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Vooruitkijken en genieten
Wat een prachtige brochure Kunstpracht ligt 
er weer voor seizoen 2019-2020! Met mooie 
voorstellingen en concerten, inspirerend 
museumbezoek en wederom een samen-
werking met het Film Festival Rotterdam 
– wegens groot succes geprolongeerd. Dus 
ook volgend jaar kunnen weer duizenden 
kinderen genieten van échte kunst in échte 
theaters, concertzalen, musea en bioscopen. 
Kunstpracht is niet meer weg te denken. 
Doet jouw school er nog niet aan mee, en 
denk je: “dat wil ik ook!”, neem dan contact 
met ons op: aanmelden kan nog tot 18 april. 

Onmisbaar voor het slagen van cultuuredu-
catie is natuurlijk deskundigheidsbevordering 
voor de leerkrachten en icc’ers die het alle-
maal moeten doen! Daarom verschijnt in mei 
ook het programma trainingen en cursussen 
voor volgend schooljaar: Kunstkundig. 

Mede op basis van jullie wensen en ervarin-
gen hebben we weer een actueel en geva-
rieerd programma samengesteld waar je je 
voor aan kunt melden.
En dan wachten we met spanning af of onze 
aanvraag voor ondersteuning erfgoededu-
catie door het Fonds voor Cultuurparticipatie 
wordt gehonoreerd. Zo ja, dan starten we na 
de zomer op ’t Startblok en Montessorischool 
Naaldwijk in samenwerking met het West-
lands Museum en het Historisch Archief met 
de ontwikkeling van een nieuw programma 
erfgoededucatie (zie pagina 8). Bedoeling is 
dat dit op termijn beschikbaar wordt voor alle 
scholen in het Westland. 
Kortom: veel moois om naar uit te kijken. 
Voor ons, maar vooral voor de scholen, leer-
krachten en natuurlijk voor de kinderen!

Jeroen Kunstman
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Cultureel initiatief op 
basisschool ’t Startblok!
Basisschool ’t Startblok in Honselersdijk heeft 
met behulp van de regeling Kleine Culturele 
Initiatieven een prachtige workshopochtend 
gerealiseerd. Doel van de ochtend was door 
middel van cultuuraanbod verbinding zoeken 
met medebewoners uit de wijk waar de school 
staat: de peuters van Peuterhof Kwest en de 
Honselse ouderen. Door een professioneel 
aanbod van workshops maakten deelnemers 
kennis met diverse culturele werkvormen en 
met elkaar. Zo kon ieder zijn eigen talenten 
ontdekken en nieuwe culturele ervaringen op-
doen. 

Leerlingen konden zich onder andere in-
schrijven voor de workshops dans, muziek, 
schilderen, tekenen, beeldhouwen, theater, 
multimedia en techniek. In twee rondes kwa-
men ze in aanraking met creatieve werkvor-
men en mochten ze zelf ontdekken en erva-
ren. 7e-groeper Bente vertelt: “Op 22 februari 
hadden we carnaval en iedereen ging die 
ochtend twee workshops doen. Zelf deed ik 
de workshop dansen en theater. Tijdens de  
theaterworkshop leerden we gevoel en emo-
tie te laten zien. Dat vond ik erg leuk om te 
doen!” 

De deelnemersgroep was een gemêleerd 
gezelschap van diverse leeftijden. Bij enkele 
workshops waren ook enthousiaste ouderen 

uit de wijk, bena-
derd via wijkcen-
trum De Hunse-
laer, betrokken. Zo 
leerden de dames 
van de wekelijkse 
breiclub een aantal 
meiden uit de bo-
venbouw de eerste 

kneepjes van de 
breikunst. Ook bij 
het bloemschik-
ken waren de ouderen actief.
In Peuterhof Kwest kwamen peuters en kleu-
ters samen voor een dansles van Dariza (me-
thode voor dans, ritme en zang) of maakten ze 
in een workshop van Muziekmeesters West-
land kennis met diverse muziekinstrumenten. 
Annemieke, locatieverantwoordelijke, noemt 
na afloop de samenwerking geslaagd, peuters 
hebben een nieuwe culturele ervaring opge-
daan. “Het 
was een 
fijne, leerza-
me ochtend. 
De kinderen 
hadden het 
enorm naar 
hun zin, en 
zelf hebben 
we ook ge-
noten. Deze onderlinge verbinding is waarde-
vol voor ons allemaal.”

