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Westland

De culturele spin in de school
In januari sloten tien Westlandse leerkrachten
de icc-cursus met succes af. Wederom zijn tien
nieuwe intern cultuurcoördinatoren opgeleid
die kunst en cultuur in het onderwijs een stapje
verder gaan brengen. Na een behoorlijk zware
training, waarin ze onder andere het cultuurbeleidsplan van hun school hebben geschreven,
gaan ze nu in hun eigen school aan de slag.
Inmiddels hebben de afgelopen drie jaar meer
dan zeventig icc’ers de training met goed gevolg
doorlopen, een mooi resultaat! We streven er
uiteindelijk naar dat in elke school twee coördinatoren werkzaam zijn.
Cultuureducatie is geen bijzaak meer! Steeds
meer wordt het belang gezien van een goed
onderbouwde culturele schoolvisie. De icc’er

maakt iedereen enthousiast voor kunst en cultuur in de klas en is de verbindende schakel tussen school en culturele omgeving. Maar de onderliggende visie is op elke school anders. Dat
is ook goed te zien in de onlangs verschenen
CultuurCourant Special, waar een aantal scholen met elk hun eigen visie en beleid centraal
staan. Leuk om te lezen: hoe divers cultuureducatie op de Westlandse scholen wordt ingezet.
Ook landelijk krijgt de intern cultuurcoördinator
veel aandacht. Het LKCA heeft een magazine
uitgegeven dat hier geheel aan is gewijd. Met
mooie artikelen en praktijkvoorbeelden uit heel
Nederland. Zeer lezenswaardig voor iedereen
die kunst in de school een warm hart toedraagt!
Jeroen Kunstman

Voor de agenda
• Kickoff Kunstpracht 9
maandag 18 september 2017
• Instaptraining
woensdagmiddag 20 september 2017
• Leerkrachtcursus 1
woensdagmiddag 25 oktober, 8 november en 15 november
• Kunst & School Conferentie
woensdagmiddag 4 oktober 2017
• Icc cursus	
woensdagmiddag 11 oktober, 1 november, 22 november,
13 december (2017), 10 januari, 31 januari, 21 februari en 14
maart (2018).
• Icc lab
woensdagmiddag 24 januari 2018
• Leerkrachtcursus 2
woensdagmiddag 7 maart, 21 maart en 4 april 2018
• Icc verdiepingscursus
woensdagmiddag 28 maart, 11 april en 25 april
Kijk voor meer informatie op pagina 3-4.
CultuurCourant Westland #18

1

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
De komende vier jaar komt er nog meer Cultuureducatie met Kwaliteit in het Westland! Het
Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd.
Alle huidige activiteiten zullen we continueren.
Dat betekent dat jullie gebruik kunnen blijven
maken van o.a. Kunstkracht 10, teamtrainingen,
de jaarlijkse conferentie, de website, de CultuurCourant en het icc Lab. Ook komen er een
aantal nieuwe voorzieningen op het gebied van
cultuureducatie. Zo is met ingang van komend
schooljaar de leerlijn receptieve cultuureducatie

Kunstpracht 9 beschikbaar (zie hiervoor ook verderop in de CultuurCourant) en werken we aan
co-teachingstrajecten en korte cursussen voor
experts. Ook zullen we in samenwerking met
verschillende pabo’s trainingsmogelijkheden
creëren voor stagiaires en nieuwe leerkrachten.
Wil je meer informatie over de nieuwe activiteiten en de kansen voor jouw school de komende
vier jaar? Neem dan contact op met je scholenbegeleider of, als je die nog niet hebt, met Ilona
Rozenboom via
irozenboom@westlandcultuurweb.nl.

