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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Trefpunt cultuureducatie Heusden, hierna te noemen Trefpunt Heusden. In dit verslag leest u hoe Trefpunt georganiseerd is en vindt u een samenvatting van de activiteiten die
in 2019 hebben plaatsgevonden. Het voordeel van het maken van een jaarverslag is enerzijds dat terugkijkend er een heleboel gebeurt in een jaar, en anderzijds het haarfijn blootlegt wat nog aandacht behoeft.
Ik wens u veel leesplezier.
Februari 2020
Marjolein van den Akker
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organisatie
Werkgever
Trefpunt Heusden is een onafhankelijke organisatie en wordt bemand door één persoon, te weten Marjolein van
den Akker. De inhoudelijke en financiele eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep. In de Stuurgroep zit
een vertegenwoordiging van de gemeente, scholen en het culturele veld uit de gemeente Heusden. Leden van
de Stuurgroep zijn:
Gemeente: 				
wethouder Peter van Steen (voorzitter),
					
beleidsmedewerker Hans van der Heijden/ Jan Goossens,
					
coördinator Kunst & Cultuur Judith van den Berg
Bibliotheek: 				
jeugdbibliothecaris Joyce Koorenman
Streekarchief Langstraat Heusden Altena: educatief medewerker Malu Kuhlmann
Voortgezet onderwijs: 			
coördinator cultuur Caroline Coppes
Basisonderwijs: 				
IBer Theo Spiekermann, Harry van Hout
Centrum voor de kunsten Het Pieck:
directeur Laura Hoek
Trefpunt Heusden			
Marjolein van den Akker
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Het streven is om te zijner tijd de Voorste Venne weer bij de stuurgroep te betrekken. Theo Spiekermann gaat in
mei 2020 met pensioen. Met dan alleen nog Harry van Hout als (gepensioneerde) vrijwilliger van Scala wordt de
vertegenwoordiging uit het primair onderwijs kwetsbaar. Dat moet in 2020 opgelost worden.
Technisch werkgever is Centrum voor de kunsten Het Pieck.
Doelen Trefpunt Heusden
Trefpunt Heusden heeft binnen de driehoek onderwijs - gemeente - cultuuraanbieders een takenpakket dat is
onderverdeeld in KUNST op school en KUNST na school.
Het doel van KUNST op school is het in stand houden en updaten van het netwerk op het gebied van cultuureducatie, het aanjagen en het enthousiasmeren voor kunst en cultuur, het onderwijs te ondersteunen met
betrekking tot cultuuronderwijs en jongeren en kinderen een gedegen culturele basis mee te geven. KUNST op
school ondersteunt scholen in het verdiepen en verankeren van het cultuureducatief aanbod, het bevorderen
van de deskundigheid en het ontwikkelen van de samenhang.
Scholen die de ambitie hebben uitgesproken een verdiepingsslag te willen maken in hun cultuureducatie kunnen
deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deze regeling is vanuit de rijksoverheid gestart in
2013. Het rijk heeft de provincies opdracht gegeven de regeling lokaal in te vullen. Voor Noord Brabant is dat
opgesplitst in 2 varianten: de vijf grote steden werken met de Culturele Ladenkast, en alle dorpen kunnen meedoen aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper wordt aangestuurd door twee provinciale organisaties: Kunstloc
en Erfgoed Brabant.
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Opvallend aan het beleid Cultuureducatie met Kwaliteit is dat alleen scholen met ambitie participeren, op vrijwillige basis. In de gemeente Heusden zijn eind 2018 zes Cultuur Loper scholen, te weten De Dromenvanger
in Oudheusden, De Wilgen, De Bussel, De Vlechter en De Vijfhoeven in Vlijmen en Wereldwijs in Drunen.
KUNST na school wordt georganiseerd voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen in inmiddels drie
kernen, te weten Oudheusden (De Dromenvanger), Vlijmen Vliedberg (’t Palet en De Vlechter) en een klein
stukje Drunen (Wereldwijs). Deze eerste twee locaties zijn in 2009 aangewezen door de gemeente, omdat
hier de kinderen niet allemaal vanzelf in aanraking komen met kunst en cultuur. Voor Drunen is bij Scala gekeken naar het gemiddelde ‘gewicht’ van leerlingen, en kwam alleen de Wereldwijs in aanmerking.
Vier keer per jaar worden er workshops aangeboden. Lokale aanbieders tekenen in, en Trefpunt Heusden
draagt zorg voor de aansluiting bij het inschoolse, bewaakt de kwaliteit en zorgt voor diversiteit in het aanbod.
In de volgende hoofdstukken leest u wat er aan activiteiten heeft plaatsgevonden bij KUNST op en na school.
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Financiën
Salariskosten van de medewerker van Trefpunt Heusden worden betaald uit overheidsbudget, uit de brede
regeling combinatiefuncties. De rijksoverheid en de gemeente betalen elk een deel en een deel wordt bekostigd uit het werkbudget.
Het werkbudget voor KUNST op school bestaat uit een inleg van de gemeente dat wordt gematcht door de
Provincie.
KUNST na school wordt bekostigd door een bijdrage van Scala, van de gemeente en door een bijdrage van
de deelnemers. Voor kinderen wiens ouders onder de grens van 120% van het bestaansminimum zitten betaalt het Jeugdfonds Cultuur de deelnemersbijdrage.
Als u de financiële verantwoording wilt inzien, kunt u deze opvragen bij Trefpunt Heusden.
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KUNST op SCHOOL
De verantwoording van het budget van KUNST op school betreft vier doelen, zoals de rijksoverheid dit in haar
cultuurbeleid Cultuureducatie met Kwaliteit omschreven heeft.