De Directeur van WSKO basisschool ’t Start-
blok, Wilco Kannekens, noemt het culturele 
initiatief van enorm belang. “Op onze school 
gaat het erom dat kinderen begrijpen en erva-
ren dat ze allemaal op hun eigen manier knap 
zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen de 
mogelijkheid krijgen om te ontdekken waar 
hun talenten liggen. We noemen dat: ‘het bes-
te uit jezelf halen voor de ander en de wereld 
om je heen’. Dit initiatief, waarin bovendien de 
verbinding wordt gezocht met leermeesters 
uit de buurt, draagt in de breedste zin van het 
woord bij aan de ontwikkeling en zelfvertrou-
wen van kinderen.”

KUNST EN CULTUUR VERBINDEN

REGELING
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Teamtraining en Icc-Lab reflecteren
Het icc-lab in januari stond volledig in 
het teken van reflectie als onderdeel van  
cultuureducatie. Iris leidde de deelnemers 
door diverse inzichten en werkvormen heen. 
We weten inmiddels dat icc’ers de input op 
icc-labs graag met hun teams inzetten. Daar-
om is er nu ook een teamtraining reflecteren 
beschikbaar. 

Leerlingen moeten leren reflecteren om te le-
ren leren. Een fijn middel hiervoor is kunst: of 
het nu gaat om eigen kunst, of kunst van een 
echte kunstenaar. Daarnaast is het reflecte-
ren op kunst van toegevoegde waarde voor 
een kwalitatief goede kunstles en vormt het 
een essentieel onderdeel van het creatief pro-
ces. 

Gedurende deze training komen onder ander 
de volgende vragen aan bod:
•  Welke vragen stel je na het bekijken van een 

toneel- of dansvoorstelling, het beluisteren 
van een muziekstuk of het lezen van een ge-
dicht?

•  Hoe vraag je door en wat is passend qua 
reflecteren voor welke leeftijd? 

•  Hoe reflecteren leerlingen op eigen gemaakt 
werk en dat van klasgenoten?

•  Hoe kun je een creatieve opdracht objectief 
beoordelen, zonder de kwalificaties goed of 
fout?

We gaan aan de slag met verschillende werk-
vormen en middelen zodat je het reflecteren 
meteen de volgende dag in de praktijk kan 
toepassen.

De training is gratis voor Westlandse leer-
krachtenteams. Wil jij hem inzetten? Neem 
contact op met je cultuurcoach.

Heb je een mooi idee voor een culturele activiteit op je school 
en wil je de buurt, wijk of eens een heel andere doelgroep be-
trekken? Dan maakt je initiatief mogelijk kans op financiële on-
dersteuning vanuit de Regeling Kleine Culturele Initiatieven. 
Met leerlingen het schoolplein pimpen onder begeleiding van 
een kunstenaar? Een dansvoorstelling, theaterstuk of concert 
opvoeren met leerlingen en de hele buurt uitnodigen? Of mis-
schien verhalen laten verzamelen door leerlingen in de wijk en 

daar een bijzonder boek van maken? Het zijn maar enkele voorbeelden waar 
je aan zou kunnen denken. Gebruik je fantasie! 
Meer informatie vind je hier.

KUNST EN CULTUUR VERBINDEN

REGELING
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In februari en maart 2019 gaven we voor het 
eerst de icc-verdiepingscursus Cultuurport-
folio. Tien deelnemers van vijf verschillende 
scholen onderzochten met elkaar de beteke-
nis die een (cultuur)portfolio in hun curriculum 
kan hebben. Deelnemende scholen waren de 
Hofvilla, Montessorischool Naaldwijk, de St. 
Jozefbasisschool, de Bernadetteschool en de 
John F. Kennedyschool. De cursus werd ge-
geven door Ilona Rozenboom.