Experttrainingen

Op 15 en 22 maart hebben de experttrainingen
Media, Literatuur & Filosofie en Dans plaatsgevonden op de Prins Willem-Alexanderschool in
de Lier. Niet alleen kregen de deelnemers veel
nieuwe kennis aangereikt, de opdrachten van
de kunstvakdocenten betekenden een uitdaging
om praktisch met al die wijsheid aan de slag te
gaan. Terwijl bijvoorbeeld op het schoolplein een
groepje druk in de weer ging met het maken van
een stop motion film, stortten anderen zich naar
aanleiding van een kunstkaart op een schrijfopdracht. De deelnemers aan de danstraining ervoeren het plezier in dansen en onderzochten
blokkades en grenzen bij dans.
Eerder, in november 2016, waren al de experttrainingen Theater, Muziek en Beeldende Kunst
gegeven, in OBS De Ouverture in Naaldwijk. In
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beide gevallen werden de experttrainingen als
deskundigheidsbevordering zeer gewaardeerd.
Uit de evaluaties blijkt dat er ook interesse bestaat voor verdiepende cursussen of andere
trainingen. Deelnemers zien de experttrainingen vooral als een mogelijkheid om inspiratie
op te doen voor in de klas of om collega’s te
enthousiasmeren.
Voor nu zijn de Westlandse basisscholen weer
44 kunstvak-experts rijker! De volgende serie
experttrainingen staat voor het najaar van 2017
op de agenda. In de tussentijd denken we na
over het aanbieden van verdiepende en korte
cursussen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Ellen Bavinck via
ebavinck@westlandcultuurweb.nl.
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Planning cultuureducatie 2017-2018
De data voor alle activiteiten in schooljaar
2017-2018 zijn bekend! 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
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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 cursus3

sen 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.

Data: woensdagmiddag 28 maart, 11 april en 25
april 2018.
Kosten: €75 per persoon per cursus.

Icc verdiepingscursus
Nu het Westland meer dan zestig icc’ers rijk is,
is het hoog tijd om verdiepingscursussen aan te
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.

	
Jaarlijks zal Westland Cultuurweb een behoeftepeiling doen onder leerkrachten, om
vast te stellen welke activiteiten belangrijk
zijn voor het komende jaar. Denk hierbij aan
welke leerlijn het eerst moet worden herzien,
welke leerkrachten- en icc-cursussen het
meest interessant zijn en wanneer de cursussen georganiseerd moeten worden. Vul
de behoeftepeiling van dit jaar uiterlijk 21
april in om je stem te laten horen. Invullen
kost 5 minuten.

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.

Lenen materialen Kunstkracht 10 via
Bibliotheek Naaldwijk
Al enige tijd is het mogelijk om materialen die
nodig zijn voor het geven van bepaalde Kunstkracht 10 lessen te lenen bij Westland Cultuurweb. Zo zijn er een aantal leskisten met digitale
camera’s voor de media-lessen. Voor de lessen
literatuur& filosofie zijn er leskisten met boeken,
ingedeeld per bouw. Boeken worden niet meer,
zoals voorheen, los uitgeleend. Ten slotte zijn
er materialen die horen bij de erfgoedlessen te
leen.
Sinds kort zijn alle materialen ondergebracht bij
de Bibliotheek Naaldwijk. Het ophalen en terugbrengen van de materialen is daardoor een stuk
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gemakkelijker geworden. Met ingang van 1 mei
a.s. vind je op de website van Westland Cultuurweb een reserveringsformulier dat je online
kunt invullen. Als je ruim op tijd reserveert kun
je de bestelde leskist(en) zelfs laten bezorgen
bij een bibliotheek-locatie in de buurt! Maar let
op: je blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig
terugbrengen van de materialen bij Bibliotheek
Naaldwijk.
Zie voor de openingstijden de
website van Bibliotheek Westland.
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Kunstpracht 9:
receptieve cultuureducatie
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, een expositie bij Kunsthuis18, de spanning in het donker van WestlandTheater de Naald: prachtige
voorbeelden van de wonderen van de kunsten.
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben de
openheid en nieuwsgierigheid om deze pareltjes
op unieke wijze te waarderen. Westland Cultuurweb wil samen met de Westlandse basisscholen
leerlingen de gelegenheid geven elk jaar één
keer de magie van goede kunst en cultuur te
beleven. Met een werkgroep van leerkrachten,
directeuren en het culturele veld ontwikkelen we
hiervoor een speciaal programma: Kunstpracht
9. Door lessen rondom de receptieve beleving
te creëren gaat in Kunstpracht 9 receptieve cultuureducatie hand in hand met actieve en reflectieve cultuureducatie. Zo maken we het nog betekenisvoller voor de leerlingen.
Kunstpracht 9 bestaat uit vijf disciplines: muziek,
dans, theater, beeldende kunst en media (foto
en film). De voorstellingen en bezoeken worden
per bouw aangeboden in de vorm van twee keuzeopties: muziek en theater/dans voor de onderbouw, voor de middenbouw dans en beeldende
kunst en voor de bovenbouw theater en media.
Voor de komende jaren staan de twee disciplines vast. Als school kun je per jaar kiezen welke
disciplines je inzet en er zo voor zorgen dat je
leerlingen gedurende hun basisschooltijd alle
disciplines ervaren.
Kunstpracht 9 vindt deels in de school plaats,
door voorstellingen in de school te boeken, en
deels buiten de school, bijvoorbeeld door bezoek aan WestlandTheater De Naald of een
museum.

