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Zelf doen, zelf ervaren
In september bezochten de leerlingen van 
CBS de Kameleon de Kunsthal in Rotterdam. 
Met de bus naar het museum: voor de ten-
toonstelling rondom modeontwerpers Viktor 
& Rolf. Een onvergetelijke ervaring! Want de 
kinderen vergaapten zich niet alleen aan de 
bijzondere ontwerpen van dit creatieve duo, 
ze gingen ook zelf aan het werk. In het ate-
lier van de Kunsthal mochten ze heuse mode 
maken en deze uitvoeren op levensgrote 
paspoppen. En wie nu denkt: “dit is typisch 
iets voor meisjes”, heeft het goed mis. Juist 
de jongens gingen zich te buiten aan de 
meest extravagante ontwerpen.
Twee weken later heeft Westland Cultuurweb 
deze activiteit nogmaals herhaald, maar nu 
sleepten we de icc’ers zelf mee. Ook zij ver-
gaapten zich in de tentoonstelling en ontwier-
pen samen nieuwe mode. Ondertussen druk 
filosoferend over kunst in de klas, het nut 

van tentoonstellingsbezoek en de ervaringen 
met cultuur op de verschillende scholen. Een 
opzet die Westland Cultuurweb vaker gaat 
kiezen: met de cultuurcoördinatoren niet 
alleen praten over kunst, maar ook aan het 
werk: om te ervaren wat de kinderen kunnen 
ervaren bij goede kunsteducatie. 
 
Zo leerzaam en leuk kan museumbezoek 
zijn. Gelukkig wordt dit steeds meer erkend, 
en het is dan ook goed nieuws dat de jaar-
lijkse bijdrage voor kunst en cultuur in de 
prestatiebox is verhoogd naar € 15,15. Een 
verhoging van 25 %, bedoeld om museum-
bezoek mogelijk te maken. Natuurlijk gaat 
Cultuurweb de scholen adviseren en bege-
leiden bij een goede inzet van dit geld. Een 
mooie ontwikkeling!

Jeroen Kunstman
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Leerlijn kunst & techniek
Enkele weken geleden zijn we samen met 
WNTweb gestart met het maken van een 
leerlijn kunst & techniek. Een leerlijn be-
staande uit lessenreeksen voor elke groep, 
waarin cultuureducatie naadloos overvloeit 
in WNT-educatie en andersom. Samen met 
kunstvakdocenten, WNT-docenten en diverse 
leerkrachten gaan we de uitdaging aan om 
samenhangende projecten te formuleren. Zo-
dat je de leerlingen met een passie voor kunst 
en cultuur ook eens kunt motiveren om op 
technisch vlak aan de slag te gaan. Of om je 
collega’s die vooral enthousiast zijn om tech-
niekeducatie te geven, eens uit te dagen ook 
iets met kunst en cultuur te doen. Kortom: 
twee vliegen in een klap!

De komende maanden werken we met een 
werkgroep aan de ontwikkeling van de leer-
lijn. De leerlijn zal in ieder geval bestaan uit 
een basisreeks van vijf lessen per groep. In 
elke lessenreeks hebben WNT-educatie en 
cultuureducatie een gelijkwaardig aandeel. 
Met het uitvoeren van de lessenreeks be-

haal je dus doelen in beide vakken. Uiteraard 
wordt er ook weer gezorgd voor een goede 
teamtraining, zodat je de juiste ondersteuning 
krijgt bij de implementatie van de leerlijn. We 
hopen rond de meivakantie de lessenreeksen 
af te hebben.

Zoals het er nu uitziet zal een lessenreeks 
veelal vertrekken vanuit een onderzoek in een 
WNT-thema, wordt er vervolgens een ontwerp 
gemaakt op het snijvlak van onderzoekend 
en ontwerpend leren en het creatief proces, 
waarna er met het resultaat kunst kan worden 
gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan het onder-
zoeken van geluiden, het maken van instru-
menten met afval en voedsel en het vervol-
gens creëren van een compositie. Het proces 
kan ook juist starten met kunst: de kers op de 
taart van de afscheidsmusical is fantastische 
techniek, waarmee je licht- en geluidseffecten 
aan je musical toe kunt voegen. Vooralsnog 
gaan we uit van de volgende thema-opbouw 
voor de leerlijn:

Heb je nog vragen over de leerlijn? Neem contact op met Ilona via 
irozenboom@westlandcultuurweb.nl.