In de cursus stonden onderlinge uitwisseling 
en gezamenlijk onderzoek centraal. Aan de 
hand van een interessante reader en divers 
aanvullend materiaal bekeken we het con-
cept ‘cultuurportfolio’ van alle kanten. Sommi-
ge deelnemers kozen direct om het portfolio 
niet alleen voor de cultuurvakken, maar ook 
voor andere vakken in te zetten. De eerste 
bijeenkomst ging vooral over het ‘wat’ van het 
cultuurportfolio. We onderzochten vragen als 
‘wat is het portfolio?’, ‘welk doel heb ik?’ en 
‘in welke vorm kan ik het portfolio inzetten?’. 
Na afloop van deze bijeenkomst maakten alle 
deelnemers een korte presentatie over de 
door hen gekozen richting.
In de tweede bijeenkomst gingen we van start 
met het delen van de strategieën die de scho-
len voor ogen hadden. Vervolgens werd het 
proces van werken met een portfolio belicht: 
van verzamelen en selecteren tot reflecteren 
en projectiegesprekken voeren. In de derde 
bijeenkomst ontvingen we twee gastsprekers 
van Kunstloc Brabant, waar een uitgebreide 
tool voor cultuurportfolio’s is ontwikkeld. Zij 
deelden alle ins en outs rondom de imple-
mentatie met de deelnemers.

Aanvankelijk was ons voornemen om de cur-
sus maar één keer aan te bieden, maar na dit 
succes en meerdere verzoeken van scholen 
hebben we besloten dat hij volgend jaar nog 
eens op de agenda komt te staan! In mei ver-
schijnt onze brochure ‘Kunstkundig’, met alle 
trainingen en cursussen voor volgend school-
jaar. Wil je alvast meer weten? Neem contact 
op met Ilona Rozenboom via 
irozenboom@westlandcultuurweb.nl

Verdiepingscursus Cultuurportfolio
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Al enkele maanden zijn we bezig met de 
ontwikkeling van de leerlijn Kunst, natuur 
& techniek, samen met WNTweb. In april 
en mei gaan de Eerste Westlandse Mon-
tessorischool Monster en de Prins Willem-
Alexanderschool De Lier aan de slag met 
de eerste testfase. De lessenreeksen zijn 
vanaf volgend schooljaar voor alle scho-
len toegankelijk! We kunnen het niet laten 
om je alvast iets meer over de lessen te 
vertellen… 

In elke lessenreeks staat een onderzoeks-
vraag centraal. Zo gaat groep 3 aan de slag 
met de vraag ‘Wat kan de natuur nog meer 
zijn?’ en onderzoekt groep 6 ‘Hoe maak je 
van een foto meer dan een stilstaand beeld?’ 
Steeds komt een thema uit WNT-educatie sa-
men met een kunstdiscipline, zoals theater & 
ICT in groep 7 en beeldende kunst & water in 
groep 1/2. Het creatief proces (SLO, kunstzin-
nige oriëntatie) en onderzoekend en ontwer-
pend leren vormen hierbij de uitgangspunten. 
Daarnaast richten we ons op het versterken 
van de creatieve competenties uit het Win-
chester model én 21st century skills. Door de 
lessen heen worden verschillende suggesties 
voor onderzoeken, experimenten, werkvor-
men en activiteiten gegeven. Als leerkracht 
bepaal je zelf wat past, maak je kleiner of juist 
veel groter. Naar wens pas je de les aan de 
behoeftes van jouw leerlingen en wellicht aan 
je eigen thema’s in de klas aan. 

In deze Courant geven we je vast de inhoud 
van één lessenreeks: beeldende kunst & wa-
ter voor groep 1/2. In de eerste les staat regen 
centraal. De leerlingen onderzoeken hoe de 
kringloop werkt door filmpjes, een kringge-

sprek en een experiment met heet water in 
een pot. Ook bouwen ze een eigen regenme-
ter om te meten hoeveel regen er valt. 
In de tweede les wordt er gewerkt met het ge-
luid van regen. Na het zingen van het liedje 
Tikke takke regen onderzoek je met de leer-
lingen regengeluiden door middel van een 
theateroefening. Vervolgens maken ze eigen 
Rainmakers om muziek mee te maken. 
De derde les gaat over smelten en bevriezen. 
Met ijsklontjes vormen de leerlingen ijssculp-
turen. Vervolgens onderzoeken ze hoe de 
sculpturen smelten, wat school- en waterverf 
met de sculpturen doen en schilderen ze met 
de restanten. Met foto’s leg je alle kunstwer-
ken vast. 
In de vierde les bestuderen we water en zand. 
Wat gebeurt er als water zand of aarde raakt? 
Hoe beweegt water in het zand? Met verschil-
lende bodemmaterialen (zand, schelpenzand, 
aarde en potgrond) maken leerlingen hun ei-
gen verf waar ze schilderkunstwerken mee 
creëren.
Dammen en bruggen vormen het onderwerp 
van de vijfde en laatste les. In de zandbak of 
zandtafel maken de leerlingen hun eigen ri-
vierlandschap, waarin ze de werking van wa-
ter op zand onderzoeken. Hoe stop je stro-
mend water? Hoe werkt een dam?

