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Wij willen schoolbreed werken aan de ontwikkeling van 21e-eeuw vaardigheden bij kinderen. Coöpera-
tieve werkvormen, samenwerken, omgaan met andere culturen (kennis & respect), burgerschap en de 
ontwikkeling van het maatschappelijk element vinden wij daarbij belangrijk.  

Cultuureducatie op onze school moet in dienst staan van de ontwikkeling van deze vaardigheden bij kin-
deren. In eerste instantie willen we ons richten op de koppeling tussen cultuureducatie en de ontwikkeling 
van de 21e-eeuw vaardigheid samenwerken.

In een later stadium willen we ook denken aan de koppeling tussen cultuureducatie en andere 21e-eeuw 
vaardigheden, zoals de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van kinderen of het ontwikkelen 
van presentatievaardigheden. Aan die laatste doen we al iets met behulp van muziek.   

Over de concretisering van de cultuureducatie-aanpak 

Als het mee-ontwikkelen aan de 21e-eeuw vaardigheid samenwerking bij kinderen het doel voor cultuure-
ducatie op onze school wordt, dan zijn onze stappen: 

1. Inventariseren welke activiteiten die we al doen bijdragen aan dit doel. Welke cultuureducatie activi-
teiten die we doen zijn doelgericht op de ontwikkeling van samenwerken – zowel intern (op school) als 
extern (met partners)? We nemen in deze inventarisatie onder meer de activiteiten mee die we binnen 
het kunstmenu en het onderdeel omgaan met andere culturen doen.

2. Het team informeren dat we deze richting inslaan en samen met het team brainstormen over de vaar-
digheid samenwerken ontwikkelen met cultuureducatie. We maken hier een sessie van.

3. Deze keuze samen wegzetten in het schoolplan.
4. Bepalen welke cultuureducatie activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van samenwerking we 

nog missen.
5. Een plan van aanpak maken op basis van de inventarisatie (stap 1) en de gaten (stap 4).
6. Aftasten welke 21e-eeuw vaardigheden verder belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze leerlin-

gen en bij welke vaardigheden cultuureducatie de ontwikkeling kan helpen.
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