Beste Westlandse directeur of ICC’er,

Westland Cultuurweb organiseert gedurende het schooljaar 2017-2018 weer diverse activiteiten
gericht op het versterken van cultuureducatie op de Westlandse basisscholen. In deze planning vind
je alle belangrijke cultuureducatie-momenten voor het komend schooljaar, zodat jullie op tijd
rekening kunnen houden met alle cursussen, icc-labs en bijeenkomsten. Aan de cursussen zitten
kosten verbonden, alle andere activiteiten zijn gratis toegankelijk voor de Westlandse leerkrachten,
icc’ers en directeuren.
Kickoff Kunstpracht 9
In het volgende schooljaar starten we met Kunstpracht 9, de receptieve leerlijn waarin leerlingen
kunst- en cultuuruitingen kunnen ervaren. We trappen af met een bijeenkomst voor leerkrachten en
icc’ers, om kennis te maken met het aanbod en ervaringen op te doen rondom het werken met de
leerlijn.
Datum: maandag 18 september 2017.
Kosten: gratis.
Instaptraining
Vanaf schooljaar 2017-2018 organiseren we ieder jaar in september een instaptraining, voor
Westlandse stagiairs en nieuwe leerkrachten. Heb je met je team de afgelopen jaren teamtrainingen
gevolgd, en wil je graag zorgen dat je nieuwe collega’s ook helemaal op de hoogte zijn van
Kunstkracht 10? Laat hen dan deelnemen aan de gratis instaptraining Kunstkracht 10.
Datum: woensdagmiddag 20 september 2017.
Kosten: gratis.
Kunst & School Conferentie
De jaarlijkse Kunst & School Conferentie vindt komend schooljaar plaats op woensdagmiddag 4
oktober 2017. Alle Westlandse icc’ers, leerkrachten, directeuren, kunstdocenten en andere
geïnteresseerden zijn welkom om workshops te volgen, te netwerken en nieuwe kennis op te doen.
Het thema van de conferentie is in 2017 receptieve cultuureducatie.
Datum: woensdagmiddag 4 oktober 2017.
Kosten: gratis.
Icc cursus
In de komende CmK-regeling zijn er twee icc cursussen: één in 2017-2018 en één in 2019-2020. In de
icc cursus ontwikkelen leerkrachten zich tot intern cultuurcoördinator. De cursus bestaat uit acht
bijeenkomsten op de woensdagmiddag. Aan het einde van de cursus heb je een cultuurplan voor
jouw school ontwikkeld en invulling gegeven aan jouw rol als intern cultuurcoördinator. Na afronding
ontvang je het certificaat en heb je een plan in handen waarmee jouw school aan de slag kan mét of
een verdiepingsslag kan maken ín het aanbieden van cultuureducatie aan de leerlingen. De cursus is
gecertificeerd voor het lerarenregister.
Data: woensdagmiddag 11 oktober, 1 november, 22 november, 13 december (2017), 10 januari, 31
januari, 21 februari en 14 maart (2018).
Kosten: €150 per persoon per cursus.

Icc lab
Elk jaar organiseren we één of twee icc labs. Het icc lab is een ontmoetingsplek waar icc’ers hun
plannen en ervaringen met betrekking tot cultuureducatie onderzoekend benaderen. Uitwisseling
van ervaringen en kennis over bepaalde thema’s staat centraal. De thema’s worden in overleg met
icc’ers vastgesteld.
Datum: woensdagmiddag 24 januari 2018.
Kosten: gratis.
Cursus voor leerkrachten
In de nieuwe CmK-regeling bieden we per schooljaar twee cursussen voor leerkrachten aan.
Natuurlijk zijn icc’ers ook welkom. In deze cursussen staat de uitvoering van cultuureducatie centraal,
net als voorheen in de experttrainingen het geval was. De thema’s van de cursussen worden
vastgesteld op basis van de actuele behoeftes. We proberen de cursussen te laten certificeren voor
het lerarenregister. Vul de behoeftepeiling in om door te geven welke cursus jij vindt dat wij zouden
moeten organiseren.
Data: cursus 1 op woensdagmiddag 25 oktober, 8 november en 15 november 2017; cursus 2 op
woensdagmiddag 7 maart, 21 maart en 4 april 2018.
Kosten: €75 per persoon per cursus.
Icc verdiepingscursus
Nu het Westland meer dan zestig icc’ers kent, is het hoog tijd om verdiepingscursussen aan te gaan
bieden. Icc’ers die zich verder willen ontwikkelen op specifieke thema’s, zoals het werken met
leerlingportfolio’s of samenwerken met ouders, kunnen hiervoor bij Cultuurweb terecht. Ieder jaar
biedt Cultuurweb één verdiepingscursus voor icc’ers aan. We proberen de cursussen te laten
certificeren voor het lerarenregister. Vul de behoeftepeiling in om door te geven welke cursus jij
vindt dat wij zouden moeten organiseren.
Data: woensdagmiddag 28 maart, 11 april en 25 april 2018.
Kosten: €75 per persoon per cursus.
We hopen jullie in het volgende schooljaar weer veel te zien! Neem voor meer informatie en het
aanmelden voor activiteiten contact op met Iris Scheffers via ischeffers@westlandcultuurweb.nl.
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Met vriendelijke groet,
Westland Cultuurweb
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