Doel 1:
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implementatie

Alle Cultuur Loper scholen in de gemeente Heusden zijn tussen 2013 en 2016 begonnen met het programma.
In dit stadium zijn de scholen bezig met het verankeren en borgen van hun programma.
De werkdruk bij leerkrachten is onverminderd hoog. Een aantal scholen is bezig met een meerjarentraject voor
het formuleren van een nieuwe schoolvisie en dit kost tijd en aandacht. Om scholen te ontlasten bood Trefpunt
Heusden desgewenst ondersteuning voor Cultuur Loper projecten.
Bij de meeste scholen had Trefpunt Heusden als vanouds een adviserende rol, maar op Wereldwijs is er een
intensieve samenwerking ontstaan ten behoeve van de kunstweken. Hoe de ontwikkelingen op het gebied van
cultuureducatie bij de Cultuur Loper scholen zijn, kun je in blogvorm lezen op de website van Trefpunt Heusden.
Uitgelicht: literatuurproject Wereldwijs
Samen met Ingrid, de ICCer van Wereldwijs, Joyce van de bieb en Saskia van Het Pieck hebben we een kunstproject ontwikkeld rondom literatuureducatie. Kinderen van groep 1 t/m 8 kregen lessen in filosoferen van Joyce
en leerden van daaruit een eigen gedicht maken. Vervolgens mochten de kinderen in halve groepen in 3 x 1,5
uur hun eigen gedicht verbeelden of verklanken onder begeleiding van kunstenaars en muzikanten. Ook de
leerkrachten waren volop met literatuur bezig. Zo gingen kinderen de straat op om op de markt straatgedichten te maken. De kunstwerken zijn in de hele school tentoongesteld voor alle ouders en er is een prachtig boek
gemaakt van al het werk van de kinderen. Zo was de cirkel rond.
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Hoewel hier een schitterend project ontstond, kwam er ook een zenuw bloot te liggen bij Het Pieck. Trefpunt
Heusden is in dit project op de stoel van de uitvoerder gaan zitten. Achteraf bezien is dat niet de rol van Trefpunt Heusden. Na dit project is zorgvuldig overleg geweest en is uitgesplitst wat de taken van Trefpunt en wat
de taken van cultuuraanbieders zijn.