Samen met de werkgroep hebben we bekeken
welke voorstellingen en bezoeken waardevol
zijn voor de Westlandse leerlingen. Half april
ontvangen alle scholen een brief met de concrete invulling van Kunstpracht 9 voor 2017-2018.
Alle informatie en het programma vind je ook op
onze website. Vervolgens heb je tot 15 mei de
tijd om te overwegen of Kunstpracht 9 deel uit
zou moeten maken van de doorlopende leerlijn
cultuureducatie op jullie school in 2017-2018.
Middels een digitale keuzetool dien je je keuze
in. Voor het eind van het schooljaar ontvang je
de definitieve indeling voor jullie leerlingen.

In 2017-2018 blijft de mogelijkheid bestaan om
deel te nemen aan het Haagse Cultuurmenu. Je
kunt alleen aan Cultuurmenu deelnemen met
de hele school. Het programma van de Haagse
musea voor 2017-2018 wordt op 8 mei 2017 bekend gemaakt via de website van Cultuurmenu.
Kunstpracht 9 wordt in ieder geval t/m schooljaar 2020-2021 aangeboden. In de komende jaren zal het programma verder uitgebouwd worden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
behoeftes van de Westlandse scholen.
Meer informatie? Neem contact op met Iris
Scheffers via ischeffers@westlandcultuurweb.nl.

Deelnemen aan Kunstpracht 9 doe je altijd met
de hele school. Het is dus niet mogelijk om enkele klassen of bouwen in te schrijven. Kunstpracht 9 kost €5,50 per leerling exclusief busvervoer. Het inzetten van busvervoer is optioneel.
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Inspiratie
Je kunt leerlingen met het
gebruik van kunstdisciplines helpen om andere
vakinhoud op de langere
termijn beter te onthouden. Lees in dit artikel
waarom:

Boordevol informatie en
inspiratie is het magazine
Cultuurcoördinator NL
van de LKCA een
‘must read’ voor iedereen
die cultuuronderwijs in
het primair onderwijs een
warm hart toedraagt:

Het eerste overkoepelend
peilingsonderzoek naar
Kunstzinnige oriëntatie
(schooljaar 2015-2016)
van de Inspectie voor het
Onderwijs kijkt naar onderwijsaanbod en resultaten van leerlingen. Hier
vind je het rapport:

Uitgelicht
Drie Kunstkracht 10 workshops
door Gianne Tillema
Gianne Tillema
biedt
binnen
Kunstkracht 10
diverse
workshops en verdiepingsreeksen
aan in de leerlijn beeldende
kunst. We lichten
hieronder
drie workshops
voor jullie uit.
“In de workshop ‘Kleilab’ laat ik de leerlingen foto’s zien van fotograaf
Karl Blossfeldt en Art Nouveau”, vertelt Gianne. “Blossfeldt fotografeerde planten van zo dichtbij, dat je alle nerfjes en krulletjes ziet.
Met deze beelden als inspiratie maken de leerlingen hun eigen driedimensionale vormen uit zwarte plasticine, die ze vervolgens op wit
serviesgoed van de kringloopwinkel drukken. Zo ontstaat prachtig Art
Nouveau-achtig servies.
In ‘Je eigen logo op een T-shirt’ leren leerlingen wat een logo is. Ze
maken een logo met de eerste letter van hun naam. Hoe maak je het
zo dat het echt bij jou past? Dit logo knippen ze uit foam en plakken
dat op karton. Daarna drukken we het met textielverf op een T-shirt.
De workshop ‘Dierenkop’ ten slotte is behalve een les realistisch tekenen vooral een training in goed kijken en loskomen van de beelden in
je hoofd. Eerst vertalen de leerlingen een dierenkop in geometrische
basisvormen. Vervolgens zoeken ze creatieve oplossingen om de kop
in houtskool uit te werken, met aandacht voor details als haren en
ogen.
Heel belangrijk bij al mijn workshops is dat het aantrekkelijk moet zijn
voor leerlingen om iets te leren van mijn les. Ik zoek altijd iets waardoor de les aansluit bij leeftijd en interesses van de leerlingen. Ik nodig
ze uit om lef te tonen, dingen te proberen die ze nooit eerder hebben
gedaan. Eigenlijk nodig ik ze uit fouten te maken en daar vervolgens
van te leren!”

Je vindt bovenstaande workshops op de website van Westland
Cultuurweb onder Kunstkracht 10 bij beeldende kunst. Bij de omschrijvingen van de workshops staan ook de contactgegevens.
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Colofon
CultuurCourant
Westland is een
uitgave van
Westland Cultuurweb.
Deze digitale
nieuwsbrief bericht
over kunst, cultuur en
onderwijs in Westland.
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Vormgeving:
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Nieuwsbrief
Heeft u deze CultuurCourant 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

Cultuureducatie extern aanbod:
workshops o.a. animatie en
interactieve media van Cinekid
Cinekid zet zich op allerlei creatieve manieren in voor de mediaontwikkeling van kinderen en biedt scholen veel moois. “Op het gebied
van film, animatie en interactieve media hebben we verschillende media-educatieve workshops, waarbij de verhalen van kinderen centraal
staan”, vertelt Tessa Stoke van Cinekid. “Zo zijn er op animatiegebied
de workshops Stop-Motion
& Animatieplaats en de visueel spectaculaire workshop
Wonderwiel. Nieuws vergaren en presentatietechnieken leren kinderen in de
workshop Presenteren kun
je Leren. Op het gebied van
Interactieve Media maken
kinderen bijvoorbeeld hun
eigen Virtual Reality bril in
de workshop VR Stereobril.
Of we maken interactieve kunstwerken met makey makeys. De Mini
Media Academy ten slotte is een proeftuin vol nieuwe media-technieken en -tools, waarin kinderen onder andere robots programmeren en
websites ‘hacken’. Techniek en programmeren zijn in onze workshops
altijd een middel, geen doel op zich.
Naast de standaard workshops verzorgen we vooral projecten op maat
voor scholen. Denk bijvoorbeeld aan een compleet animatietraject
waarbij de bovenbouwklassen zich in een aantal lessen bezighouden
met het op verschillende manieren maken van stop-motion filmpjes.
Of een Film & Erfgoed project, waarbij klassen zich verdiepen in een
eigen gebouw/plek/thema uit de buurt en onder begeleiding hun verhaal verfilmen met behulp van stop-motion technieken. Een dergelijk
traject wordt vaak voorafgegaan door een studiedag of -middag voor
leerkrachten waarin zij zelf aan de slag gaan en tips & tools krijgen
over het gebruik van stop motion in de klas.
En ten slotte heeft Cinekid ook nog een ruim aanbod van kwalitatief
goede films die ingezet kunnen worden voor schoolvoorstellingen, ook
op DVD in de klas. En voor iedere film is gratis lesmateriaal beschikbaar!”

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