Kunstpracht 9

Receptieve leerlijn cultuureducatie Westland
Kunstpracht 9 is een feit! Vanaf schooljaar 2017-2018 mag Westland Cultuurweb deze receptieve
leerlijn cultuureducatie aan de Westlandse scholen in het basisonderwijs aanbieden. In deze
infosheet wordt uiteengezet hoe de leerlijn er in grote lijnen uitziet en wat dat voor de Westlandse
scholen kan betekenen.
In een receptieve leerlijn maken kinderen kennis met de kunsten door beleving. Waar Kunstkracht 10
gaat over actieve cultuureducatie, het zelf maken van en deelnemen aan kunst, gaat Kunstpracht 9
over beleving: het bekijken van voorstellingen en het bezoeken van musea. In Kunstpracht 9, het
Westlandse programma dat de komende maanden ontwikkeld zal worden, gaat receptieve
cultuureducatie altijd hand in hand met actieve en reflectieve cultuureducatie door lessen rondom
de receptieve beleving te creëren. 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. Per bouw zijn er twee
keuzeopties. Voor de onderbouw zijn dat muziek en theater/dans, voor de middenbouw dans en
beeldende kunst en voor de bovenbouw theater en media. De twee disciplines staan vast voor de
komende jaren. Daardoor kun je als school 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
plaats, bijvoorbeeld door bezoek aan De Naald of een museum.
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Aan Kunstpracht 9 doe je altijd mee met de hele school. Het is dus niet mogelijk om één of enkele
klassen of bouwen in te schrijven. De bijdrage van de school aan Kunstpracht 9 is €5,50 per leerling
exclusief busvervoer (m.u.v. Cultuurmenu). Het inzetten van busvervoer is optioneel. Kosten en
mogelijkheden hiervan worden begin april gecommuniceerd met de scholen. De locaties van de
voorstellingen en musea zijn dan ook bekend.
Daarnaast wordt het bestaande Haagse Cultuurmenu, met bezoeken aan Haagse musea, in 20172018 gecontinueerd (www.cultuurmenu.nl). Voor het programma van Cultuurmenu kies je met de
hele school. Dat betekent dat je niet kunt kiezen om met de onderbouw Cultuurmenu te doen en
met de midden- en bovenbouw uit de andere disciplines te kiezen. Cultuurmenu is, in tegenstelling
tot de rest van Kunstpracht 9, ingericht per leerjaar en niet per bouw. De kosten van Cultuurmenu
zijn € 6,50 per leerling, inclusief vervoer. Het nieuwe programma van Cultuurmenu staat 08 mei
2017 online. Het huidige programma is tot die tijd op de site te zien.
Mogelijke keuzeopties zijn:
• Kunstpracht 9: elke samenstelling van de vijf disciplines, waarbij je er per bouw één kiest.
Bijvoorbeeld onderbouw muziek, middenbouw dans en bovenbouw theater, of onderbouw
theater/dans, middenbouw dans en bovenbouw theater
óf
• Cultuurmenu: met de hele school.
Wil je allebei: schrijf je dan in voor Kunstpracht 9 via onderstaand inschrijfformulier en neem contact
op met Cultuurmenu om je ook bij hen in te schrijven (let op: Cultuurmenu kent een maximum aan
het aantal deelnemende scholen).
Samen met een werkgroep van icc’ers en culturele partners is het programma van voorstellingen
bepaald. Deze is te vinden op de site van cultuurweb.
Inschrijven kan tot 15 mei 2017.
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.
Hebben we je nog niet overtuigd over cultuureducatie? Kijk dan eens naar wat hersenwetenschapper
Erik Scherder zegt over het belang van receptieve cultuureducatie. Of bekijk eens wat kinderen
eigenlijk denken als ze naar kunst kijken bij Man Bijt Hond Kunstzaken.