 Kunstdiscipline WNT-thema

1/2 Beeldende kunst Water

1/2 Dans Groei

3 Literatuur & filosofie Natuur

4 Muziek Afval + voeding

5 Theater ICT

6 Media (fotografie) Zintuigen

7 Erfgoed Duurzaamheid

8 Musical Techniek
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Hoe leerzaam is het 
niet om eens zelf in de 
schoenen van leerlin-
gen te staan en te erva-
ren hoe zij het aanbod 
van Kunstkracht 10 en 
Kunstpracht 9 erva-

ren? Tijdens de Kunst & School conferentie 
besteedden we hier aandacht aan en ook het 
laatste Icc-lab stond in dit teken. We kozen 
voor een Icc-lab op locatie: een bezoek aan 
de expositie Viktor&Rolf in de Kunsthal.  Met 
aansluitende workshop, precies zoals boven-
bouwers die krijgen.
Een korte impressie van een geslaagde mid-
dag door Inge, Marianne en Els van de Ber-
nadetteschool in Naaldwijk: “Van Westland 
Cultuurweb kregen we de uitnodiging voor 
het Icc-lab op locatie, en wel naar de tentoon-
stelling Viktor&Rolf fashion artists 25 years in 
de Kunsthal in Rotterdam. En zo gingen 16 
cultuurcoördinatoren op weg om te zien en er-
varen hoe het programma van de bovenbouw 
is als je als school deze keuze hebt gemaakt 

binnen Kunstpracht 9. Aan de hand van ge-
richte vragen over bloemen en strikken, opge-
vulde schouders en hoge kragen, bekijken we 
de tentoonstelling met andere ogen en mogen 
ook wij ervaren hoe bijzonder het werk van 
deze modeontwerpers is. Na het bekijken van 
de tentoonstelling gaan we zelf aan de slag. 
Kies een jaargetijde, de soorten materialen 
die je denkt te gebruiken (hard, zacht, donzig 
enz.), maak je gebruik van bloemen en strik-
ken, zwart en wit, opgevulde schouders of 
hoge kragen en wat is de naam die je ervoor 
bedenkt. In 20 minuten creëren we in groep-
jes van 3 of 4 personen onze eigen haute cou-
ture met de materialen en paspoppen die Iris 
Scheffers voor ons heeft uitgestald. We delen 
de ervaringen van onze maakprocessen en 
horen de verhalen over de groepen die naar 
de tentoonstelling geweest zijn. Onze school 
heeft een andere, ongetwijfeld geweldige 
keuze gemaakt binnen Kunstpracht 9. Iris Sc-
heffers en Ilona Rozenboom, bedankt voor 
deze inspirerende middag.”

Icc-Lab op locatie: Viktor&Rolf in de Kunsthal
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8e groepers OBS De Kyckert 
bij Kunst in de Kroeg
Voor wie het nog niet kent: Kunst in de Kroeg 
(voorheen De Kunstbazaar) is een kunstwed-
strijd voor kunstenaars uit de regio, in alle 
disciplines en van alle leeftijden. Een jury be-
paalt de prijswinnaars per categorie, jong ta-
lent, amateur of professional, en de nummers 
één winnen een expositie in Kunsthuis18. 
Daarnaast is er een publieksprijs. Het inge-
zonden werk wordt niet in een galerie, maar 
in Popcentrum Nederland 3 geëxposeerd. Op 
vrijdag 13 april vond daar de prijsuitreiking 
plaats, waarna ook op zaterdagmiddag en 
-avond de kunstwerken nog bekeken konden 
worden. Uiteraard begeleid door live muziek! 
Omdat KiK een brede doelgroep wil aanspre-
ken, jong en oud, ervaren en onervaren, ont-
stond het idee de 8e groepers van naastge-
legen school OBS De Kyckert te betrekken. 
En die verbinding tussen kunstevenement en 
onderwijs is alle partijen heel goed bevallen.
Hoe ging het in zijn werk? Dankzij  subsidie 
vanuit de Regeling Kleine Culturele Initiatie-
ven kon een kunstenaar worden ingezet. Ju-
liette van Walle sprak met de leerlingen over 