Met dit soort lessenreeksen hopen we jullie te 
inspireren om kunst, cultuur, natuur en techniek 
met elkaar te verbinden. Zodat alle talenten van 
leerlingen samenkomen en ze hun onderzoek 
betekenisvol, vanuit diverse perspectieven in 
kunnen steken. Op zoek naar meer informatie 
over de leerlijn? Neem contact op met Iris via  
ischeffers@westlandcultuurweb.nl. 

Nieuwe leerlijn 
kunst, natuur & techniek
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Op CBS De Blinkerd in Monster en RK ba-
sisschool de Bernadette in Naaldwijk klinkt 
de komende jaren veel muziek. De scholen 
ontvangen sinds september 2018 voor drie 
jaar een bijdrage via de muziekimpuls rege-
ling. Met deze regeling wil de overheid scho-
len ruimte bieden om muziekonderwijs een 
impuls te geven met als doel dit duurzaam te 
borgen in het curriculum. Beide scholen heb-
ben gekozen voor Muziekmeesters Westland 
als samenwerkingspartner.
Gedurende het driejarige traject zijn Kevin 
Zwinkels en Casper Draak, twee vakdocenten 
van Muziekmeesters Westland, actief betrok-
ken om muziekonderwijs een duurzaam ka-
rakter te geven. Door middel van gastlessen, 
co-teaching en begeleiding ontwikkelen de 
vakdocenten en de scholen gezamenlijk mu-
ziekonderwijs op maat, zodat ze dit kunnen 
borgen in het lesprogramma.

Op de Bernadetteschool geeft Casper Draak 
gastlessen gebaseerd op de methode Eigen-
wijs digitaal. Hierop volgend zal co-teaching 
worden ingezet, waarbij de vakleerkracht de 
leerkracht coacht bij het geven van muziek-
onderwijs. Dit bevordert enthousiasme, zelf-
verzekerdheid, eigenaarschap en inhoude-
lijke kwaliteit. Het tweede en derde jaar zullen 
voornamelijk in het teken staan van begelei-
ding en borging in het onderwijsplan van de 
twee basisscholen. Naast muziekeducatie in 
de klas wordt vanuit de regeling ook een na-
schools traject opgestart. Leerlingen kunnen 
zich tegen een gereduceerd tarief aanmelden 
voor een naschools muziekprogramma van 
Muziekmeesters Westland. Direct na school-
tijd kunnen ze bijvoorbeeld in een leslokaal 
gitaar, keyboard of drumles volgen. De nau-
we samenwerking maakt de doorstroom van 
school naar de muziekles gemakkelijker en 

biedt kansen om nog meer leerlingen kennis 
te laten maken met muziek. Op de Bernadet-
teschool is dit naschoolse traject al gestart. De 
belangstelling voor de naschoolse muziekles-
sen is enorm, er moest zelfs gezocht worden 
naar een tweede docent om de kinderen te 
kunnen bedienen. Zo zie je dat muziekonder-
wijs in de klas leerlingen enthousiast maakt 
om ook in hun vrije tijd muziek te maken. Een 
aantal leerlingen is al doorgestroomd naar de 
reguliere muzieklessen van Muziekmeesters 
Westland. Een mooie verbinding die de alge-
hele muziekeducatie een impuls geeft.
De Blinkerd richt zich dit eerste jaar in sa-
menwerking met Kevin Zwinkels van Mu-
ziekmeesters Westland op muziekonderwijs 
gebaseerd op de digitale methode 123Zing. 
Gastlessen en co-teaching staan centraal. De 
leerkrachten ervaren het samen lesgeven als 
bijzonder positief. Leren van een vakdocent, 
maar toch eigenaar zijn van je muzieklessen 
in de klas. Tijdens een muziekfeest aan het 
eind van het schooljaar ervaren de leerlingen 
allerlei muziekvormen. Het feest vormt tevens 
de kick-off voor de naschoolse muziekeduca-
tie die volgend schooljaar van start gaat. 
Wat een prachtig initiatief waar Muziekmees-
ters Westland en de twee basisscholen zich 
voor inzetten!

