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Betoverd door kunst
De eerste CultuurCourant van 2018 hebben 
we in een nieuw jasje gestoken. Met een 
vrolijke uitstraling, om onze optimistische kijk 
op cultuureducatie in het Westland kracht 
bij te zetten! Daarbij denk ik bijvoorbeeld 
aan die honderden kinderen die ademloos 
naar de muzikanten van Jazz4kids kijken. 
Gewoon in de gymzaal onder Tl-verlichting, 
maar totaal betoverd door de muziek en de 
voorstelling. Vijftien bussen met kinderen 
die vertrekken richting de Doelen voor een 
concert van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Klassen die naar aanleiding van  
een film in WestlandTheater De Naald  
enthousiast hun eigen filmlantaarn bouwen 
voor hun eigen kleine filmpjes. 
Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden 
die Kunstpracht 9 dit schooljaar biedt. 
Receptieve kunsteducatie, dus kijken, 

genieten en leren van echte kunst door echte 
kunstenaars. Daardoor verwonderd, 
verbaasd en geïnspireerd raken. Dat is het 
uitgangspunt van dit nieuwe programma voor 
het basisonderwijs. Meer dan de helft van de 
basisschoolleerlingen uit de gemeente deed 
dit jaar mee, en in het komend schooljaar 
verwachten we een groei. Want het nieuwe 
programma is bekend. Wederom heeft 
Cultuurweb samen met een aantal icc’ers 
een prachtige selectie gemaakt. Met voor-
stellingen in WestlandTheater De Naald, 
musea in Rotterdam en kunst op en rond 
de school. 
Op deze manier bieden we alle Westlandse 
kinderen een prachtige kans om te genieten 
van echt theater, professionele muziek, 
flitsende dans en inspirerende beeldende 
kunst. En daar worden wij optimistisch van. 
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Programma Kunstpracht 9 schooljaar 
2018-2019
Ja, het is ons gelukt! Wat een mijlpaal. Voor 
volgend schooljaar hebben we het program-
ma voor Kunstpracht 9 helemaal rond. Samen 
met een aantal Westlandse icc’ers hebben 
we in februari de knopen doorgehakt. De bro-
chure is waarschijnlijk inmiddels bij jullie op 
de mat gevallen, en hier kun je 
hem digitaal bekijken. Maar we 
kunnen het niet laten vast een 
tipje van de sluier op te lichten.

Voor de onderbouw kun je kiezen uit de poëti-
sche muziekvoorstelling Waar de wind woont 
in WestlandTheater De Naald en de podium-
kunstenvoorstelling met animatie, theater, film 
en beweegbare elementen De vervelende 
bus. Deze laatste komt, in de bus natuurlijk, 

naar de scholen 
toe. De derde keu-
zemogelijkheid is 
een bezoek aan 
museum Boijmans 
van Beuningen. 
Samen met Bennie 
de Leeuw zien, ho-
ren en ontdekken 
de leerlingen alles 
over hem en zijn 

bonte gezelschap van vrienden op de ver-
schillende schilderijen. 

Voor de middenbouw hebben we een  
dansvoorstelling, een pareltje en een museum-
bezoek. In Roest door de Dansers en plan d-  
duik je mee in een surrealistische wereld, 
vol grappige ochtendrituelen, onmogelijke 
dansduetten, walsende vuilniszakken en  
melancholische liedjes. Het popup familiethe-
ater van de reizende voorstelling De snakkar 
parkeert gewoon op het schoolplein. Peer en 
Marie proberen hun zoon, Kobus van 40, met 
zachte hand te bewegen eens op zichzelf te 

gaan wonen. Het mu-
seumbezoek is aan 
Villa Zebra, naar de 
tentoonstelling Tic-
ket to de Toekomst. 
Na de tentoonstelling 
volgen de leerlingen 
de workshop Fast-
food Future in het 
museum.

Voor de bovenbouw kun je kiezen uit een 
theatervoorstelling, een mediavoorstelling en 
een museumbezoek. De theatervoorstelling 
is het muziektheaterstuk De koning van Ka-
toren van Nachtdieren, in WestlandTheater 
De Naald. Jonge acteurs gieten het klassieke 
verhaal in een nieuw jasje en laten je voortdu-
rend lachen met hun typetjes. De mediavoor-
stelling bestaat uit een bezoek aan het Inter-
nationaal Film Festival Rotterdam (IFFR): een 
waar spektakel. De leerlingen maken, onder 
begeleiding van een presentator, kennis met 
diverse korte films in allerlei genres. Een do-
cent van het IFFR komt langs voor een voor-
bereidende workshop in de klas. Tot slot kun 
je kiezen voor het bezoeken van de tentoon-
stelling Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years 
in de Kunsthal. Voor of na het bezoek aan de 
tentoonstelling volgen de leerlingen een work-
shop in het lab van de Kunsthal. 