kunst en hoe je naar kunst kunt kijken. On-
der haar begeleiding hebben ze vervolgens 
zelf kunstobjecten ontworpen, en in groepjes 
ook gemaakt. Op vrijdagmiddag kregen twee 
groepen 8 van deelnemende kunstenaars een 
rondleiding door de expositie. Hun eigen werk 
namen ze meteen mee, dat kreeg een plek 
tussen de andere geëxposeerde kunstwer-
ken in NL3. Op ‘feedbackkaartjes’ konden ze 
net als het overige publiek hun mening over 
de kunstwerken formuleren. De leerlingen, 
waarvan een flink deel waarschijnlijk zelden 
of nooit een expositie of museum bezoekt, re-
ageerden enthousiast en geïnteresseerd, en 
afgaande op de reacties op de kaartjes werd 
er goed nagedacht. We mogen wel stellen 
dat het taboe dat kunst ‘saai’ is bij hen gro-
tendeels is doorbroken! Een aantal van hen 
nam ook de ouders mee naar de expositie en/
of prijsuitreiking, waar ze door de organisa-
tie goed in het zonnetje zijn gezet. Kortom: 
een superleuk voorbeeld van een ‘grensover-
schrijdende’ samenwerking met verrassende 
resultaten. 
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Eind vorig schooljaar gaven we op verzoek 
van icc’er Evalien Köhler van OBS de Drie-
kleur Dalton locatie een training Creatief pro-
ces op haar school. Zij merkte namelijk dat 
nog veel werd gewerkt op het platte vlak en 
met kant en klare voorbeelden, waarbij het 
product voorop stond.

OBS De Driekleur Dalton werkt met de Kunst-
kracht 10 leerlijn beeldende kunst. Naast meer 
leren over bepaalde technieken wilden ze ook 
meer inzicht krijgen in hoe je minder product-
gericht en meer procesgericht kunt werken. 
De training creatief proces bestaat naast een 
portie theorie vooral uit veel korte oefeningen 
en zelf ervaren. Het geeft inzicht in wat creati-
viteit nu eigenlijk is, hoe bij leerlingen het cre-
atief proces op gang te brengen en hoe je ze 
hierin een ontwikkeling kunt laten doormaken. 
Door zelf te ervaren raak je je bewust van dit 
proces en kun je het meteen de volgende dag 
in je les toepassen. En het leuke is dat dat ook 
kan met andere vakken!
De training werd door de deelnemers erva-
ren als een echte eye-opener, inspirerend en 
praktisch toepasbaar. Sindsdien wordt er an-
ders gewerkt in de lessen beeldend. 

Evalien: “Het grootste verschil is dat het 
doel van de beeldende lessen niet meer 
is om iets te produceren dat leuk staat in 
de klas, maar dat wat gemaakt wordt nu 
echt vanuit de kinderen zelf komt. Dat re-
sulteert in kunstwerken die vooral niet al-
lemaal hetzelfde zijn. Ik merk dat collega´s 
sinds de training meer nadenken over wat 
ze aanbieden, dat ze de leerlingen een 
goede voedingsbodem aanreiken om op 
hun beurt na te denken over waar ze mee 

bezig zijn en dat ze goede voorbeelden ge-
ven om te inspireren.” Kortom: in plaats 
van meteen in de uitvoering te duiken, krij-
gen de leerlingen ruimte om te onderzoe-
ken en te ervaren. Het resultaat is duidelijk 
te merken.”

De school had hiervoor echt tijd vrijgemaakt 
en koos ervoor om ook meteen training in een 
aantal beeldende technieken aan te bieden: 
boetseren en 3d construeren. Naast tips en 
foefjes kregen deelnemers vooral tijd en ruim-
te om onder begeleiding van een vakdocent 
met de verschillende materialen en technie-
ken te experimenteren. 
De volgende stap zal zijn om te kijken hoe dit 
creatief proces gericht gekoppeld kan worden 
aan Blink: de methode voor WO die de school 
sinds een tijdje gebruikt. Een mooie uitdaging, 
waarbij de leerkrachten zich onderdompelen 
in een aantal (nieuwe) technieken en een 
praktische toepassing maken. 
De training Creatief proces wordt gegeven 
door Iris Scheffers en duurt 2 tot 3 uur (afhan-
kelijk van de wensen van de school). Werken 
jullie themagericht op school, wellicht zonder 
leerlijn? Of willen jullie graag loskomen van 
standaard knutselwerkjes en meer vrij wer-
ken? Vraag dan via jouw cultuurcoach een 
training creatief proces aan. 

