Kunstenaar
in de klas
Cultuuronderwijs op zijn Haags

Wat is Kunstenaar in de klas?
Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH)

in de klas is hier een bijzonder

bevat leerlijnen voor acht culturele

onderdeel van. De naam zegt het al:

disciplines binnen vier thema’s voor alle

kunstenaars en andere professionals

leeftijdsgroepen. Deze leerlijnen komen

uit de culturele sector komen naar uw

samen in de Haagse Ladekast op de

klas. Gedurende een lesuur laten ze in

website van CultuurSchakel. Centraal

geuren en kleuren zien wat ze doen.

in COH staat de directe aansluiting

Ze vertellen over hun vak en delen hun

met het rijke Haagse cultureel aanbod,

passie met uw leerlingen.

binnen en buiten de school. Kunstenaar

Acteur Yoni Serlie
deelt zijn passie
voor acteren

Compleet aanbod
Kunstenaar in de klas sluit aan op de projecten van Cultuuronderwijs op zijn
Haags. Er doen professionals mee uit het gehele spectrum van disciplines: Dans,
Theater, Beeldende kunst, vormgeving en architectuur, Interdisciplinair, Literatuur,
Muziek, Mediacultuur en Cultureel erfgoed. Maar ook beroepen zoals planoloog of
archeoloog zijn vertegenwoordigd.

Yoni Serlie springt op en vangt

vraagt hij de leerlingen om de stoelen

meteen de aandacht. ‘Weten jullie

aan de kant te zetten. Hij roept: ‘Vanaf

wat theater is?’, vraagt hij en hij

nu zijn jullie niet meer acht, maar 98

neemt de leerlingen mee in een

jaar oud en jullie doen mee aan de

Een graffitikunstenaar laat zien hoe je in één vloeiende beweging

gepassioneerd verhaal over zijn vak.

100 meter op de Olympische Spelen.’

een tag zet.

Met gekromde rug en een onzichtbare

Een ballerina vertelt in tutu hoe je met dans emoties verbeeldt.

Hij maakt brede gebaren, alsof hij

rollator in de hand beginnen de

Een planoloog legt uit hoe je het stadsleven kunt vormgeven.

op het toneel staat. ‘Het leukste van

leerlingen stapje voor stapje aan hun

Een slamdichter demonstreert hoe je met woorden een wedstrijd wint.

theater’, vertelt hij, ‘is dat je alles kunt

race. ‘Nu weten jullie wat de toneelterm

Een violiste draagt met haar instrument een verhaal voor.

zijn. Alles!’ Aan het eind van het uur

“transformatie” betekent’, zegt Yoni.

Een paar voorbeelden:

Zo werkt het
Het aanbod

Inhoud van het uur

Kunstenaar in de klas is afgestemd

Het uur bestaat uit een mix van

op de inhoud van de projecten

vertellen, demonstreren en werken

binnen de verschillende leerlijnen van

met de leerlingen. Natuurlijk mogen

Cultuuronderwijs op zijn Haags. Op

de leerlingen volop vragen stellen

de projectenpagina op de website van

aan de kunstenaar. Belangrijk: de

CultuurSchakel vindt u het actuele

kunstenaar heeft meestal geen

overzicht van de deelnemende

lesbevoegdheid. De leerkracht moet

instellingen, die voor u een passende

daarom gedurende het bezoek

kunstenaar kunnen regelen.

aanwezig blijven.

Verrijk uw
lessen met een:

meubelmaker

choreograaf
beeldhouwer

grafisch ontwerper

danser

3

architect

stemacteur
mimespeler

2

striptekenaar

breakdancer

journalist
interieurontwerper

popmuzikant

blogger

kostuumontwerper
graffitikunstenaar

per klas verschillen.

gamedesigner
rapper

museumdirecteur

geluidstechnicus

illustrator

kostuumontwerper

Kunstenaar in de klas blijft maatwerk. De verdeling van het uur kan daarom

schrijver

hoorspelmaker en -acteur

dirigent

lichtontwerper

3

designer

vlogger talentscout galeriehouder
stedenbouwkundige

Vertellen over
het vak, tonen
eigen werk

fotograaf

sieradenontwerper

1

beeldend kunstenaar

podcaster

regisseur

reclamemaker

Kleine
activiteit /opdracht

conservator

taxateur
musicus dichter
filmacteur
toneelspeler restaurator producent

redacteur

cartoonist

De verdeling van het uur

percussionist

klankdichter
hoedenontwerper

zanger

geluidskunstenaar

Tips voor de leerkracht
1

Vertel de leerlingen dat er een

2

Vertel de klas dat ze vrijuit

kunstenaar in de klas komt.