Per bouw kun je één van de drie opties kiezen. 
Deelname kost €5,50 per leerling. Je kunt er-
voor kiezen om busvervoer erbij af te nemen, 
dat kost €1 per leerling. Je doet altijd mee met 
de hele school. Inschrijven voor Kunstpracht 
9 kan tot en met donderdag 26 april, waarna 
de meivakantie start. Voor de zomervakan-
tie hoor je in welke voorstellingen je definitief 
bent geplaatst en op welke data de voorstel-
lingen en museumbezoeken plaatsvinden.
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De laatste tijd horen we steeds vaker dat de 
icc’ers behoefte hebben aan meer uitwisse-
ling. Daar geven we maar al te graag gehoor 
aan! Naast het jaarlijkse Icc- en Cultuurlab in 
januari gaan we nog twee icc-labs voor alleen 
icc’ers organiseren. Daarin gaat het puur over 

uitwisselen en kennisdelen tussen de icc’ers 
over onderwerpen die jullie belangrijk vinden. 
Het volgende icc-lab vindt plaats op 23 mei 
2018 van 14:00 tot 17:00 uur. Meld je aan via 
onze website.

Sinds 2016 bestaat er een landelijke Vereni-
ging voor CultuurProfielScholen in het primair 
onderwijs. Lid worden van de vereniging be-
tekent dat je toegang krijgt tot een landelijk 
netwerk van scholen die een zeer ambitieus 
cultuureducatieprogramma hebben. Scholen 
nemen deel aan en dragen bij aan landelijke 
inspiratiebijeenkomsten met programma’s 
gericht en gebaseerd op hun onderwijs en 
lespraktijk. Kennisbevordering en expertise 
worden verkregen door ambitiegesprekken 
met experts, landelijke en regionale bijeen-
komsten en door onderlinge uitwisseling via 
het VCPS platform. 

Bij het aanmelden voor de landelijke vereni-
ging kan een lokaal steunpunt worden ingezet 
om te ondersteunen in de aanmeldprocedure. 
Westland Cultuurweb kan deze rol vervullen 
voor de Westlandse basisscholen.

Ondersteuning door Cultuurweb is gratis. De 
Landelijke Vereniging vraagt €150 voor het vi-
sitatiegesprek. Het lidmaatschap zelf bestaat 
uit een bijdrage per leerling per jaar: €1 voor 
aspirant-leden, €1,50 voor leden en aspirant-
leden speciaal onderwijs en €2,50 voor leden 
speciaal onderwijs. 

Neem voor meer informatie contact op met je 
accounthouder (Iris of Ilona). 

Cultuurprofiel

Icc-lab

Mediatraining 4 april 2018, 14:00 - 17:00 uur
Deadline aanmelden Kunstpracht 9 26 april 2018
Icc-lab 23 mei 2018, 14:00 - 17:00 uur

En alvast voor volgend jaar:
Kunst & School conferentie 10 oktober 2018

Voor de agenda
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Kleine Culturele Initiatieven

Heb je een mooi idee voor een culturele activi-
teit op je school en wil je de buurt, wijk of eens 
een heel andere doelgroep betrekken? Dan 
maakt je initiatief mogelijk kans op financiële 
ondersteuning vanuit de Regeling Kleine Cul-
turele Initiatieven. Het schoolplein met leerlin-
gen pimpen onder begeleiding van een kun-
stenaar? Een dansvoorstelling, theaterstuk of 
concert opvoeren met leerlingen en de hele 

buurt uitnodigen? Of misschien 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! Voor projecten in 
het derde en vierde kwartaal 2018 zijn de ui-
terste indiendata respectievelijk 1 
juni en 1 september. Hier vind je 
alle informatie! 

