Informatie voor de leerkracht over COH Expert
De projecten uit de Haagse ladekast zijn gemaakt voor de groepsleerkracht om zelfstandig mee aan
de slag te gaan. Toch kan bijvoorbeeld een gebrek aan vakinhoudelijke kennis als een drempel
worden ervaren. Daarom is de inzet van een COH Expert wenselijk om vertrouwd te raken met de
werkwijze van COH. Belangrijke elementen zijn de structuur en de opbouw van de projecten:
Introductie, oriëntatie, en drie opdrachten met de onderdelen onderzoek, uitvoeren en presenteren.
Het hele traject heeft als speerpunt het creatief proces. De groepsleerkracht en leerling doorlopen
dit proces samen met de COH Expert (zie ook: www.cultuurschakel.nl/coh)
Werkwijze:
Op vaste momenten komt een COH Expert in de klas voor de gekozen discipline. Samen met de
leerkracht geeft de expert de lessen en werkt met de projecten uit de ladekast. De nadruk ligt op coteaching en het vertrouwd raken met het creatief proces en de werkwijze van COH.
Wat kun je verwachten:
De COH Expert:
➢ Is een vakdocent in de gekozen discipline en beschikt over de benodigde vakvaardigheden en
is thuis in het werken met de projecten van Cultuuronderwijs op zijn Haags.
➢ Geeft op de ingeroosterde momenten de lessen uit de projecten, samen met de
groepsleerkracht.
➢ Werkt vanuit het model voordoen – samendoen- zelf doen, met de nadruk op samendoen.
➢ Helpt de leerkracht vertrouwd te raken met het werken met de projecten van COH, het
creatieve proces en de vakinhoudelijke vaardigheden die horen bij de gekozen
kunstdiscipline.
De COH Expert denkt inhoudelijk mee over:
➢ Differentiatie; aanpassingen naar leeftijd
➢ Aansluiting op thema’s uit het lesprogramma,
➢ Benodigde materialen.
➢ Mogelijkheden voor het inzetten van een kunstenaar in de klas, of de inhoudelijke koppeling
met een voorstelling of museumbezoek.
De leerkracht:
➢ Is altijd aanwezig bij de lessen
➢ Werkt samen met de COH Expert
➢ Maakt ruimte voor overleg met de expert over de voortgang en de invulling van de
lesmomenten en de taakverdeling
➢ Heeft als doel uiteindelijk de lessen zelfstandig te gaan geven en daarmee de voortgang te
waarborgen.
➢ Werkt mee aan evaluatie en monitoring.