Muziekimpuls op twee 
Westlandse basisscholen
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De Impuls muziekonderwijs was een ex-
tra subsidieregeling bij Cultuureducatie met 
Kwaliteit die scholen tot 2018 konden aanvra-
gen. Drie scholen in Westland werken nu aan 
de uitvoering van de regeling: de Blinkerd in 
Monster, de Bernadetteschool in Naaldwijk en 
de Pieter van der Plas in Wateringen. Hoewel 
de overheid meer geld heeft vrijgemaakt voor 
muziek in de klas, zal de subsidieregeling niet 
meer geopend worden. Wel wordt er via het 

platform Meer muziek in de klas gewerkt aan 
het versterken van muziekonderwijs op de ba-
sisscholen. Zo kun je naar gratis workshopda-
gen voor leerkrachten, worden er energizer-
filmpjes met Ilse de Lange gemaakt en is de 
Lang Leve Muziekwedstrijd. Meer informatie 
vind je op de website van Meer 
Muziek in de Klas:

Dit schooljaar organiseerden we voor het 
eerst de verdiepingstrainingen: trainingen in 
elke kunstdiscipline, waarin leerkrachten met 
een passie voor een bepaalde kunstdiscipline 
samenkomen. De afgelopen jaren hebben 
we meerdere vormen geprobeerd om boven-
schoolse professionalisering mogelijk te ma-
ken, en we zijn trots te kunnen melden dat 
we met de verdiepingstrainingen een goede 
formule hebben gevonden! Jaarlijks zullen we 
een verdiepingstraining in elke discipline or-
ganiseren, met steeds weer een eigen thema. 
Afgelopen jaar ging de verdiepingstraining 
muziek bijvoorbeeld over creative music ma-
king; volgend jaar staat digitaal compone-

ren op het programma. De deelnemers aan 
de training kunnen na afloop aangeven welk 
thema ze volgend jaar graag behandeld willen 
zien. In mei brengen we de brochure ‘Kunst-
kundig’ uit, met het aanbod in professionalise-
ring voor volgend schooljaar. Dan zijn ook alle 
data en thema’s voor volgend jaar bekend. We 
hopen dat deelnemers elk jaar terugkomen, 
zodat jullie ook elkaar steeds kunnen blijven 
inspireren. Ben jij er ook bij? Deelname aan 
een verdiepingstraining kost €25 per training 
per persoon. Neem voor meer informatie con-
tact op met Ilona via 
irozenboom@westlandcultuurweb.nl. 

Verdiepingstrainingen
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Subsidie erfgoededucatie
In januari dienden we samen met het West-
lands Museum, het Historisch Archief West-
land, WSKO basisschool ‘t Startblok Honse-
lersdijk en WSKO Montessorischool Naaldwijk 
een subsidieaanvraag in om een extra erf-
goedproject te starten. Als de aanvraag geho-
noreerd wordt, gaan we twee jaar investeren 
in het ontwikkelen van erfgoedprojecten die 
nauw aansluiten bij de curricula. Om in het 
derde jaar het project toegankelijk te maken 
voor meer Westlandse scholen. In april ho-
ren we of het project daadwerkelijk door mag 
gaan, maar we lichten graag vast een tipje 
van de sluier op…

Erfgoed verbindt het verleden met het heden 
en de toekomst, specifiek in de eigen omge-
ving. Door erfgoededucatie krijgen kinderen 
de kans om te onderzoeken waar zij vandaan 
komen en hoe dat zichtbaar is in de culturele 
omgeving. Het ontdekken en onderzoeken 
van objecten uit het verleden, en van hun 
betekenis voor het heden en de toekomst, 
bieden een ingang voor filosofie, reflectie en 
bewustwordingsprocessen. Door in te zetten 
op erfgoededucatie kunnen burgerschapsvor-
ming en saamhorigheid worden versterkt. Erf-
goededucatie draagt daarmee fundamenteel 

bij aan 21st century skills. Kortom: erfgoed-
educatie is van wezenlijk belang voor de cul-
turele ontwikkeling van kinderen, juist in deze 
tijd van snelle mondiale veranderingen en in-
dividualisering.