Nieuwe aanpak kunstdocenten, nieuw 
aanbod Kunstkracht 10
Sinds dit schooljaar zijn we achter de scher-
men bezig met een nieuwe aanpak voor het 
aanbod van Kunstkracht 10 lessen door cul-
turele aanbieders. Zo willen we voor de scho-
len binnen Kunstkracht 10 een groter aanbod 
aan verdiepende lessen en workshops creë-
ren. Voor externe aanbieders is het door een 
vereenvoudigde manier van registratie en 
lesuitwerking nu aantrekkelijker geworden om 
Kunstkracht 10 aanbieder te worden. Cultuur-
web biedt de aanbieders informatiebijeenkom-
sten en persoonlijke coaching om hun aanbod 
te ontwikkelen. Daardoor groeit de interesse 
van aanbieders om deel te nemen zichtbaar!

Door de nieuwe manier van registratie hopen 
we tevens beter inzichtelijk te krijgen waar de 
behoeften van de scholen liggen op het gebied 
van externe lessen, maar ook welke scholen 

gebruik maken van welke aanbieders. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal het 
beschikbare aanbod verdiepende lessen en 
workshops uitgebreid zijn met nieuwe aanbie-
ders. Uiteraard zullen we de scholen hierover 
tijdig informeren. 

Ben jij een culturele aanbieder en zou je graag 
lessen willen aanbieden binnen Kunstkracht 
10? Dan kun je een afspraak maken met Iris 
Scheffers via ischeffers@westlandcultuurweb.nl. 
Meer informatie over de vereenvoudigde aan-
pak vind je hier: 
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Vorig jaar, vlak voor de zomervakantie be-
richtten we jullie enthousiast over ons nieuwe 
lesmodel. De komende jaren gieten we de 
leerlijnen een voor een in dit nieuwe jasje. Zie 
hier een voorbeeld van een lessenreeks in het 
nieuwe lesmodel. 

In september zijn we gestart met het omzet-
ten van de leerlijn theater en muziek. Dat was 
de grootste uitdaging, omdat we in deze leer-
lijnen ook inhoudelijk een nieuwe, frisse wind 
wilden laten waaien. Zo hier en daar vonden 
we hem wat ouderwets en stoffig: dat kunnen 
we beter! Inmiddels staan de nieuwe basis-
reeksen van beide disciplines online. We zijn 
nu gestart met het omzetten van de leerlijnen 
beeldende kunst en vakoverstijgend. En daar-
na gaan we natuurlijk nog aan de slag met 
dans, media, literatuur & filosofie en erfgoed. 
We hopen voor het einde van 2018 al het om-
zetwerk af te ronden. 

Voor de nieuwe versies van de leerlijnen the-
ater en muziek geldt dat ze grotendeels zijn 
gebaseerd op de inhoud van de vorige leerlij-
nen, maar wat zijn verfrist en uitgedund. Som-
mige lessenreeksen hebben we helemaal 
vervangen. In alle lessen is het uitgangspunt 
geweest dat we meer nadruk op onderzoek 
door de leerlingen zelf wilden leggen. En vol-
gens ons is dat goed gelukt.

Daarnaast zijn we momenteel bezig met het 
maken van leskaarten bij de leerlijn vakover-
stijgend. Deze leskaarten bevatten de werk-
vormen die we in de leerlijn hebben opgeno-
men. We geven ze op leskaarten vorm, zodat 
je ze op de juiste plek in je eigen lesmethodes 
kan stoppen. Handig, toch? We verwachten 
dat de leskaarten klaar zijn in mei 2018 en 
zullen ze dan naar alle scholen opsturen.

De nieuwe versies zijn nog niet op de scholen 
getest, dus we horen heel graag wat jullie 
ervan vinden. Daarvoor kun je het 
evaluatieformulier Kunstkracht 10 
gebruiken. Of mail ons gewoon 
even wat je ervan vindt. 

Wil je toch nog met het oude lesmodel 
werken? Stuur een mailtje naar Ilona via  
irozenboom@westlandcultuurweb.nl, en we 
sturen je het materiaal toe.

Kunstkracht 10 (muziek en theater, vakoverstijgend)
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Vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit  
kunnen we diverse mogelijkheden voor 
deskundigheidsbevordering op het gebied 
van cultuureducatie bieden. We zetten ze 
graag nog even onder elkaar voor jullie! In 
april brengen we een brochure uit met de 
concrete invulling en planning van de mo-
gelijkheden voor volgend schooljaar. 