Trefpunt Heusden
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cultuuraanbieders

In de schema’s is te zien dat de nadruk bij Trefpunt Heusden ligt op overkoepelende zaken als het verankeren
en borgen van cultuureducatie op PO scholen en het zorgen voor de inkoop en coördinatie van professionele
voorstellingen zodat de Grote Kunsten aan bod komen. Het maatwerk bij scholen zit in het bovenhalen van de
vraag van school en vervolgens als een makelaar de koppeling maken met cultuuraanbieders.
Cultuuraanbieders hebben als taak inhoud te geven aan de ambities van de scholen, en zij voeren dit uit.
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De Grote Kunsten
In Noord Brabant delen we kunst- en cultuurlessen in in drie domeinen. Het eerste domein zijn de lessen die
door leerkrachten zelf in de klas worden gegeven. De kracht van deze lessen is dat leerkrachten de kinderen
goed kennen. Zij zien wanneer een kind zichzelf overtreft in experiment, lef, of creativiteit.
Het tweede domein is het domein van de culturele omgeving. Hier komen bijvoorbeeld de vakdocenten van
het centrum voor de kunsten, de harmonie of de heemkundekring in beeld. Kinderen leren hiermee hun
eigen culturele omgeving kennen. Daarnaast krijgen ze les van professionals in de kunsten die vakinhoudelijk
veel te bieden hebben. Het derde domein is het domein van de Grote (autonome, professionele) Kunsten.
Trefpunt Heusden heeft het op zich genomen om een deel van domein 3 overkoepelend te regelen. In 2019
is voor de vierde keer een professionele dansvoorstelling voor de groepen (6 of) 7 geprogrammeerd. De
voorstelling Vliegende Koe van dansgezelschap De Stilte was een erg tot de verbeelding sprekende voorstelling waar de kinderen over het algemeen veel plezier aan beleefden. Het gezelschap is blij dat in Heusden de
leerlingen met grote aandacht de voorstelling volgen. Dit gaat elk jaar beter.
Voor het eerst in 2019 heeft Trefpunt Heusden ook voor alle groepen 4 een voorstelling geprogrammeerd. Er
is gekozen voor de voorstelling Vadertje en Moedertje van theatergezelschap Bontehond uit Almere.
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Eén jaarlaag past precies in 2 voorstellingen in de Voorste Venne. Dat heeft te maken met de zaalcapaciteit
maar ook met de kwaliteit van de voorstellingen. Dit jaar zijn 2 scholen, de Wilgen en het Kompas, met hun
leerlingen naar het Brik-festival geweest in Breda als alternatief voor de dansvoorstelling in de Voorste Venne.
Het Brikfestival wordt georganiseerd door dansgezelschap de Stilte. De leerlingen van de Wilgen hebben daar
‘Jabber’ gezien door gezelschap Kwatta en de leerlingen van het Kompas zagen ‘9’ door Cas-public.
Verder zijn de groepen 5/6 van Wereldwijs en van de Dromenvanger naar de voorstelling ‘Broer’ van de philharmonie zuidnederland geweest in theater de Leest in Waalwijk.
Omdat er sinds vorig jaar een budget is van 3,- per leerling voor museumbezoek, heeft Trefpunt Heusden in
overleg met de scholen een keuzemenu gemaakt. De groepen 5 kunnen kiezen uit 5 Brabantse musea met
een goed educatief programma, en de groepen 8 gaan naar het rijksmuseum in Amsterdam. In 2020 wordt dit
geëvalueerd.

Doel 2:

deskundigheid

Omdat alle Cultuur Loper scholen in Heusden al jaren in de regeling zitten, zijn er dit schooljaar geen teamtrainingen meer geweest. Wel is er regionaal een Interne Cultuur Coördinator cursus aangboden. In 2019 hebben
daar twee leerkrachten van Scala aan meegedaan: van de Lambertusschool en van de Dromenvanger.
Hoewel er jaarlijks leerkrachten de opleiding volgen, blijft er door wisselingen in het personeel en taakbeleid
een aantal scholen zonder gecertificeerde ICCer. Op 31 december 2019 hebben Wereldwijs, Olof Palme, JongLeren, de Bussel, de Vijfhoeven, het Kompas, de Leilinde, de Vlechter en de Dromenvanger een gecertificeerde
ICCer. De leerkracht van de Lambertusschool die de cursus deed werkt niet meer op de Lambertusschool.
Schooljaar 2020-2021 wordt er opnieuw een cursus aangeboden.
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Verdieping in cultuureducatie
Buiten de Cultuur Loper scholen is er in 2019 met 3 andere scholen een ambitiegesprek gevoerd: op ‘t Palet,
op JPS en op de Lambertusschool. Met de directeur en met de ICCers is een lang inhoudelijk gesprek gevoerd
volgens een gespreksplan van De Cultuur Loper, waarbij het wat en waarom van cultuureducatie inzichtelijk
wordt, en er een concreet plan ligt om de eerste acties hier naar toe te ondernemen. Op ‘t Palet heeft Trefpunt
Heusden een teambijeenkomst geleid om de ambities te delen. Op de andere scholen hebben de ICCers dit zelf
gedaan.

