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Op 1 mei 2022 gingen we op reis met onze toezichthouders, de vertegenwoordigers van de onderwijsstichtingen (Akkoord, Dynamiek
Scholengroep, Fortior, Kerobei en Prisma).

We maakten muziek…. samen, met divers enthousiasme, typisch,
net even anders, iets afwijkend maar wel een vrolijk geheel.
We schreven ons eigen sprookje …
We spraken over de toekomst van het onderwijs….
We dachten na over onze ‘footprint’…
We sloten de geen-heisessie af met een muzikale ode.
Wat een topdag! Nu al zin in de toekomst.

Hoe het begon...
Al bijna 17 jaar werken we vol passie aan onze opdracht van
het onderwijs. Maar… maken we jullie gelukkig?

Ons werk is een
sprookje
Een moment van bezinning...

Cultuurpad is enerzijds het evenementenbureau voor het bedenken, regelen en organiseren
van activiteiten voor de scholen. Maar daarnaast ook steeds meer het bureau voor creatief
advies voor scholen. Cultuurpad noemt zichzelf ook wel eens de rechterhersenhelft van
de scholen. Toen in Coronatijd veel activiteiten stil kwamen te liggen, werd de vraag om
creatief advies groter. De verdeling is op dit moment 70% creatief advies versus 30 % evenementen. Deze ontwikkeling is positief en past ook echt bij de organisatie. Je merkt ook
aan scholen dat zij over het creatief advies het meest tevreden zijn. Scholen die Cultuurpad
alleen kennen van het evenementenbureau, zijn minder enthousiast. Het zou een goede
ontwikkeling zijn als we deze verhouding zouden kunnen blijven behouden. Nu alles weer
mogelijk is op scholen begint het langzaam te knellen. Veel scholen doen – zeker op het
eind van het schooljaar – een beroep op het evenementenbureau.
Daarnaast zijn er ook nog scholen die onder de radar blijven en niet voldoende weten
wat Cultuurpad voor hen kan betekenen. Dit heeft enerzijds te maken met wisselingen in
het team (directie). Maar ook het tijdgebrek om alle scholen te bezoeken. De RvT kan hier
eventueel wel een rol in spelen als ambassadeurs van Cultuurpad, door tijdens gesprekken
met directeuren, over bijvoorbeeld de jaarplannen en de schoolontwikkeling, directeuren te
attenderen over de mogelijkheden van Cultuurpad. Op maat advies naar aanleiding van het
schoolverbeterplan bijvoorbeeld. Daarnaast zou Cultuurpad kunnen zorgen voor een welkomstpakket / kennismakingspakket voor nieuwe directeuren.
De verschuiving van evenementenbureau naar creatief advies wordt als zeer waardevol
beschouwd. Indien dit op den duur blijft knellen moeten we kiezen. Onze voorkeur gaat dan
uit naar creatief advies. De RvT geeft aan dat er een manier denkbaar moet kunnen zijn
waarbij een rol (in het boeken van evenementen en activiteiten) weggelegd kan zijn voor de
scholen zelf. Met bijvoorbeeld cultuurcoördinatoren (waar aanwezig) en/of administratief
medewerkers.

De uitdagingen

Onze footprint...

Even stoom afblazen... Wat kunnen we ‘uitvinden’ als op-

Wat onthouden mensen later over Cultuurpad? Wanneer

lossing voor personeelstekort. Creatieve vervangingspool?

zijn we succesvol?

Tijdens de expeditie creatieve vervangingspool is op een aan-

Kinderen onthouden van school vooral de prettige leerkracht

tal scholen geëxperimenteerd met creatieve vervangers voor

en niet de expert die 1 keer een les komt geven.

de klas. We hebben gemerkt dat het twee totaal verschillende werelden zijn. Dit is voor creatieve vervangers soms een
drempel om voor de klas te gaan staan voor 1 dag. We
onderzoeken hoe we deze drempel kunnen weghalen en hoe
die werelden elkaar juist kunnen versterken.
Het pedagogisch klimaat is erg belangrijk.

Cultuurpad helpt scholen en leerkrachten om kinderen op
een diepere laag te raken. Geluk is de graatmeter. We willen
investeren in de lange termijn want geluk zit in de diepere
laag. Daar waar mensen het verschil maken, moeite doen en
indruk achterlaten.

Kwaliteiten van mensen in de wijk zou ook een mogelijke bij-

De meerwaarde van Cultuurpad is het meedenken met het

drage kunnen zijn. Daar liggen kansen.

onderwijs. We zorgen voor het ijsklontje in de limonade. We
zijn als een alternatief kookboek, het geheim zit hem in het

Daarnaast moet het vak leerkracht serieus genomen worden.
Bijzaken worden vaak te belangrijk gemaakt. Hoe kunnen we
het vak leerkracht aantrekkelijker maken? Cultuurpad zou
daar in mee kunnen denken.

Meer info over de expeditie creatieve vervangingspool?

https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/creatieve-vervangingspool/

recept. Of wel scholen kunnen Cultuurpad inzetten als ingrediënt om hun onderwijs nog ‘lekkerder’ te maken.

Muzikale ode...
We sloten de geen-heisessie af met een muzikale ode.
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www.cultuurpad.nl
info@cultuurpad.nl
Ankie: 06-41248432
Chantal: 06-383 107 73
Boekingen: 06-42375238