Co-teaching
Co-teaching is een op een coaching in de klas 
door een kunstdocent, met als doel het ver-
rijken van de competenties van de leerkracht. 
Je kunt zo aan de slag met een eigen leer-
vraag. Handig voor leerkrachten die moeite 
hebben met cultuureducatie, bijvoorbeeld om-
dat de dynamiek van de klas lastig is of omdat 
je als leerkracht het gevoel hebt onvoldoende 
deskundig te zijn in een bepaalde kunstdis-
cipline. Maar juist ook interessant voor leer-
krachten die al veel doen met cultuureducatie 

en zich nóg verder willen ontwikkelen. Of voor 
scholen die expliciet in willen zetten op cul-
tuureducatie en het hele team een stap verder 
willen helpen, op hun eigen niveau.

Per jaar hebben we een pot met uren voor 
co-teaching beschikbaar. In 2018 is dat in to-
taal 100 uur. Je kunt als school een aanvraag 
doen voor het aantal groepen dat je hebt. 
Heb je acht groepen? Dan kun je acht uur 
aanvragen. Je bepaalt zelf hoe je dat over de 
leerkrachten in je school verdeelt. Meer co-
teaching kan natuurlijk altijd, dat kost dan €60 
per uur. 

Meer informatie over 
co-teaching vind je hier. Je kunt 
contact opnemen met je ac-
counthouder (Iris of Ilona) om 
co-teaching in te plannen.

Deskundigheidsbevordering
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Teamtrainingen (incl. experttraining)
De starttrainingen Kunstkracht 10 zijn al wel-
bekend in de scholen. Als je met een nieuwe 
discipline start, is het altijd handig om van  
tevoren een training in te plannen. Maar team-
trainingen kunnen veel breder ingezet wor-
den. Het hoeft niet per se over Kunstkracht 
10 te gaan: ook zonder methode, of bij een 
andere methode, kunnen we een training ge-
ven. Of denk bijv. aan een training zelf les-
materiaal ontwikkelen, een training leren wer-
ken met filmbewerkingsprogramma’s of een 
training vakoverstijgend werken met cultuur-
educatie. Trainingen kunnen op maat worden 
ontwikkeld en zijn gratis beschikbaar. De ex-
perttrainingen, die we vroeger bovenschools 
organiseerden, kunnen we ook op de scholen 
uitvoeren.

Alle trainingen die we tot nu toe hebben ont-
wikkeld, zijn te vinden op onze website. Je 
kunt contact opnemen met je accounthouder 
(Iris of Ilona) om teamtrainingen in te plannen. 

Korte cursus voor leerkrachten
Elk jaar organiseren we twee korte cursus-
sen voor leerkrachten over een bepaalde 
kunstdiscipline. In 2017-2018 zijn dit muziek 
en media. Muziek heeft in oktober-november 
plaatsgevonden. Tijdens deze cursus van drie 
bijeenkomsten gaven muziekdocenten Judith 
en Kevin praktische tools en werkvormen om 
in de klas met ritme en zang aan de slag te 
gaan. Door zelf te ervaren, gewoon te doen en 
in de klas toe te passen raakten elf leerkrach-
ten geïnspireerd en geënthousiasmeerd.  De 
deelnemers gaven volmondig aan graag een 
vervolg te krijgen op deze training.
Media hebben we helaas wegens onvol-
doende aanmeldingen niet door kunnen la-
ten gaan. In 2018-2019 zullen we media-trai-
ningsmiddagen aanbieden. Meer informatie 
volgt. Een korte cursus bestaat uit drie bijeen-
komsten en kost €75 per persoon. De thema’s 

worden vastgesteld op basis van de jaarlijkse 
behoeftepeiling. Aanmelden voor cursussen 
voor volgend schooljaar kan vanaf april via 
onze website onder 
Onderwijs > Cultuurweb aanbod.

In plaats van de cursus media bieden we op 
4 april 2018 tussen 14:00 en 17:00 uur een 
mediatraining aan. In deze training gaan we 
met fotografie en stopmotion animatie aan de 
slag. Wat betreft de inhoud is er nog ruimte 
voor inbreng vanuit de deelnemers. De trai-
ning is gratis toegankelijk, aanmelden kan via 
onze website.  

Icc-cursus
In de icc-cursus wordt je in acht bijeenkom-
sten opgeleid tot intern cultuurcoördinator. 
Tijdens de cursus ontwikkel je je competenties 
om de rol van icc’er op je school uit te voeren. 
Ook schrijf je een eigen cultuurbeleidsplan, 
waarin je de visie en lijnen uitzet om cultuur-
educatie op jouw school op de kaart te zetten. 
De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van 
3 uur en heeft een totale studielast van 49 uur. 
De cursus is erkend voor het lerarenregister. 
Westland Cultuurweb biedt de cursus weer 
aan in schooljaar 2019-2020. Wil je de cursus 
eerder volgen? Neem contact op met Ilona 
Rozenboom via 
irozenboom@westlandcultuurweb.nl. 