9

Overlegstructuur
Trefpunt Heusden heeft maandelijks overleg met Harry van Hout, die als oud-directeur en oud-bestuursmedewerker van Scala op het gebied van cultuureducatie een vrijwilligersfunctie bekleed binnen Trefpunt Heusden.
Harry kent de structuur van Scalascholen, is deskundig op financieel gebied en heeft een praktisch en inhoudelijk oog voor wat scholen nodig hebben en aankunnen.
Met Harry samen zijn er twee keer per jaar overlegmomenten met drie clusterdirecteuren van Scala. De clusterdirecteuren zetten vragen of ontwikkelingen door naar de directeuren uit hun eigen cluster.
Een keer per jaar komen de ICCers per cluster bij elkaar voor inhoudelijk overleg. In april is er een Kunstmestbijeenkomst voor alle ICCers en directeuren als voedsel voor de plannen voor cultuureducatie voor het komende
schooljaar.

Doel 3:

Relatie

Trefpunt Heusden heeft als onafhankelijke partij binnen de gemeente de taak om het netwert te verzorgen
tussen scholen en cultuuraanbieders. Er zijn al diverse vormen onderzocht en uitgevoerd hiervoor. We hadden
cultuurmarkten, Trefpunt café’s, speeddate bijeenkomsten en de laatste 6 jaren was er de Cultoer: een vrolijke
chaotische ultrakorte kennismaking van de scholen met een aantal van de cultuuraanbieders van de gemeente.
Een cultuurmarkt lijkt de meest constructieve manier van het netwerk onderhouden. Scholen zijn in de gelegenheid om alle aanbieders te ontmoeten. De verdieping ontstaat naar keuze: je kunt in gesprek met wie je wilt.
Toch werkt een markt niet. De laatste keren dat Trefpunt Heusden deze organiseerde schreven er veel aanbieders in, maar lieten de scholen het afweten.
De Cultoer heeft in elk geval als voordeel dat een leerkracht ziet hoe er met de kinderen gewerkt wordt. Echter
tijdens een Cultoer ziet een leerkracht ‘slechts’ vijf aanbieders.
In 2019 deed zich echter een andere mogelijkheid voor.
KinderKunstFestival
Eind 2018 werd in Drunen de gerevitaliseerde Voorste Venne opgeleverd. Het theater en alle ruimtes kregen een
prachtige facelift en Het Pieck werd één van de grootste vaste bewoners. Voor Trefpunt Heusden was de revitalisatie een aanleiding om te proberen alle kinderen en leerkrachten hier over de vloer te krijgen. Immers: als men
een keer over de drempel geweest is, is de volgende keer al een stuk gemakkelijker.
Besloten is om een groots KinderKunstFestival te organiseren. Met voorstellingen, workshops, ontmoetingen.
De voorbereiding besloeg een jaar. In dat jaar is de financiering bij elkaar gezocht, zijn partners gezocht, is een
projectgroep geformeerd en is er een dijk van een KinderKunstFestival gerealiseerd.
De projectgroep bestond uit Laura Hoek en Frans van Lokven van Het Pieck, Joyce Kooreman van de bibliotheek
en Marjolein van den Akker van Trefpunt Heusden (projectleider). Inhoudelijk werd aangesloten bij het thema
van de Kinderboekenweek: Reis mee.
Hoewel een jaarlijks (of tweejaarlijks) KinderKunstFestival in deze vorm financieel niet haalbaar is, gaan we wel
met de uitslag van de evaluatie aan de gang.
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Netwerk: de muziekverenigingen
Een paar jaar geleden is Trefpunt Heusden aan de slag geweest om ‘muzikaal Heusden’ in beeld te brengen.
Althans, de partijen die iets met kinderen en onderwijs doen of willen. Het idee was om te inventariseren of er
draagvlak is om een leerorkest te formeren in de gemeente. Er werd toen deels erg enthousiast en deels terug
houdend gereageerd. Het voorbehoud bleek zwaarder dan het enthousiasme, en het lukt niet om een projectgroep te formeren.
In 2019 werd Trefpunt Heusden benaderd door harmonie Drunen omdat deze een diepe wens heeft de jeugd
meer te betrekken bij de harmonie. Al pratende bleek dat er in de laatse jaren meer samenwerking was ontstaan tussen de verschillende verenigingen en de muziekschool van Het Pieck. Het leek zinvol om al deze partijen bij elkaar te brengen, omdat de harmonie Drunen niet de enige is die met deze vraag zit.
Er werd een brainstorm georganiseerd en deze had een goede opkomst. Vijf partijen waren aanwezig met één
of twee vertegenwoordigers. Er werd gesproken over idealen en wat er al goed gaat.