Training creatief proces op 
OBS De Driekleur Dalton
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“Ik heb het nog nooit gedaan 
dus ik denk dat ik wel kan.” 
Geen mooiere slogan denk-
baar voor de vijfde editie van 
de Kunst & School confe-
rentie dan deze quote op de 
muur in WSKO basisschool 
de Hofvilla in Wateringen. Op 
woensdag 10 oktober kwa-
men leerkrachten, icc’ers, 
directeuren en culturele aan-
bieders hier bij elkaar om met 
en van elkaar te leren, ken-
nis en ervaringen te delen 
en nieuwe inspiratie op te doen. “Kunstedu-
catie gaat over het belang van verbeelding, 
het hebben van een droom. Wetenschap laat 
zien hoe de wereld is, kunst laat zien hoe de 
wereld zou kunnen zijn”, aldus directeur van 
Westland Cultuurweb Jeroen Kunstman.

Presentaties
Dit jaar stond de conferentie helemaal in het 
teken van het samen maken en beleven van 
kunst. We trapten af met een aantal korte pre-
sentaties over recente projecten door West-
landse scholen en cultureel aanbieders. Er 
waren enthousiaste verhalen over onder an-
dere co-teaching en het vakoverstijgend in-
zetten van kunstvakken op De Hofvilla en de 
EWMM, de samenwerking tussen OBS De Ky-

ckert en Kunst in de Kroeg, en het schoolbre-
de stop-motionproject in het kader van School 
van de toekomst op de Joannesschool. Ze 
maakten de enorme mogelijkheden en impact 
van samenwerking heel tastbaar.

Workshops
Vervolgens gingen we in groepjes uit elkaar 
voor negen praktische workshops door West-
landse culturele aanbieders en kunstenaars. 
Zo experimenteerden deelnemers onder an-
dere met dramavormen of vocal painting, 
dompelden zich onder in de techniek van een 
heus mini-theater of fotografeerden zelfbe-
dachte ‘landschappen’. Voor culturele aanbie-
ders gaf Iris Scheffers een workshop creatief 
proces. De workshops waren speciaal opge-
zet om deelnemers te laten ervaren wat leer-
lingen tijdens een dergelijke les ervaren en 
boden een schat aan inspiratie. Getuige de 
enthousiaste reacties een geslaagde exerci-
tie. Op de volgende pagina’s lees je de erva-
ringen van drie workshopleiders.

Schoolpleinorkest
Gezien het thema van de dag hadden we als 
afsluiting natuurlijk ook gekozen voor een 
doe-activiteit: samen muziek maken! Onder 

Kunst & School conferentie 2018
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de energieke en bezielende leiding van Peter 
de Boer van Fort van de Verbeelding vormden 
we rap een 50-man sterk schoolpleinorkest. 
In korte tijd speelden we met eenvoudige in-
strumenten (stokken met belletjes, steigerpijp 
met behulp van gekleurde tape op toonhoogte 
ingedeeld) een krachtig muziekstuk. Super-
leuk en een treffende afsluiting van een inspi-
rerende middag!

Een middag die niet mogelijk was geweest 
zonder de professionele en enthousiaste in-
zet van de verschillende culturele aanbieders: 

Serge Bosman van Theaterschool Koperen 
Kees, Ton Immerzeel van Het Westlands Mu-
seum en Jolanda Faber van het Historisch Ar-
chief Westland, Sarina Missot en Nellie van 
Geest namens Kunsthuis 18, Annemieke Wa-
genaar van dansschool Dans Creatie, Juliette 
van de Walle, Kevin Zwinkels van Muziek-
meesters Westland, Jasmijn van Holsteijn en 
Rob Kool van WestlandTheater De Naald, Iris 
Scheffers van Westland Cultuurweb en Paul 
Steijn namens WNTweb. Dank!!