Icc-verdiepingscursus
Jaarlijks organiseren we een korte cursus 
voor icc’ers over een bepaald thema. Voor 
2017-2018 zou de cursus gaan over het wer-
ken met een cultuurportfolio, maar wegens te 
weinig aanmeldingen hebben we de cursus 
afgelast. In 2018-2019 zal hij opnieuw aan-
geboden worden. Een icc-verdiepingscursus 
bestaat uit drie bijeenkomsten en kost €75 per 
persoon. Het thema van de cursus wordt vast-
gesteld op basis van de jaarlijkse behoeftepei-
ling. Aanmelden voor cursussen voor volgend 
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schooljaar kan vanaf april via onze website 
onder Onderwijs > Cultuurweb aanbod.  

Instaptraining Kunstkracht 10
Jaarlijks organiseert Westland Cultuurweb in 
september de instaptraining Kunstkracht 10. 
Deze training is bedoeld voor nieuwe leer-
krachten en stagiair(e)s die aan de slag gaan 
met cultuureducatie in het Westlands primair 
onderwijs. Veel teams hebben inmiddels 
teamtrainingen, experttrainingen of cursussen 
gevolgd. Nieuwe leerkrachten en stagiair(e)s 
beginnen daarmee met een achterstand. Met 
de instaptraining kun je die achterstand met 
een noodvaart wegpoetsen. De instaptraining 
is een soort spoedcursus waarmee je in een 
middag klaar bent om te werken met Kunst-
kracht 10 op jouw nieuwe school. Aanmelden 
voor de training kan vanaf april via onze web-
site.

Kunst & School conferentie
Jaarlijks organiseert Westland Cultuurweb in 
oktober de Kunst & School conferentie. Op 
deze conferentie staan inspireren, kennis de-
len en netwerken centraal. Alle leerkrachten, 
icc’ers, directeuren, kunstdocenten, cultureel 
aanbieders, vrijwilligers en andere belangheb-
benden rondom Westlandse cultuureducatie 
worden uitgenodigd om gezamenlijk een stap 
verder te geraken in cultuureducatie. Het pro-
gramma bestaat altijd uit een inspirerend deel 

met bijvoorbeeld een spreker of een voorstel-
ling, een workshopgedeelte waarin je aan je 
eigen vaardigheden werkt en een netwerk-
gedeelte waarin je elkaar kunt ontmoeten en 
kunt uitwisselen. 

De Kunst & School conferentie van schooljaar 
2018-2019 zal plaatsvinden op woensdag 10 
oktober 2018. Aanmelden kan vanaf april via 
onze website.

En wat als ik iets anders wil?
Dan vraag je ons dat gewoon! We gaan graag 
in gesprek over mogelijkheden om bij te dra-
gen aan de deskundigheid van jouw team. 
Neem contact op met je accounthouder (Iris 
of Ilona) om de mogelijkheden te bespreken. 
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Terugblik icc-lab en aankondiging mini 
icc-labs: 
Woensdagmiddag 24 januari vond de eer-
ste editie van Icc- & Cultuurlab plaats in 
de Kunstgarage. Het thema van de middag 
was ‘Kansen verkennen’.

De eerste helft van het programma was ge-
splitst in een deel voor icc’ers en een deel 
voor culturele aanbieders. Na een presen-
tatie over de stand van zaken CmK en een 
vooruitblik op het komende jaar trakteerde 
een aantal icc’ers de collega’s op pitches met 
inspirerende praktijkvoorbeelden. Vervolgens 
werden de behoeftes en wensen richting cul-
turele aanbieders in kaart gebracht. De cul-
turele aanbieders kregen een toelichting op 
de mogelijkheden van Kunstkracht 10 en een 
overzicht van de stand van zaken m.b.t. cul-
tuureducatie op de Westlandse basisscholen. 
Vervolgens kwam aan de orde hoe je met 
een school in gesprek gaat, een eigen visie 
op cultuureducatie formuleert en goed besla-
gen ten ijs komt bij een gesprek. Na de pauze 
kwam iedereen bij elkaar en presenteerden 
de scholen hun wensen en de aanbieders hun 
aanbod.  Ten slotte gingen beide partijen met 
elkaar in gesprek om matches te maken voor 
komend schooljaar.