Idealen zijn er volop. Het hoe daar te komen blijft een vraag. Er zijn al vele acties geweest en iedereen heeft op
zijn eigen manier getracht kinderen te bereiken.
Besloten wordt een externe deskundige er bij te halen. Suzan Lutke is saxofonist, komt uit de harmoniewereld
en schreef een boek: Leren van kunst. Daarnaast is zij een expert in het scherp krijgen van een visie en werpt
daar een frisse blik op.
Uiteindelijk zijn er een paar partijen die willen inspringen, maar ook een paar die afhaken. Omdat ze toch echt
zelf wel een visie hebben en een mooi onderwijsprogramma. Of niet financieel kunnen of willen bijdragen of om
een andere reden die niet bekend is. Er komt dus geen gezamenlijke aanpak om de kinderen te bereiken.
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Netwerk overig
Begeleiding student
- Trefpunt is intensief betrokken geweest bij een schoolproject van student aan de Fontys die zichzelf de
opdracht gesteld had thematisch het onderwerp Plastic soep aan te pakken. Ze wilde de kunstdiscpline dans
hier aan verbinden. Het project is inhoudelijk ontwikkeld met Trefpunt en uitgevoerd door de student op de
Duinsprong.
Trefpunt was aanwezig bij de presentatie in de concertzaal in ‘s-hertogenbosch.
Ontwikkelen scholenproject bij Halve Zolen Festival
- In 2019 is het initiatief ontstaan om het Halve Zolen festival dat zich 2 x in Waspik heeft afgespeeld, naar
Drunen te halen. Trefpunt is benaderd om scholen hier bij te betrekken. Samen met een kunstenares / leerkracht, het Schoenenmuseum Waalwijk en het Streekarchief zijn plannen ontwikkeld. De uitrol is in 2020.
Voorleeswedstrijd
- Trefpunt zit elk jaar in de jury van de voorleeswedstrijd van de bibliotheek
KUNST na school uitbreiding
- De Talent Ontdek Fabriek, een initiateif uit 2018 om naschools verdiepingsaanbod te creeëren voor alle PO
kinderen op het gebeid van kunst, techniek en wetenschap is in 2019 met de gemeente geëvalueerd. Het
project is gefinancierd vanuit armoedebeleid. Uit de evaluatie blijkt dat er nauwelijks kinderen uit deze doelgroep bereikt zijn. De reacties, van ouders zijn positief. De gemeente geeft Trepfunt Heusden de opdracht
het initiatief over te dragen aan ‘het veld’. Dat betekent dat scholen en uitvoerders dit initiatief kunnen
overnemen. Trefpunt Heusden heeft de hiertoe het Pieck en de directeur van De Wilgen en De Vijfhoeven
benaderd.
Relatiebeheer Jeugdfonds Cultuur
- Trefpunt Heusden is relatiebeheerder van het Jeugdfonds Cultuur voor de gemeente Heusden. Hiervoor
was er contact met aanbieders die kinderen op cursus hebben, was er contact met Leergeld Heusden over
de uitvoering en is Trefpunt Heusden aanwezig bij een provinciale bijeenkomst. Er zijn op dit moment geen
actuele cijfers, maar kinderen uit de gemeente Heusden hebben tot op heden de weg naar het fonds goed
weten te vinden.
Doel 4:

kennisdeling

Magazine HouVast
Toen het aantal scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper meer dan verdubbelde, zijn er in de provincie
Noord-Brabant regio’s gevormd. Doel: kennisdeling, inspiratie, uitwisseling en het gezamenlijk oppakken
van zaken die we signaleren in onze regio. Trefpunt Heusden heeft een uitstekend functionerend netwerk
met H19 en Theek 5 Oosterhout, met Kunstencentrum Waalwijk, met Cultuurpunt Altena en met Clip Loon
op Zand. In 2019 is een gezamenlijk magazine gemaakt. Om op te halen wat er ontwikkeld is sinds De Cultuur
Loper in 2013 en om onze successen te vieren.

Voor de inhoud van het magazine: klik hier
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Overige kennisdeling
In 2019 is Trefpunt Heusden betrokken geweest bij de ontwikkeling van 4 x 4. Dat is een initiatief van Kunstloc om tussen de stappen van De Cultuur Loper door een instrument te creëren wat meteen bruikbaar is in
de klas. Het is prettig voor het team om een houvast te hebben voor het vormgeven van een creatieve les,
die voldoet aan de eigen ambities. Het is ‘een A4tje’ geworden met 4 stappen die te gebruiken zijn voor,
tijdens en na het uitvoeren van een culturele activiteit. De Wilgen en de Vijfhoeven hebben meegedaan als
pilotschool om het instrument te testen en zij zijn enthousiast.
Dit schooljaar zijn alle plannen van aanpak van alle scholen doorgespit door Harry van Hout en Trefpunt
Heusden. Alle scholen hebben persoonlijk feedback gekregen en in clusterverband zijn tips uitgewisseld.

Doel 5:
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overig

d’Oultre Dance
Onder doel ‘overig’ vallen de activiteiten die voor het voortgezet onderwijs worden uitgezet.
In de missie 2017-2020 van Trefpunt Heusden staat de wens om de inhoudelijke verbinding te leggen tussen
cultuureducatie in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit is niet gebeurd. Er was geen ingang bij het
voortgezet onderwijs. De cultuurcoördinatoren kregen steeds minder uren voor dezelfde taken en dat nodigde niet uit er nog een taak bij te nemen.
Wel is voor de zevende keer d’Oultre Dance georganiseerd: dé danswedstrijd van d’Oultremontcollege.
Met 26 deelnemende dansers, 2 presentatoren en een leerling-technicus, 3 gastoptredens van dansscholen
uit de gemeente, een trampoline-act die voortkwam uit de talent-sportlessen op d’Oultremontcollege, een
gastoptreden van oud-leerlingen, visuals gemaakt door een oud-leerling en een docentendans waarvan de
choreografie door meervoudige winnaars van d’Oultre Dance gemaakt was, was ook deze editie een succes
te noemen.
Bij de evaluatie trok Stg de Schroef zich terug uit de organisatie. De Schroef blijft onverminderd ambassadeur.
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KUNST na SCHOOL
Vertrouwd en nieuw
Voor KUNST na school is samengewerkt met een aantal vaste lokale kunstenaars, te weten Ton Lammers van Het Pieck, Jorg van
Broekhoven en Marjolein Peeters, Cécil Breuer van Accorda Vlijmen, Daisy Damen van The Motion Creator Nieuwkuijk. In Drunen
was voor het eerst een samenwerking met Ilse Vermeulen van Het
Pieck. In Drunen en Vlijmen waren gitaar- en zanglessen van Merel
van de Keer, die ook muziekles geeft op de Dromenvanger. Nieuw
in Vlijmen was ook Rosaly van Tienen.