Fotografie Olga Mulder

7CultuurCourant Westland  #22



2,5 mm

Workshop Erfgoed: Historische Atlas en 
Westlandkaart
Hoe maak je erfgoed boeiend voor leerlingen? 
In deze workshop wilden we, conservator van 
het Westlands Museum Ton Immerzeel en 
medewerker educatie van het Historisch Ar-
chief Westland Jolanda Faber, deelnemers 
laten ervaren hoe je met behulp van de His-
torische Atlas Westland en de digitale West-
landkaart ons erfgoed tot leven brengt.
Bijvoorbeeld door aan de hand van de atlas 
een quiz te maken over de geschiedenis van 
het Westland. De Historische Atlas geeft een 
uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van 
het gebied sinds het ontstaan zo’n 10.000 jaar 
voor Christus, tot het moderne glastuinbouw-
gebied dat het nu is. Dat biedt volop aankno-
pingspunten voor leuke en leerzame vragen.
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met 
de digitale Westlandkaart, een website waar-
mee je op een leuke manier de historische 
ontwikkeling van je eigen streek kunt ontdek-
ken. Twintig landkaarten van de streek zijn er 
te bekijken, waarvan de oudste uit 1250 vóór 
Christus is en de jongste de actuele situatie 
weergeeft. Google Maps is gebruikt als on-
dergrond van de kaart. Het leuke daarvan is 
dat je precies kunt zien welke gebouwen er 
in vroeger eeuwen stonden op de plek van 
je huidige huis of school. Elke kaart bevat 
diverse markers, die bestaan uit een titel en 
een historische foto. Als je op zo’n marker klikt 

krijg je uitgebreide informatie over het object 
of de plaats waar de marker staat.
De Westlandkaart biedt tien verschillende 
thema’s om uit de kiezen, zoals Kastelen & 
buitenplaatsen en Weg- en waterwegen. Door 
vervolgens te klikken op één van de twintig 
kaartlagen kun je dan bijvoorbeeld de kaste-
len bekijken die in het jaar 1500 in jouw omge-
ving stonden. Of het spoor zien van de West-
landse Stoomtramweg Maatschappij in het 
jaar 1895.
Voor de uitleg van 
het werken met 
de kaart gebruik-
ten we schilderijen 
van Westlandse 
landschappen en 
dorpsgezichten. 
Door een karak-
teristiek punt van 
het schilderij te 
gebruiken, zoals 
een kerk of een 
molen, lukte het 
de deelnemers 
om met behulp van de Westlandkaart de lo-
catie van het geschilderde tafereel te achter-
halen. De informatie die in de markers van de 
verschillende objecten stond was een goed 
hulpmiddel om meer te weten te komen over 
het onderwerp van het schilderij.

  

WWW.WESTLANDKAART.NL 
Jouw streekhistorie online 
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Mijn naam is Annemieke Wagenaar. Ik ben 47 
jaar oud en eigenaresse van Dans Creatie. 
Dansen is mijn passie. Ruim 25 jaar heb ik 
zelf lesgegeven. Nu heb ik een fantastisch do-
cententeam dat dit doet en houd ik me bezig 
met de organisatie.
Naast de vele lessen en prachtige voorstel-
lingen vind ik het belangrijk dat ook andere 
doelgroepen kunnen genieten van dans. Zo 
zijn we volop bezig met dansen met ouderen 
en geven we les op scholen. Dansen is ont-
spanning, in dansen kan je je gevoel kwijt en 
het is vooral heel erg leuk.
Het is fijn om te zien dat er op scholen steeds 
meer aandacht komt voor dans. Maar hoe ga 
je met je leerlingen aan de slag als jezelf geen 
danser bent? Daarover ging mijn workshop 
op de Kunst en School conferentie, en dit is 
wat we hebben gedaan: 

We hebben het erover gehad dat het belang-
rijk is dat we in de belevingswereld van de 
leerlingen gaan zitten. Wat vinden ze leuk? 
Waar liggen hun interesses? Geef de leerlin-
gen inspraak en laat ze zelf muziek uitkiezen.
Daarna hebben we de muziek uitgeteld. Zo 
krijg je een beeld: het refrein duurt bijvoor-
beeld 4 x 8 tellen, een refrein kun je herhalen 
enz. Toen duidelijk werd hoe de muziek in el-
kaar zat zijn we er passen op gaan maken. 
Iedereen deed vol enthousiasme mee en naar 
een uur hadden we een choreografie. En nog 
belangrijker: de dames hadden volop inspira-
tie en tools om zelf aan de slag te gaan met 
hun leerlingen.
Beide partijen gingen met een zeer tevreden 
gevoel naar huis en wat mij betreft is dit zeker 
voor herhaling vatbaar!    

