Cultuureducatie met Kwaliteit
De afgelopen jaren is Cultuuronderwijs
op zijn Haags (COH) een begrip geworden
in het basisonderwijs in Den Haag. Onder
deze noemer biedt CultuurSchakel
Cultuureducatie met Kwaliteit.

Veel icc’ers, leerkrachten en andere betrokkenen
op scholen maakten al kennis met COH:
Onze cultuurcoaches, zij bezoeken je
graag voor persoonlijk advies en begeleiding.
Onze jaarlijkse brochure Vonk, met gevarieerd,
professioneel cultuuraanbod in de stad.
Het online lesmateriaal in de Haagse
Ladekast.
De mogelijkheid om een COH Expert en
een Kunstenaar in de klas uit te nodigen.
(Na)scholing en teamtrainingen.

CultuurSchakel heeft opnieuw voor vier
jaar geld gekregen* om samen met jullie
verder te bouwen aan cultuuronderwijs op
jouw school. Zoals je van ons gewend bent,
staat de kwaliteit van het aanbod en jullie
vraag als school altijd voorop.
We sluiten aan op actuele ontwikkelingen
in het onderwijs en onze maatschappij.
De komende jaren zetten wij nog meer in
op de creatieve en persoonlijke ontwikkeling
van jullie leerlingen en sluiten we meer aan
bij de diversiteit van de Haagse schooljeugd.

WAT KAN JE DE KOMENDE
JAREN VERWACHTEN?
De COH Haagse Ladekast en
COH Experts

De Haagse Ladekast met het kosteloos online
lesmateriaal blijft bestaan. We laten jullie nog
meer de mogelijkheid zien hoe flexibel deze te
gebruiken is, bijvoorbeeld in een projectweek,
of in aansluiting bij thema’s op school. Om te
ondersteunen in het werken met het lesmateriaal,
bieden we kosteloos COH Experts aan die jullie
hierbij begeleiden, dit zijn vakdocenten die
samen met de leerkrachten de lessen geven.

Samenwerking met een culturele
instelling

Als jullie het cultuuronderwijs direct willen laten
aansluiten op eigen onderwijsontwikkeling, dan
is een Lab dé uitkomst. Hierin gaan jullie samen
met een culturele instelling aan de slag op school.
In co-creatie met elkaar zetten jullie zo een heel
eigen ontwikkeling in gang.

Leerlingenparticipatie

Wij laten jullie zien hoe je met leerlingen
participatie binnen cultuuronderwijs aan de
slag gaat. Juist binnen kunst en cultuur kunnen
verschillende smaken en meningen goed naast
elkaar bestaan. Dit draagt bij aan democratisch
burgerschap. Wat kiezen jouw leerlingen zélf,
als het gaat om kunst en cultuur op school?
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Onze brochure Vonk
met daarin alle gesubsidieerde museumlessen
en voorstellingen, is een
succesformule, zo is gebleken. Naast Kunstenaar
in de klas worden ook
Doe-activiteiten in Vonk
opgenomen, om jullie een
zo breed mogelijk zicht
te geven op alle mogelijke
culturele activiteiten
voor je leerlingen.

Scholing en inspiratie

Ook de komende jaren bieden wij kosteloos een
uitgebreid scholingspakket aan. Teamtrainingen,
leernetwerken, workshops en talloze andere
momenten waarop je inspiratie opdoet en
ervaringen deelt. Onderwerpen zijn onder meer
creativiteitsontwikkeling, thematisch werken,
filosoferen met kinderen, en kijken naar kunst.
Kortom alles wat je eigen deskundigheid vergroot
en waarmee jullie het cultuuronderwijs op school
blijvend kunnen verbeteren.

Speciaal onderwijs

Voor het speciaal onderwijs bieden wij COH
Experts aan die het lesmateriaal uit de Haagse
Ladekast geheel op maat maken van jullie eigen
leerlingen. Omdat elke so-school een eigen dynamiek kent, is ook een Lab (zie hiervoor) bij uitstek
geschikt. Hierin werk je samen met een culturele
instelling aan een thema of onderwerp waar je
als school mee aan de slag wilt, bijvoorbeeld
kunst en taal, of muziek.

MEER INFORMATIE
Wil je weten wat dit voor jouw school betekent?
Heb je behoefte aan advies en ondersteuning op
maat bij het opzetten van cultuuronderwijs bij
jou op school? Neem dan contact op met jouw
cultuurcoach van CultuurSchakel, kijk op
cultuurschakel.nl/cultuurcoaches.
Kijk ook op onze website cultuurschakel.nl/COH
Vind ons volledige aanbod voor het onderwijs op
cultuurschakel.nl/cultuuronderwijs.
Meld je aan voor onze e-mailnieuwsbrief voor
scholen op cultuurschakel.nl/nieuwsbrief.

CultuurSchakel brengt je verder
in kunst en cultuur in Den Haag
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*CultuurSchakel ontvangt subsidie van het Fonds
voor Cultuurparticipatie en de gemeente Den Haag
voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Zo maken wij
cultuuronderwijs toegankelijk en duurzaam. Dit doen
wij door continu samen te werken met het Haagse
onderwijs en culturele partners.

www.cultuurschakel.nl

