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N I E U W S 

Voorwoord 
Hier is weer de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van Trefpunt Cultuureducatie 

Heusden. Met plezier breng ik je op de hoogte van de ontwikkelingen in Heusden en praat 

ik je bij over de activiteiten van de afgelopen periode. 

Veel leesplezier! 

 

Meld je aan voor Trefpunt café 14 mei 
Op 14 mei gaan scholen en cultuuraanbieders elkaar ontmoeten. Scholen zijn dan in de 

gelegenheid met kunst- en cultuuraanbieders in gesprek te gaan om te kijken wie en wat 

het best past bij de doelen van de school. Bij een goede match kunnen offertes worden 

opgevraagd. Deze kunnen dan meegenomen worden in de begroting van het plan van 

aanpak. 

Meld je aan bij marjolein@trefpuntheusden.nl 

Je kunt ook aangeven met welke aanbieders je graag in gesprek wilt, dan worden deze 

ook uitgenodigd. 

Trefpunt café15 januari jl 

Op 15 januari was het Trefpunt café in het Oude Tramstation 

 in Elshout. Onder het genot van het geluid van schnitzels die 

 plat geslagen werden bespraken we de stand van zaken 

rondom Cultuureducatie met Kwaliteit. We hebben uitleg  

gegeven over het maken van een activiteitenplan voor  

cultuureducatie er school. Er werden praktische en inhoudelijke 

handvatten gegeven. 

Trefpunt café 2 april jl 

Bij dit Trefpunt café werd het wederom duidelijk dat er behoefte is aan uitwisseling. Het is 

erg leerzaam om te horen hoe andere scholen of aanbieders zaken aanpakken. 

Het Trefpunt café van 2 april was alleen voor ICC-ers (met eventuele hulptroepen) en 

bood alle ruimte voor uitwisseling. Gezamenlijk werd er nagedacht over en geschreven 

aan het plan van aanpak voor het komend schooljaar. Hoe ver scholen zijn met het 

formuleren van doelen en ambities en het inplannen van culturele activiteiten die 

bijdragen aan een doorlopende leerlijn, ligt uit elkaar. Het is daarom prettig van elkaar te 

kunnen afkijken en leren. 
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De Cultuur Loper en volgscholen 
Binnen het overheidsbeleidsplan Cultuureducatie met kwaliteit,  

zijn in Heusden vier scholen die voorop lopen: De Bolster in  

Drunen, De Wilgen en de Voetiusschool in Vlijmen en De  

Dromenvanger in Oudheusden. Allemaal zijn ze op een  

geheel eigen wijze bezig met het maken van een kwaliteits- 

slag binnen cultuureducatie. Trefpunt Heusden en Kunstbalie ondersteunen en begeleiden dit 

proces. Ben je als school geïnteresseerd om óók cultuureducatie meer te verankeren binnen 

het onderwijs. Wil je ook dat het minder ‘hap snap’ wordt en dat de leerlijnen doorlopen? 

Binnenkort krijgen schoolleiders informatie over De Cultuur Loper.  Er wordt verteld hoe het 

traject er globaal uit ziet, wat de minimale tijdsinvestering is en wat er aan extra geld 

beschikbaar is. Neem gerust contact met mij op als je hier vragen over hebt! 

 

Culturele competenties 
Leerlingen leren nadenken, leren zelf oplossingen te verzinnen, leren verwerken wat ze horen 

en zien, leren een open blik te hebben: veel van deze vaardigheden zijn te herleiden naar drie 

culturele competenties: reflectief vermogen, creërend vermogen en onderzoekend 

vermogen.  

Reflectief vermogen wil zeggen dat een leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze 

kan interpreteren en er betekenis aan kan geven. Het creërend vermogen is dat de leerling op 

eigen wijze kan vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis. Met 

onderzoekend vermogen wordt bedoeld dat de leerling vanuit een vraag, een onderwerp of 

object verkennen om zichzelf en zijn omgeving te leren kennen.  

De competenties zijn niet los van elkaar te zien. Ze zijn altijd met elkaar in samenhang. 

Wil je hier meer over lezen? Bijvoorbeeld: wat zie je bij een leerling die creërend bezig is; wat 

zijn de gedragsindicatoren? Kijk een naar de website van De Cultuur Loper. 