De middag werd door zowel icc’ers als cul-
turele aanbieders positief ontvangen. Beide 
partijen hebben duidelijk in kaart gebracht 
waar ze voor staan en waar ze behoefte aan 
hebben. Tijdens deze eerste stap om het on-
derwijs en het culturele veld met elkaar in ge-
sprek te laten gaan, lag de focus op wat een-
ieder te bieden en te wensen heeft. 
Uit de bijeenkomst kwam duidelijk naar vo-
ren waar het onderwijs behoefte aan heeft: 
een samenwerking met culturele aanbieders 
waarbij ingespeeld kan worden op de visie 
van de school, op de werkvormen en groeps-

samenstelling en op de lopende projecten en 
thema’s. Goede communicatie met de cultu-
rele aanbieder vooraf, tijdens en na afloop, 
waardoor de leerkrachten zelf ook goed voor-
bereid aan de slag kunnen, vinden de scho-
len waardevol. Ze staan er zeker voor open 
om samenwerkingen aan te gaan met andere 
scholen en culturele aanbieders, ook vanuit 
kosten- en efficiëntie-oogpunt. De aanwezige 
culturele aanbieders bleken meer dan bereid 
om te luisteren naar de scholen, in gesprek 
te gaan, mee te denken en te kijken wat ze 
kunnen bieden passend bij de wensen van de 
school. Kortom: om vraaggericht te werken.

Voor de volgende editie hopen alle aanwe-
zigen, met ons, op meer deelnemers, zowel 
vanuit de scholen als vanuit het culturele veld. 
Dus houd de planning in de gaten en meld je 
aan!
Het eerstvolgende Icc-lab is gepland op 
woensdag 23 mei. Dit is een regulier Icc-lab 
zonder culturele aanbieders, waarbij voor-
al het uitwisselen van ervaringen tussen de 
icc’ers onderling centraal zal staan.
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Jazz4kids: Ella, een swingend sprookje
Vier donderdagen in januari en februari wer-
den Westlandse gymzalen omgetoverd tot 
kleine theaters.  Zangeres Roos en haar drie-
koppige band namen de leerlingen van de 
onderbouw mee in een swingend sprookje, 
waarin thema’s als ‘anders zijn’ en ‘pesten’ 
op luchtige wijze werden aangeboord. De in-
teractieve voorstelling van Jazz4kids voorzag 
in veel liedjes en beweegnummers, waardoor 
de leerlingen op speelse wijze kennis kon-
den maken met jazz. De reacties van de leer-
krachten waren lovend en de gezichten van 
de leerlingen spraken boekdelen! 

Plan d-: IJspaleis
WestlandTheater De Naald veranderde op 16 
januari in een waar winterwonderland. Vijfhon-
derd middenbouwleerlingen van Westlandse 
scholen genoten van de magische dansvoor-
stelling IJspaleis. Ze waren getuigen van een 
bevroren universum waarin een groep pingu-
ins op expeditie ging. Vijf dansers en prachtige 
muziek zorgden voor een dynamisch samen-
spel rond de ijsberg. Dankzij een afwisseling 
in dansstijlen, muzieksoorten en lichteffecten 
een even wonderlijke als wonderschone thea-

terervaring, waar 
de leerlingen he-
lemaal in opgin-
gen.

Cinekid: film en workshops
De bovenbouwgroepen van vijf scholen kwa-
men op 7 en 8 februari naar de filmhuisfilm Iris 
in WestlandTheater De Naald. Dit poëtische 
verhaal, dat zich afspeelt in Zweden rond 
1890, was voor veel leerlingen een ander 
soort film dan ze gewend zijn. Als hoofdrol-
speelster Iris niet met haar moeder mee kan 
naar een tentoonstelling in Parijs, beleeft ze 
een avontuur naar een onbekende plek waar 
ze leert wat vriendschap betekent en wat haar 
roots zijn.
Vervolgens kwamen twee workshopleiders 
van Cinekid op bezoek bij alle klassen die de 
film hadden gezien. Na nabespreking van en 
reflectie op de film gingen de leerlingen en-
thousiast aan de slag. Met een zelfgemaakte 
filmlantaarn zetten ze hun zelfbedachte ver-
haal om in een filmpje, dat ze vervolgens met 
behulp van hun mobiele telefoon projecteer-
den op de tafel of de muur.

