Die dag heeft veel losgemaakt bij de
leerkrachten. De volgende vraag was: wat is nog meer mogelijk en hoe integreren
we dat in onze organisatie? Je kan natuurlijk een dagje naar het museum of theater
gaan, maar we willen dat het in ons systeem komt. We hebben besloten in te haken
bij wereldoriëntatie en de betrokkenheid daarbij te vergroten door cultuur. De
komende tijd gaan we experimenteren met proeftuintjes. Onlangs hadden we
daar nog een inspiratie- en droommoment over. We willen thematisch werken,
groepsoverstijgend en de kinderen mee laten bepalen. We moeten per bouw
bekijken hoe we dit in gaan vullen.
De fundering ligt, nu kunnen we gaan bouwen. Zo denken we na over het creëren
van een cultuurmuur in de koffiekamer. Hierop kunnen we bevindingen en
talenten van leerkrachten delen. Wat willen we meegeven en wat kan iedereen
daarin betekenen? En wat denk je bij anderen te kunnen halen? Je kunt iemand
invliegen, maar wij willen talenten van ons team inzetten. Om de proeftuintjes te
laten slagen, is tijd, geld en een cultuurkaart met aanbieders nodig. Geredeneerd
vanuit de doelen en leerlijnen die er liggen, ontstaat zo’n projectje in samenspraak
met collega’s. Hier wordt vervolgens een kunstenaar bij gekozen. Het is niet de
bedoeling dat er zomaar iets afgevinkt wordt. Wat helpt is dat er een directe
noodzaak is, onze methode wereldoriëntatie is verouderd en dus is dit een mooi
moment om nieuwe vormen uit te proberen.
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Op dit moment zijn we in overleg met Museum De Domijnen.
Daar gaat het educatief programma ook op de schop. Wat
zou een thema kunnen zijn dat zowel bij wereldoriëntatie
als bij een tentoonstelling in het museum aan bod komt?
Zo zouden de middeleeuwen deels in de klas behandeld
kunnen worden en deels in het museum. Groep 7 en 8 heeft
al eens met een kunstenaar samengewerkt. Centraal stond
het begrip ‘kettingreactie’ dat aansluit bij natuur, taal en
rekenen. Ook zij ging daarbij uit van de visie van onze school.
Dergelijke projecten kunnen lesstof vervangend zijn bij
wereldoriëntatie. Het is een andere manier om de doelen te
bereiken. Het is ontzettend mooi dat die nieuwe mindset al
begint te leven in de hoofden van de leraren. Het levert een
andere manier van kijken op, zoveel rijker en gevarieerder en
het past bij onze visie: geef kinderen autonomie en laat ze
zelf ontdekken.”
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21E EEUW VAARDIGHEDEN

FASE 2

het proces
is nog
niet
afgerond
WWW.BIJSIEN.NL
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Van de diverse activiteiten
zijn de beschrijvingen en
lesbrieven te vinden op
www.bijsien.nl
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In fase 2 gaat de zoektocht verder maar wordt het accent
verlegd van inspireren naar verdiepen en borgen. Het
‘hoe’ staat centraal. Wat hebben scholen, leerkrachten
nodig? Het HOE is ook weer op maat van de school.
Alle scholen hebben een vervolgvraag geformuleerd
voor deze fase en zijn daar mee aan de slag gegaan.
Dit doen ze door activiteiten te organiseren, door
studiedagen rondom 21e eeuw vaardigheden of door
een samenwerking aan te gaan met culturele experts.
Een breed scala aan mogelijkheden wordt onderzocht
en uitgewerkt.
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'Hoe kun je deze manier van zelfsturing bij kinderen ook
in andere momenten in het lesprogramma inzetten, bij
schoolse vakken? Eigenaarschap is belangrijk, waarom
zien we dit wel bij drama of muziek maar niet bij
rekenen of taal?'
‘We willen leerkrachten iets aanreiken om 21e eeuw
vaardigheden vorm te geven:
Bijvoorbeeld bij ‘samenwerken’ → wat zou je dan graag
willen zien bij leerlingen? Welke vorm kun je dan
inzetten? Wat zie je bij leerlingen? Kunnen we een
matrix hiervoor ontwikkelen?‘
Het proces is nog niet afgerond, de scholen zijn volop
bezig met de tweede fase van het Megalab en gaan in
schooljaar 2016-2017 verder met hun zoektocht, al dan niet
in samenwerking met culturele experts. De ervaringen van
deze scholen zijn onderdeel van het tweede onderzoek
van de Universiteit Maastricht ‘Cultuureducatie
en 21e eeuw vaardigheden’ dat in februari 2017
gepubliceerd wordt. Volg de ontwikkelingen op
www.bijsien.nl

"We willen een toolbox
voor leerkrachten
ontwikkelen. Welke
werkvormen kun je
inzetten? Zijn op
zoek naar praktische
voorbeelden, willen
handvaten aanreiken
aan teams, praktische
materialen en tools
uitwisselen."
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“DIT HEBBEN WE
MET Z’N ALLEN
NOG NOOIT OOIT
EERDER GEDAAN...’’
leerling groep 5
OBS de Klimop

2016 SIEN |
Niet stapelen maar integreren.
Recepten, verhalen en tips om cultuureducatie
te integreren in het onderwijs