Drunen
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In
hebben
kinderen meegedaan aan een
naschoolse kunstworkshops. Op een leerlingaantal van 96 (groep
3 t/m 8, teldatum 1-10-2017) is dat 22 %. Aangeboden werd Totem
timmeren, Vilten en Gitaar spelen. Als vervolg op het grote literatuurproject werd ook digitaal componeren aangeboden, maar dat
had te weinig inschrijvingen. Ook Steltenloper, het werken met
leem, ging niet door.

Vlijmen

36

hebben
kinderen meegedaan aan
In
een naschoolse kunstworkshops. ‘t Palet heeft 154 kinderen in de
doelgroep en de Vlechter 80. Van ‘t Palet heeft12% deelgenomen
en van de Vlechter 18 %.
Er is toneel gespeeld, er zijn elektrische insekten gemaakt, er is gedanst en gitaar gespeeld.

Oudheusden

35

hebben
kinderen meegeIn
daan aan een naschoolse kunstworkshops. Op een leerlingaantal
van 153 is dat een percentage van 23 %.
Er is gezongen, gitaar gespeeld, er was breakdance en er zijn
lemen hutten gebouwd.

In 2019 hebben er minder kinderen deelgenomen aan KUNST na
school workshops dan voorgaande jaren. Het is nodig hier zorg
en aandacht aan te blijven besteden. Kinderen die deelnemen zijn
erg enthousiast, maar ze doen niet vanzelf mee. Trefpunt moet in
contact blijven met directie en teams van de scholen zodat er inhoudelijke aansluiting is en de leerkrachten enthousiast blijven. De
kwaliteit van de workshops was erg hoog in 2019.
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en nu
Trefpunt Heusden heeft zich goed geprofileerd in 2019. Met het KinderKunstFestival is de zichtbaarheid vergroot en de kracht van samenwerken bestendigd. Inmiddels schrijven alle scholen elk schooljaar een plan van
aanpak voor cultuureducatie. Middelen die vanuit de overheid voor cultuureducatie bedoeld zijn, gaan ook
daadwerkelijk daar naar toe. Alle kinderen uit het primair onderwijs komen in hun schoolcarrière in aanraking
met topkunst. In het museum en in ons eigen theater.

14

Trefpunt Heusden blijft zich onverminderd inzetten voor cultuurducatie in en om het onderwijs. In aanraking
komen met kunst en cultuur laat je verder denken, een mening vormen, voorbij je eigen kaders kijken. De maatschappij is gebaat bij personen die dat kunnen, maar het doet het individu ook goed.
Voor sommigen zal het zijn weggelegd om zelf aan de slag te gaan. Als amateur of zelfs als professional. Hij
of zij zal manieren vinden om zich te kunnen uitdrukken. En als zodanig iets betekenen voor anderen, die zich
weer kunnen verwonderen, er troost uit putten, zich er tegen kunnen afzetten. Het zet hoe dan ook het brein
in beweging. Als maker maar ook als publiek (of lezer, of vanuit je koptelefoon, of in het museum).
Als kinderen op school in aanraking komen met kunst en cultuur kunnen kinderen het als een vanzelfsprekend
onderdeel van het leven omarmen.
In 2020 moet een nieuw beleidsplan worden geformuleerd. Er zullen weer sessies worden ingericht waarin alle
belanghebbenden een stem krijgen. Trefpunt Heusden bevindt zich immers als onafhankelijke partij in de driehoek gemeente - kunst- en cultuuraanbieders - onderwijs. Het is zinvol als iedereen meedenkt over hoe kunst
en cultuur een vaste en stevige plaats houdt in het onderwijs. Daarvoor is het ook van belang dat er een stevige
vertegenwoordiging uit het primair onderwijs zitting gaat nemen in de Stuurgroep van Trefpunt Heusden.
Trefpunt Heusden heeft de ambitie om het naschoolse kunstworkshopaanbod te verruimen naar liefst alle
scholen. Daarnaast ligt er nog een taak om de verbinding met het voortgezet onderwijs te leggen. Het Kunstmenu wordt nu uitgerold voor de groepen 4 t/m 8. In de toekomst moeten ook de groepen 1-2-3 een plek
krijgen in het Kunstmenu.
Om deze ambities te realiseren is een uitbreiding van middelen/ uren wenselijk.
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