De voorstellingen Niet vergeten, gespeeld 
door Hoge Fronten voor de bovenbouwgroe-
pen en het Griezelorkest van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest voor leerlingen uit 
groep 3 t/m 5, staan nog gepland in de twee-
de week van april. 

Terugblik voorstellingen Kunstpracht 9
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Dag muurbloem, hallo zelfvertrouwen!
“Heb je heel even? Sofie wil je wat vertellen.” Natuurlijk heb ik tijd om naar Sofie te luisteren. 
Sofie is 11 jaar; een blond meisje met heldere blauwe ogen. Ze aarzelt even. Dan zegt ze: “Ik 
had vandaag mijn spreekbeurt. En ik heb een 9 gekregen!” Ze glimt van trots en een glimlach 
breekt door op haar gezicht. Ik voel ook een zweem van trots. En haar moeder kijkt stralend 
naar haar knappe dochter. Sofie is een verlegen meisje. Houdt er niet van als mensen naar 
haar kijken. Vindt het spannend om te praten tegen iemand die ze niet zo goed kent. De eer-
ste keer dat ze naar musicalles kwam, fluisterde ze haar naam en keek me niet aan. Nu zijn 
we een jaar, en een flink aantal musicallessen verder.

“Zelfs de juf merkt een enorme verandering”, vertelt haar moeder. “Sofie durft nu om uitleg te 
vragen als ze iets niet snapt. Ze vertelt veel meer uit zichzelf.” En de spreekbeurt van van-
daag was de kers op de taart. Rechtop, met haar schouders naar achter en met een zelfver-
zekerde blik vertelde ze haar klasgenoten alles over blindengeleidehonden.

Sofie is niet de enige. Wij horen het vaak terug van onze musical-leerlingen en hun ouders. 
Door het volgen van musicallessen leren kinderen wat de mogelijkheden van hun stem zijn. 
Hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken om uitdrukking te geven aan gevoelens en muziek. 
Maar ze ontwikkelen ook hun creativiteit en verbeeldingskracht. En het geeft een enorme 
boost aan het zelfvertrouwen en aan de sociale en communicatieve vaardigheden. Door to-
neel te spelen voor de eigen groep en door aanmoediging van de docent, komen ze over een 
drempel heen en durven steeds meer te laten zien. 

Het verhaal van Sofie is een mooi voorbeeld van hoe toegenomen zelfvertrouwen doorwerkt 
op alle gebieden. Ook op school. Daarom is het zo waardevol dat de Pieter van der Plas-
school uit Wateringen zijn meer dan 400 leerlingen de kans biedt om dit ook te ervaren. Van 
uitbundige kleuters tot schoorvoetende groep 8-ers; we zien ze allemaal in onze musical-
lessen, die onder schooltijd worden 
gegeven. We helpen ze om te ont-
dekken hoe ze zich kunnen uiten en 
presenteren op een manier die bij ze 
past. Dat wij mogen delen in de suc-
cessen van Sofie, maar ook in die 
van Katie, Nick, Lise en vele ande-
ren maakt ons trots en dankbaar.

En de pen gaat naar
Danielle van der Meer & Mauricio de Kok
Eigenaren Musical Express

11CultuurCourant Westland  #21



Hoe gebruik je voorwerpen om je verhaal zo beeldend en overtuigend 
mogelijk over te brengen? In de workshop Levende voorwerpen, de 
vierde les in de verdiepingsreeks filosofie voor groep 7, gaan leerlin-
gen hiermee aan de slag. “Ze ervaren wat de basis is van overtuigend 
presenteren”, vertelt Annette Kreijkamp van Spring Cultuurproducties. 
“Eerst doen we een aantal oefeningen om lekker los van lijf en stem 
te worden. Dan ben je namelijk ook los in je hoofd en kun je vanuit 
het principe ‘niks is gek en alles mag’ de basis leggen voor je verhaal. 
Vervolgens neem ik ze aan de hand van drama-oefeningen mee in 
verschillende presentatietechnieken. Dat begint heel basaal, met bij-
voorbeeld niet door elkaar praten, duidelijk praten enz. Daarna krijgen 
ze handvatten om de voorwerpen, die ze in een eerdere les hebben 
gemaakt, te laten spreken. Hoe beeld je dingen uit, hoe kun je die 
voorwerpen inzetten, hoe laat je de juiste emotie doorklinken in stem 
en beweging? Natuurlijk gaan we dat allemaal proberen en oefenen. 
De drama-insteek verwachten ze misschien niet direct, maar daardoor 
heb ik ze wel meteen mee. Bij al mijn workshops probeer ik de leer-
lingen op een leuke manier uit hun comfortzone te halen. Er valt altijd 
veel te lachen! En doordat leerlingen dingen zelf doen en ervaren is de 
impact des te groter en blijft het geleerde goed ‘hangen’.”