Workshop Dans: maak je eigen choreografie
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WNTweb was gevraagd voor de conferentie 
een workshop in te vullen met het thema Kas-
sie Bouwen. Summerlab/KassieBouwen af-
gelopen zomer bij de samenwerkende BSO’s 
was de inspiratie voor het bouwen van kasjes. 
Voor een klaslokaal zijn deze hobbykasjes te 
groot, het moest kleiner. Dus gingen we cre-
atief aan de slag met karton, houten plaatjes, 
saté prikkers, stokjes van planten, isolatie-
tape, plakband, dun ijzerdraad en folie. Als 
programmamanager techniek van WNTweb 
had ik ook nadrukkelijk het thema ‘duurzaam-
heid van kassen’ als doel gesteld. De 12 leer-
krachten en 1 onderwijsbestuurder moch-
ten om te beginnen de vraag beantwoorden 
waarom er in het Westland kassen staan. Al 
snel kwam het antwoord dat het klimaat dicht-
bij de zee een belangrijke rol speelt. Ooit zijn 
hier de kwekers bij mild zomer- en winterweer 
in het Westland begonnen met het telen van 
gewassen in de open lucht. Met foto’s van de 
ontwikkeling van platte ramen, muurkassen, 
druivenkassen, de huidige kassen en het gro-
te belang van optimaal gebruik van zonlicht 
voor warmte in de kas hadden we een mooie 
oriëntatie op het doel van de workshop.   

De combinatie van een duurzaamheidsvraag-
stuk met een beroep op creatieve vaardig-
heden én technisch inzicht vormden het ver-

trekpunt om aan het werk te 
gaan. In groepjes van 2-3 
leerkrachten ontstonden er 
verschillende kasjes. De 
verschillen in aanpak waren 
een mooie aanleiding om tij-
dens het bouwen een ronde 
te maken en de gemaakte 
keuzes tegen het licht te 
houden: waarom een pyramide kas, een eta-
ge kas, een groen glas kas of een optimale 
instralingskas? Er was ook aandacht voor hoe 
deze workshop in een klas met leerlingen zou 
kunnen verlopen. Iedereen was het erover 
eens dat de workshop een prima les is met 
meerdere doelen. Ten slotte hebben we een 
miniatuurkasje getest: met behulp van een 
bureaulamp als zon liep de temperatuur al 
snel enkele graden op.
Het enthousiasme van de deelnemers was 
groot. De overgebleven ‘plantenstokjes’ wer-
den allemaal meegenomen, grote kans dat er 
nu al ergens kasjes in schoollokalen zijn ge-
maakt? Ik heb het bouwen van kassies heel 
positief ervaren, afgelopen zomer al bij Kas-
sieBouwen tijdens Summerlab, maar zeker 
ook tijdens de conferentie.   

Paul Steyn, programmamanager techniek 
WNTweb

Workshop Kassie Bouwen: de zon als 
warmtebron in de kas
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Na ruim 20 jaar te hebben gewerkt als dansdocent, ben ik 
groepsleerkracht in het basisonderwijs geworden. Op deze 
manier ben ik mijn kennis als docent uit gaan breiden en 
kon ik mijn ervaring en kwaliteiten als dansdocent ook blijven 
gebruiken.
Ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe onderwijs anders en beter 
kan en sta open voor vernieuwing. Daarbij neemt cultuuredu-
catie voor mij een belangrijke plaats in. Het is belangrijk dat 
kinderen op het gebied van cultuureducatie verschillende uit-
dagingen voorgeschoteld krijgen en leren daar op hun eigen 
niveau en persoonlijke creatieve manier mee om te gaan. 
Op WSKO Montessorischool Naaldwijk werk ik twee dagen 
per week als groepsleerkracht in de onderbouw. Als cultuur-
coördinator hou ik me bezig met het vormgeven van onze 
visie op cultuureducatie en het verwezenlijken hiervan in sa-
menhang met andere vakgebieden. Daarnaast geef ik met 
veel plezier een dag in de week dansexpressie aan alle groepen. Met dit stukje hoop ik dui-
delijk te maken wat een vakleerkracht extra kan betekenen door de desbetreffende kunstdis-
cipline meer inhoud en extra verdieping te geven.