De eerste twee jaar gaan we in een leerge-
meenschap aan de slag om met de vijf part-
ners lesprojecten te ontwerpen. Hierbij han-
teren we het bestaande curriculum van de 
scholen als uitgangspunt: waar kan erfgoed 
de bestaande lesinhouden verder verster-
ken? De lessen vinden plaats in de eigen 
klas, in de eigen omgeving en in het Museum/
Archief. Samen met het Archief en het Mu-
seum voeren de leerkrachten de lessen in 
co-teaching uit. Immers: door samen te leren, 
leer je het meest. Op deze manier wordt ge-
durende twee jaar gewerkt aan de ontwikke-
ling van integreerbare materialen, waarna dit 
in het derde jaar (2021-2022) verder toegan-
kelijk wordt gemaakt voor andere Westlandse 
basisscholen. 

Wil je meer informatie over het project? Neem 
dan contact op met Ilona Rozenboom via  
irozenboom@westlandcultuurweb.nl. 
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Dansschool Dance Innovation biedt voor 
Westlandse basisscholen binnen de leerlijn 
dans maar liefst tien verschillende dans-
workshops. “Voor de groepen 3 tot en met 8 
steeds twee workshops, die aansluiten bij het 
thema”, vertelt Anouk Nederpel. “Momenteel 
geven we de complete serie workshops op 
de Koningin Julianaschool in De Lier. Ont-
zettend leuk om te doen! De workshops zijn 
heel gevarieerd. Zo staat bijvoorbeeld in de 
groep 3 workshop ‘Een danser praat met zijn 
…’ de zeggingskracht van dans centraal, en 
ligt de focus in ‘Bollywood boogie’ voor groep 
4 juist bij kleine bewegingen en afzonderlijke 
lichaamsdelen. In groep 5 experimenteren 
de leerlingen onder andere met de ‘gereed-
schapskist’ van de choreograaf, de groepen 
6 en 7 storten zich op verschillende hiphop 
en breakdance stijlen en voor groep 8 staan 
Afrikaanse dans en klassiek ballet op het pro-
gramma. Voor alle workshops geldt dat we 
proberen de hele klas mee te nemen en er 
echt voor iedereen er wat in stoppen. Sowie-
so ondervinden de leerlingen dat niks ‘fout’ 
is, dat ze helemaal op hun eigen manier met 
dans bezig kunnen zijn. Het is natuurlijk wel 
de bedoeling dat ze er allemaal plezier aan 
beleven. Dat is bijvoorbeeld bij de workshop 
‘Classic, ik doe mee’ voor groep 8 best een 
uitdaging. Klassiek ballet heeft onder jonge-
ren een behoorlijk stoffig imago. Daarom zet-
ten we in op het atletische aspect van bal-
let. Wat doen leerlingen zelf om in hun sport 
krachtiger te worden? We laten ze ervaren 
hoe moeilijk het is om zo’n hoge sprong te 
maken en hoe je er door samen te werken 
verder in kunt komen. Voor de leerlingen is 
het een heuse eyeopener en ze reageren er 
heel goed op.” 

  Je vindt bovenstaande workshops op de 
website van Westland Cultuurweb onder 
Kunstkracht leerlijnen bij dans. Bij de om-
schrijving van de workshop staan ook de 
contactgegevens.

Kunstkracht leerlijnen: workshops Dans
UITGELICHT

Leerlingen van groep 7 van de Koningin 
Julianaschool tijdens de Kunstkracht 
workshop ‘The Break Flavours’
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In Hoek van Holland zit volop geschiedenis onder de grond: wande-
laars struikelen bijvoorbeeld bijna letterlijk over de talloze bunkers 
in het duinlandschap. Om leerlingen te interesseren voor de roerige 
periode van 1880 tot en met de Koude Oorlog, en om ze een inkijkje 
te geven in de impact op het dagelijks leven van hun voorouders, 
ontwikkelde stichting Fort aan den Hoek van Holland het lespakket 
‘Sporen van oorlogen’. “Het is een lespakket op papier, gekoppeld 
aan een website”, vertelt Koos Meijster van de stichting. “De vijf les-
sen, die ook prima los van elkaar opgepakt kunnen worden, gaan 
achtereenvolgens over de Eerste Wereldoorlog, het interbellum, WO 
II, de Atlantikwall en de Koude Oorlog. Naast algemene informatie 
over deze periodes komt ook het reilen en zeilen in Hoek van Holland 
aan de orde. Zo maken leerlingen kennis met hun erfgoed en krijgen 
een beeld van wat de situatie voor de mensen in die tijd betekende. 
Leerlingen kunnen het lespakket zelfstandig verwerken, alle beno-
digde informatie vinden ze op de website, en er is een handleiding 
voor de leerkracht.”
Als aanvulling op het lespakket kan een vrijwilliger van de stichting 
in de klas komen vertellen. Ook een bezoek aan de als museum 
ingerichte ‘Bunker Bremen’ in het Hoekse Vinetaduin behoort tot de 
mogelijkheden. Dan staat een rondleiding van ongeveer een uur in-
clusief film op het programma. De film toont de eerste dagen van 
WOII vanuit het perspectief van een Hoeks jongetje, en kan ook op 
school worden vertoond.

