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Donderdag 11 mei, van 16.00 u tot 17.30
De Aleph en Trefpunt Heusden organiseren een
KUNSTMEST bijeenkomst. Laat je voor de nieuwe plannen
voor cultuureducatie 2017-2018 inspireren door collega's
uit Heusden, laat je informeren over nieuwe regels van
Scala en over de nieuwe vormen die de inspectie hanteert.
Benieuwd naar theaterleerlijnen? Train de trainer? Impuls
muziekonderwijs in Heusden?
Geef je dan nu op!
KUNSTMEST vindt plaats bij de Aleph, Grotestraat 65,
Drunen

Het bespreken van dilemma's met
bovenbouwleerlingen
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Speciaal voor Heusden is er lesmateriaal ontwikkeld om op
een toegankelijke manier te leren om dilemma's te
bespreken. Kinderen leren nadenken over wat ze zelf
belangrijk vinden, leren naar elkaars argumenten te
luisteren en inzien dat er meerdere meningen naast elkaar
kunnen bestaan.
De Tweede Wereldoorlog, en verhalen die zich hier
daadwerkelijk hebben afgespeeld, vormen de ingang. Het
boekje biedt voor leerkrachten heldere handvatten en
spelvormen. Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8.
Alle leerkrachten hebben een exemplaar ontvangen.

Museumschatjes
Op 15 mei start de inschrijving voor Museumschatjes. Met
Museumschatjes kun je met de groepen 5 t/m 8 gratis een
museum bezoeken. Hoewel er jaarlijks meer plaatsen
geregeld worden, is het toch belangrijk er op tijd bij te zijn.
Vol = vol!
Lees meer

Cultoer voor leerkrachten
De Cultoer is inmiddels een begrip in Heusden. Dee wordt
jaarlijks georganiseerd voor alle kinderen van alle scholen
in Heusden.
Nu zijn de leerkrachten aan de beurt! Speciaal voor
leerkrachten van Cultuur Loper scholen is er tijdens de
Scala studiedag op 24 mei een scholing, gericht op de
culturele competenties onderzoeken, creëren en
reflecteren. In vier workshops ondervinden leerkrachten
aan den lijve wat het betekent om deze competenties als
uitgangspunt voor de kunstlessen in te zetten. Marcelle
Hilgers verzorgt een keynote.

Training "Als ICC-er kan ik Inspireren, motiveren
en activeren"
Hoe houd je als enthousiaste ICC-er met ambities voor
cultuureducatie jouw team betrokken? Hoe zorg je ervoor
dat ook zij vol energie mee gaan in het De Cultuur Lopertraject? En samen met jou bespreken hoe veranderingen
doorgevoerd kunnen worden? In de training ga je als ICC-
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doorgevoerd kunnen worden? In de training ga je als ICCer aan de slag met je coachingsvaardigheden. De nieuwe
ronde voor deze training start op 8 mei 2017.
De cursusdata zijn: 8 mei 2017, 29 mei 2017 en 19 juni
2017 en duurt van 13:30 – 16:30 uur.
De locatie is Kunstbalie in Tilburg.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail
naar ellen.smulders@kunstbalie.nl om je aan te melden.
De training wordt gegeven door Jacqueline Braat (foto)

Hoe dan?- De Cultuur Loper op 't Kompas
Cultuureducatie binnen het Bosbessenonderwijs.
Op Het Kompas in Nieuwkuijk zijn we van start met een
bijzonder traject: Binnen het gedachtegoed van het
Bosbessenonderwijs, waarbij het uitgangspunt is dat hoofd,
hart en ziel van de kinderen in balans zijn, zijn we 4 hele
dagen intensief aan het werk met directie, leerkrachten,
ouders, BSO, lokale kunstenaars (Monique Stieger en Ton
Lammers) om te kijken hoe iedereen zijn eigen talenten
kan inzetten om de ontwikkeling van kinderen te
stimuleren. De aftrap was 16 maart. Er ontstaan prachtige
dingen! Blijf het volgen!

Scholing Talentontwikkeling op de Wilgen
Professor Juliëtte Walma van der Molen neemt het
voltallige team van de Wilgen mee in de vraag hoe
leerkrachten zich een coachende houding eigen kunnen
maken om op die manier recht te doen aan
talentontwikkeling bij kinderen. Deze materie overstijgt de
cultuurvakken en heeft betrekking op het hele onderwijs.
Het gaat over vaardigheden, over onderzoeken, over
houding, creativiteit en over intrinsieke motivatie. Dit
scholing zet zich door in het komende schooljaar. Hier
wordt gebouwd aan een duurzame ontwikkeling die de
kinderen zeer ten goede zal komen in deze veranderende
maatschappij!

Lerarenregister van kracht 2018-2019
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het
Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een
professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren.
In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun
kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij.
Vanaf 1 augustus 2019 is dit verplicht, tot die tijd kan het al
vrijwillig. Met deze wet krijgen leraren meer zeggenschap
over de inrichting van hun onderwijs en kunnen zij via het
beroepsregister hun bekwaamheid én het onderhouden
van die bekwaamheid aan elkaar en aan de samenleving
laten zien.
Meer info over het lerarenregister
Lerarenregister.nl
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Geslaagde eerste editie PIEKfestival
De Aleph organiseerde op 9 april jl het PIEKfestival bij de
Voorste Venne. Er waren veel dans- theater- en
musicalvoorstellingen, muziekoptredens, er waren
(zelfgemaakte) spullen te koop, er waren workshops, er
werd een torenhoog paard getimmerd door kinderen, je kon
je laven aan paarse pannenkoeken of Somalische hapjes,
je kon je verkleden, meezingen met Maarten of
gitaarspelen met Rob. Teveel om op te noemen. De sfeer
was fantastisch. Volgend jaar weer!
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