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

Uitgelicht: 
Kunstkracht 10 workshop 
‘Levende voorwerpen’

Inspiratie
De minister schreef een 
brief over het cultuurbe-
leid de komende jaren. 
Met o.a. vijf miljoen extra 
voor de muziekimpuls 
en meer investeringen in 
cultuureducatie!

Waarom moeilijk doen 
als het samen kan? 
K unstbalie heeft een 
boekje u itgebracht met 
aandachtspunten en tips 
& trucs voor het succes-
vol samenwerken tussen 
de cultuursector en het 
onderwijs.

Het LKCA heeft de 
BiBuLOL gemaakt: een 
List of Links met inspira-
tie voor de verbinding van 
binnen- en buitenschoolse 
educatie in muziekonder-
wijs. Handig als je bezig 
bent met bijv. de mu-
ziekimpuls!

12

https://www.westlandcultuurweb.nl/onderwijs/kunstkracht-10-cultuureducatie/133/levende-voorwerpen
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/03/12/aanbieding-cultuurbrief/aanbieding-cultuurbrief.pdf
http://kunstbalie.nl/samenwerking
http://www.lkca.nl/~/media/downloads/startpaginas/LOL/BiBULOL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_content=kunst-en-cultuur&utm_term=muziek-binnen-buiten&utm_source=LKCA


Colofon
CultuurCourant 
Westland is een 
uitgave van 
Westland Cultuurweb. 
Deze digitale 
nieuwsbrief bericht 
over kunst, cultuur en 
onderwijs in Westland.

Redactie:
Jeroen Kunstman
Inge Huijding
Ilona Rozenboom
Iris Scheffers

Vormgeving:
Mangoa Ontwerp

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

         @Cultuurweb

       facebook.com/
westlandcultuurweb

website: www.
westlandcultuurweb.nl

Hoewel de Atlas van het 
Westland niet speciaal voor 
kinderen is geschreven, 
biedt hij een schat aan mo-
gelijkheden om in de klas 
mee aan de slag te gaan. 
Zeker ook in combinatie 
met de digitale historische 
Westlandkaart, waarin je aan de hand van een bepaald tijdvak, loca-
tie of onderwerp op avontuur kunt gaan. “De Atlas is atlas, leesboek, 
leerboek en plaatjesboek door elkaar en gaat over aardrijkskunde, 
geschiedenis én toekomst van onze streek. Materiaal te over dus 
om leerlingen bewust te maken van hun streek en voor veel kinde-
ren ook hun ‘roots’”, vertelt Jolanda Faber van het Historisch Archief 
Westland. “Om leerkrachten op weg te helpen hebben we een aantal 
lesideeën ontwikkeld voor groep 7 en 8. Denk aan een eenvoudige 
interactieve quiz waarbij leerlingen vragen verzinnen, het antwoord 
opzoeken in de Atlas en dit vervolgens presenteren aan de klas, een 
mix & match opdracht over tijdvakken, opdrachten met de locatie van 
de eigen school of kern als uitgangspunt en zoekopdrachten specifiek 
gericht op spoorwegen, waterwegen en veilingen. We kunnen ook een 
gastles verzorgen, waar we naast een digitale quiz aan de slag gaan 
met oud aardewerk en met behulp van de Westlandkaart een reis ma-
ken door de tijd. Het startpunt is de locatie van de school op Google 
Maps, waarna we in steeds grotere stappen teruggaan in de tijd. Dan 
zoomen we uit naar het Westland en volgen we het ontstaan van de 
dorpen en de veranderingen van de kustlijn tot aan de zandmotor.”

Op de website van Westland Cultuurweb 
is bovenstaand en nog veel meer extern 
aanbod te vinden!

Cultuureducatie Marktplaats

Atlas van het Westland en digitale 
Westlandkaart
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http://www.mangoa-ontwerp.nl
http://www.twitter.com/cultuurweb
http://facebook.com/westlandcultuurweb
http://facebook.com/westlandcultuurweb
http://www.twitter.com/cultuurweb
http://www.facebook.com/westlandcultuurweb
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