Op de website van Westland Cultuurweb op Cultuureducatie Markt-
plaats is bovenstaand en nog veel meer extern aanbod te vinden!

Cultuureducatie Marktplaats: 
Sporen van Oorlogen

Inspiratie
Heb jij a l een abonne-
ment op de Cultuurkrant 
van het LKCA? Gratis en 
voor niets! In maart met 
o.a. items over kunstmati-
ge intelligentie, het belang 
van cultuurprojecten voor 
statushouders en provinci-
aal beleid. 

Overweeg jij de (sterk 
gesubsidieerde) post-hbo 
opleiding tot Cultuurbe-
geleider te volgen? In dit 
magazine lees je alles 
over de opleiding én de 
praktijk.  

Naast de K inderboeken-
week komt er nu ook een 
K indermuziekweek! Van 
5-14 april wordt landelijk 
ingezet op veel muziek. 
Toch ook bij jou op school? 
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www.westlandcultuurweb.nl/onderwijs/cultuureducatie-marktplaats
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https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/nieuws/eerste-landelijke-kindermuziekweek/3983/
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Heeft u deze Cultuur-
Courant doorgestuurd 
gekregen via een 
bekende en wilt u de 
nieuwsbrief standaard 
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Yes! De eerste WSKO netwerkbijeenkomst van icc’ers is een feit. 
Daphne Sprenkeling (directeur van de St. Jozefbasisschool in Wate-
ringen) en Ilona Rozenboom (Westland Cultuurweb) kwamen met het 
idee om een WSKO-netwerk voor icc’ers op te richten om cultuuredu-
catie binnen de WSKO te versterken. Samen met Babette Wielaart (op 
dat moment icc’er op basisschool ’t Startblok) ben ik rond de tafel ge-
gaan om te brainstormen hoe we dit aan zouden kunnen pakken. Na 
uitnodigingen te hebben verstuurd, kwamen de enthousiaste reacties 
al snel binnen. Dinsdag 5 februari was het dan zover. Er kwam een 
groot aantal icc’ers op basisschool de Verburch-hof bijeen. Daphne 
opende de bijeenkomt. Zij vertelde dat de WSKO onderzoekend en 
ontdekkend leren hoog in het vaandel heeft. Ik zie het als een uitda-
ging om samen met andere icc’ers kaders voor cultuureducatie uit te 
zetten die passend zijn bij de koers van de WSKO! De eerste bijeen-
komst stond vooral in het teken van kennis maken met elkaar. Som-
mige mensen waren we al eens tegengekomen tijdens een icc-lab of 
de Westlandse Cultuurconferentie. Maar nu hadden we echt de tijd 
om naar elkaar te luisteren. Elke collega kreeg de tijd om te vertellen 
hoe er op zijn/haar school aandacht wordt gegeven aan cultuuredu-
catie. Het was leuk en interessant om te horen wat de andere scholen 
aan cultuureducatie doen. Je doet ook gelijk weer inspiratie op. Na de 
voorstelronde kreeg iedereen de gelegenheid om onder het genot van 
een hapje en een drankje zijn/haar ideeën te delen over het doel van 
cultuureducatie, wat je anderen te bieden hebt en over de invulling van 
de volgende bijeenkomsten. Eén van de opmerkingen die een aantal 
keer terugkwam was: ik zou graag bij elkaar willen kijken. Hoe gaaf is 
het als we binnen het WSKO netwerk collegiale consultatie kunnen 
regelen??!! Helaas ging de tijd veel te snel, er valt ook zoveel te vertel-
len en delen! Ik hoop dat de andere icc’ers, net als ik, uitkijken naar de 
volgende bijeenkomst…

En de pen gaat naar
Wendy Hendriks
Verburch-hof
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http://www.mangoa-ontwerp.nl
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