5

Spreek af waar en hoe laat
de kunstenaar precies
verwacht wordt.

vragen mogen stellen en
bereid dit voor.

6

Vaak is het mogelijk om
Kunstenaar in de klas
te combineren met een

3

Vertel de kunstenaar met welk

voorstelling of andere

project de klas bezig is.

culturele activiteit.

4

Bespreek met de kunstenaar
wat hij gaat doen en vraag wat

7

hij nodig heeft.

Misschien kan de kunstenaar in één dag verschillende klassen bezoeken.

Contactmomenten
advies door de cultuurcoach
contact met de deelnemende instelling, die een passende
kunstenaar kan regelen
contact met de Kunstenaar in de klas
contact met de deelnemende instelling i.v.m. de facturering

“Ik vond het prettig om samen met de
kunstenaar de les voor te bereiden. Het
is voor mijn klas een heel inspirerend uur
geworden. Kunst is voor leerlingen een
pittig onderwerp. Met een kunstenaar in
de klas komt het echt tot leven.”

evaluatie met uw cultuurcoach en de culturele instelling

Juf Frederique – basisschool De Parkiet

‘Waar zou jij naartoe willen gaan als alles

‘Ik wil naar hartjesland reizen’, zegt een

mag?’, vraagt ze. ‘Naar ADO’, roept een

leerling. ‘Ik wil naar Plutrus vliegen’,

jongen. ‘Met de bus naar Groningen’,

klinkt het vanuit de andere kant van de

oppert een ander. De juf probeert de

klas. Vervolgens maakt de groep onder

groep te verleiden om iets vrijer te

leiding van Sara in een paar minuten de

denken: ‘Ik zou wel… door de wc naar

lange, avontuurlijke reis naar Plutrus.

beneden willen roetsjen om onder de
grond te kijken!’ Nu komt de klas los.

Kunstenaar Sara Pape
presenteert haar vak
als een reis
‘Hadden jullie gedacht dat een echte

Ze laat een plastic ruimteschip zien en

kunstenaar er zó zou uitzien?’, vraagt

zegt dat ze daarmee overal kan komen.

juf Frederique.

Grenzen zijn eigenlijk maar verzinsels en
met je fantasie kun je reizen naar waar

Ze geeft beeldend kunstenaar Sara Pape

je maar naartoe wilt. Zelf maakte ze een

het woord. Zij maakt kunst over sociale

wereldreis samen met vogels zo groot

thema’s en vertaalt haar werk vandaag

als een mens, probeert Sara de klas te

naar een presentatie voor groep 3.

laten geloven.
Denis Oudendijk laat zien hoe je van afval kunst maakt.

Met Kunstenaar in de klas ontdekken leerlingen hoe kunst gemaakt wordt.
Er gaat een heel proces van leren en proberen aan vooraf: van schets tot
schilderij of van idee tot uitvoering. Wat drijft kunstenaars om hier hun
beroep van te maken? En hoe word je eigenlijk kunstenaar? Die vragen
mogen de leerlingen zelf stellen.

Maatwerk

Kosten

Maatwerk is mogelijk. Het uur kan

Kunstenaar in de klas is een

bijvoorbeeld volgen op het bezoek van

aanvulling op de lessen, die buiten de

een voorstelling of afgestemd worden

gemeentelijke subsidieregeling voor

op uw lesprogramma. We adviseren

het aanbod uit Vonk valt. Als school

daarom ook om vooraf contact te

betaalt u daarom een vergoeding voor

leggen met de kunstenaar.

de kunstenaar (rond de € 100).

Daarom Kunstenaar in de klas
Met Kunstenaar in de klas laat u leerlingen op een unieke manier kennismaken
met de praktijk van kunst en cultuur. De lesuren zijn inspirerend, leerzaam en
interactief en u kunt kiezen uit aanbod vanuit het hele culturele spectrum. Deze
lessen zullen uw leerlingen een leven lang bijblijven. Maatwerk is mogelijk en het
aanbod is afgestemd op de projecten binnen Cultuuronderwijs op zijn Haags.

Neem vandaag nog contact op
Start u binnenkort of werkt u al met een project van Cultuuronderwijs
op zijn Haags? Informeer dan naar de mogelijkheden om een
kunstenaar uit te nodigen. Kijk op de website of neem contact op
met uw cultuurcoach.

“Dat was super,
we waren
bejaarden!”
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Cultuuronderwijs op zijn Haags is een project van

www.cultuurschakel.nl
cultuuronderwijsopzijnhaags@cultuurschakel.nl
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