Wat is dansexpressie?
De kern van dansexpressie is dat er binnen de beleving van de kinderen een proces van 
bewegen op muziek plaatsvindt, waarbij de kinderen onderzoeken, improviseren, ontdekken, 
experimenteren en creëren. Dit in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Het gaat vooral 
om het proces en het aanleren van een gestructureerde dans is bijzaak. Ter afsluiting volgt er 
bewustwording van wat er tijdens de les is gebeurd, met reflecteren en controle van begrip.

Wat doe ik als vakleerkracht dans?
Als vakleerkracht ontwikkel ik lessen binnen het actuele thema, op het juiste niveau, met 
haalbare doelen. De doelen worden per bouw gekoppeld aan de kosmische-, taal- en reken-
doelen en uitgewerkt, zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat. (fysieke, cognitieve, crea-
tieve + sociaal/emotionele ontwikkelingen overlappen elkaar)
Verdieping geef ik door te variëren vanuit de danselementen lichaam, ruimte, tijd, kracht en 
gevoel, waarbij er steeds een element wordt uitgelicht en uitgediept. Ik geef instructie met 
voorbeelden, aanwijzingen tijdens de verwerking, ik observeer, analyseer, reflecteer, waar-
deer en inspireer. Dit laatste doe ik ook samen met de kinderen, zodat ze leren om voor 
elkaar te presenteren, met respect naar elkaar te kijken en te reflecteren.

En de pen gaat naar
Tineke Heins
WSKO Montessorischool Naaldwijk
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Alle kinderen willen leren, dat is het uitgangspunt van Janneke Luijkx 
en Mariska Robers van Leer, Denk, Doe. Hun workshops in de leer-
lijn literatuur & filosofie dagen kinderen dan ook uit al doende en ex-
perimenterend zichzelf en de wereld te verkennen. “In de workshop 
‘Drijven en zinken’ krijgen leerlingen van groep 1 en 2 de keuze uit 
verschillende materialen om een bootje te bouwen”, vertelt Janneke. 
“Ze bepalen zelf of ze een van onze voorbeelden namaken of hun 
eigen bootje bedenken. Het leukste is natuurlijk het testen in een bak 
water. Blijft je bootje drijven? Potloden, gummen, paperclips, lepel-
tjes: wat kun je er allemaal opleggen? En hoe lang kun je daarmee 
doorgaan voor het omkiepert en zinkt? Zo ontdekken ze al doende 
hoe drijven en zinken werken.
In de workshop ‘De wereld is 3D’ ervaren derdegroepers wat 3D is.  
Hoe weet je of de getoonde voorwerpen 3D zijn? En zijn zij zelf ook 
3D? We geven kort een uitleg hoe je een 3D kaart kunt maken en la-
ten verschillende voorbeelden zien. 
Of ze een kaart namaken of een ei-
gen ontwerp bedenken bepalen leer-
lingen zelf. Hiervoor bieden we ook 
verschillende materialen, naast kar-
ton bijvoorbeeld kurken of ijsstokjes. 
En natuurlijk is er alle ruimte voor 
eigen ideeën en zelfgekozen ma-
terialen. Zo kunnen leerlingen zelf 
ondervinden wat wel werkt en wat 
niet. Door ze te stimuleren zoveel 
mogelijk zelf te doen en ontdekken 
ontstaan er de prachtigste vondsten 
en wordt leren een avontuur!”

Je vindt bovenstaande workshops op de website van Westland  
Cultuurweb onder Kunstkracht 10 bij literatuur & filosofie. Bij de  
omschrijving van de workshop staan ook de contactgegevens.

Uitgelicht: 
Kunstkracht 10 workshops 
‘De wereld is 3D’ en ‘Drijven en zinken’

Inspiratie
Met de Digitale Scheur-
kalender Z uid-Holland 
haal je cultuursnacks 
de klas in, waarmee je 
kunst en erfgoed uit onze 
provincie kunt verkennen. 
Bedoeld voor groep 5-8. 
Gebruik het wachtwoord 
zuidholland om in te 
loggen op www.digitale-
scheurkalender.com 

Als ik later groot ben, 
word ik…. kunstenschap-
per of technosigner. Een 
interessant artikel over 
samenhang tussen kunst, 
cultuur, wetenschap en 
techniek. 