 

Cultuuraanbod voor scholen in Heusden 
De website www.trefpuntheusden.nl is voortdurend in beweging.  Het is een prima plek voor 

ICC-ers om te zoeken naar aanbod. Wat kun je uit Heusden (of wat verder weg) halen op het 

gebied van muziek, dans, literatuur, theater, erfgoed, beeldende vakken voor in de klas? Wat 

zijn interessante plekken om naar toe te gaan? Zoek bij KUNST op school, activiteiten.  

 

Jaarverslag Trefpunt Heusden 2013  
Het jaarverslag van 2013 staat online op de website van  

Trefpunt Heusden. Hierin lees je alle activiteiten die Trefpunt  

Heusden georganiseerd heeft in 2013.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decultuurloper.nl/bronnen/begrippen/culturele-competenties
http://www.trefpuntheusden.nl/
http://www.trefpuntheusden.nl/images/stories/marjolein/jaarverslag_TCH_2013.pdf
file:///C:/Documents and Settings/Marjolein/Application Data/Jaarverslag/2013/jaarverslag_TCH_2013.pdf
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Nieuwe medewerker cultuureducatie bij centrum voor de kunsten 

de Aleph 
 

   
 

Erfgoed Brabant formuleert leerdoelen 
Vrijwel alle scholen besteden aandacht aan het lokale erfgoed. Omdat iedereen het 

belangrijk vindt dat kinderen leren waar zij vandaan komen, wat de context is, wat 

continueert en wat verandert. Erfgoed Brabant is bijna klaar met het formuleren van de 

leerdoelen. De doelen zijn niet nieuw, maar nu wel voor het eerst duidelijk op ‘papier’ 

gezet.  

 

Natuurlijk liggen dezelfde  culturele competenties onder de doelen,  

als bij De Cultuur Loper: het instrument waarmee scholen hun eigen  

doorlopende leerlijn maken. Al het lesmateriaal van Erfgoed Brabant  

wordt uiteraard ook gecheckt op deze doelen! De doelen komen  

op 22 april online.  

Erfgoed Brabant maakt alles op maat. Het is mogelijk je team te scholen met als doel 

deskundigheidsbevordering, het creëren van een theoretisch kader én het toepassen door 

middel vaneen activiteit.  

 

 

KUNST na school 
Het nieuwe kalenderjaar heeft een vliegende start gehad voor wat  

betreft KUNST na school activiteiten. In Vlijmen zijn Vrolijke Vogels  

gemaakt. 

Deze workshop, gegeven door kunstenaar Ton Lammers, was zo  

goed dat hij op dit moment ook in Oudheusden draait. Daarvoor  

hebben Oudheusdense kinderen zich bekwaamd in musical vaardig- 

heden. Zij kregen zang- én danslessen! Van Jozan van Balkom en van Ilse Spruijt. Ouders 

waren zeer te spreken over de presentatie. In Vlijmen is nu een grote groep kinderen bij 

Sietske Oosthout in de leer: zij leren toneel spelen.  

Intussen zijn er door (pre-)eindexamenleerlingen van d’Oultremontcollege prachtige 

linosnedes gemaakt. Een goede aanvulling voor het portfolio van de leerlingen die een 

kunstvakopleiding gaan doen. De workshop werd gegeven door beeldend kunstenaar 

Judith Rosema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor vele van jullie is haar gezicht al vertrouwd: Sietske 

Oosthout is de nieuwe medewerker van de Aleph die 

naast de theaterlessen aldaar ook zorg draagt voor de 

contacten met scholen en het invullen van de wensen 

van scholen namens de Aleph. 

Sietske werkt al jaren in kunsteducatie. Ze heeft een 

bijzondere liefde voor kinderen uit speciaal onderwijs 

maar draait ook haar hand niet om voor het bijscholen 

van leerkrachten.  

je kunt haar bereiken: sietske.oosthout@de-aleph.nl 

 

 

http://www.erfgoedbrabant.nl/wat-doen-wij/lesmateriaal/primair-onderwijs/toon-alles/volgende/0/
http://www.judithrosema.nl/
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                        Workshop Vrolijke vogels Vlijmen 

 

                            Workshop Musical Oudheusden 

 

        workshop grafiek: lino snede 

 

               workshop grafiek: lino snede 

 

      Workshop Vrolijke vogels Oudheusden 

 

Contact 

Voor vragen, suggesties of andere dingen: marjolein@trefpuntheusden.nl 

 

Marjolein van den Akker 

 

Trefpunt Heusden is te volgen op 

https://www.facebook.com/marjolein.trefpunt?ref=tn_tnmn
https://twitter.com/MarjoleinvdA
mailto:marjolein@trefpuntheusden.nl