Méér muziek in de 
klas levert elke week 
een f ilmpje met Ilse de 
Lange, met een leuke, 
snelle energizer! Meld je 
voor een wekelijks seintje 
bij een nieuwe energizer. 
• 

Met de K unstkijk-App 
Junior beschouw je heel 
gemakkelijk kunst met 
leerlingen vanaf 8 jaar.
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http://www.digitalescheurkalender.com/#/
https://www.lkca.nl/cultureel-kapitaal/als-ik-later-groot-ben
https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/praktische-tips/
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_p_verhoeven_kunstkijken.KunstkijkAppJunior&fbclid=IwAR23jK-ShfTbHXcLhAKbXwu3YVtxv6yHUVPPCijwo2qJhHv5sVJsHIhsLxQ
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Westland Cultuurweb. 
Deze digitale 
nieuwsbrief bericht 
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onderwijs in Westland.
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Nieuwsbrief
Heeft u deze Cultuur-
Courant doorgestuurd 
gekregen via een 
bekende en wilt u de 
nieuwsbrief standaard 
ontvangen? 

Meld u aan via www.
westlandcultuurweb.nl

          westland_ 
cultuurweb

         
         @Cultuurweb

       facebook.com/
westlandcultuurweb

website: www.
westlandcultuurweb.nl

Geloof in je dromen! Dat is de boodschap van ‘Rood Capeje’, een 
modern fantasierijk sprookje in de vorm van een dans- en theatervoor-
stelling voor de groepen 1 t/m 4. ‘Rood Capeje wordt gespeeld door 
Janine Schott en Serge Bosman van Schott in de Rose. 
“Rood Capeje gaat over durven doen waar je bang voor bent, losbre-
ken uit patronen en op avontuur gaan”, legt Janine uit. “In sprookjes 
moeten meisjes altijd lief en mooi zijn en wachten tot ze gered worden 
om te trouwen. Maar waarom eigenlijk? Roodkapje is het zat, zij wil 
een superheld zijn. Ze gaat op zoek naar Superman en redt onderweg 
allerlei sprookjesfiguren die ook geen zin meer hebben om te wachten 
op een prins.
In de voorstelling gebruiken we verschillende disciplines: dans, mu-
ziek, zang, theater, poppenspel en projectie. We spelen met rollen 
en attributen. Roodkapje heeft bijvoorbeeld en stok, die in elke scène 
precies is wat ze nodig heeft: een toverstok voor de heks die ook mooi 
wil zijn, een wapen voor Klein Duimpje om de draak te verslaan.
‘Rood Capeje’ is geschikt als op zichzelf staande voorstelling, maar 
kan ook breder worden ingezet als start of afsluiting van een project. 
We hebben een lesbrief met speelse opdrachten om na afloop van 
de voorstelling in de klas uit te voeren. Ook bieden we workshops 
dans, theater, beeldend, muziek enz., die wij of leerkrachten zelf voor-
afgaand aan de voorstelling kunnen geven. De resultaten daarvan 
verwerken we desgewenst in de voorstelling, bijvoorbeeld een met de 
leerlingen gemaakt lied of dans, of tekeningen die we als achtergrond-
projectie gebruiken. Zo wordt ‘Rood Capeje’ ook een presentatie als 
onderdeel van het creatief proces.” Een voorproefje? Bekijk de trailer 
van de voorstelling en een liedje. 

      Op de website van Westland Cultuurweb 
is bovenstaand en nog veel meer extern 
aanbod te vinden onder ‘Cultuureducatie 
marktplaats’.

Cultuureducatie Marktplaats

voorstelling ‘Rood Capeje’
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http://www.mangoa-ontwerp.nl
https://www.instagram.com/westland_cultuurweb/
https://www.instagram.com/westland_cultuurweb/
http://www.twitter.com/cultuurweb
http://facebook.com/westlandcultuurweb
http://facebook.com/westlandcultuurweb
https://www.youtube.com/watch?v=-LURBQAL7Kg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C41uUl95C8A&feature=youtu.be
https://www.westlandcultuurweb.nl/onderwijs/cultuureducatie-marktplaats
https://www.westlandcultuurweb.nl/onderwijs/cultuureducatie-marktplaats
http://www.twitter.com/cultuurweb
http://www.facebook.com/westlandcultuurweb
https://www.instagram.com/westland_cultuurweb/
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