
 

Overleg
- Er is structureel overleg met drie directeuren van de drie clusters. In dit overleg worden overkoepelende zaken besproken zoals het 
Kunstmenu, deskundigheidsbevordering, financiën, corona-regels. In dit overleg is besloten dat in schooljaar ‘21-’22 deskundigheidsbevor-
dering Scalabreed wordt ingezet, voor alle leerkrachten en niet alleen voor teams van Cultuur Loper scholen. 
- Met de administratie van Scala is overleg geweest over de begrotingen van scholen. Vrijwel alle scholen vinden dit ingewikkeld. Zowel 
Scala als Trefpunt houden een goede vinger aan de pols.
- Twee keer per jaar komen de ICCers in clusterverband bij elkaar. Omdat er steeds vijf of zes scholen bij elkaar zitten is er een goede uitwis-
selig. Deze keer was er een kleine leerbewerkingsworkshop die in goede aarde viel.

Kunstmenu
Het Kunstmenu is uitgebreid met een atelier arrangement voor de groepen 6. In halve klassen krijgen leerlingen les in ateliers van het Pieck 
en komen in aanraking met materialen en technieken die op school niet snel aan bod komen: schilderen aan een ezel, kleien in groepsver-
band met 200 kg klei, ukelele spelen. Dit aanbod vloeit voort uit het succes van het KinderKunstFestival uit 2019 waarbij leerlingen langere 
workshops genoten dan in de Cultoer. In de evaluatie bleek dat de Cultoer zijn beste tijd gehad heeft en dat er een vervolg mag worden 
ontwikkeld. In 2020 is alleen JongLeren in de gelegenheid geweest om het atelier-arrangement te consumeren, maar daar was het enthou-
siasme groot! We beschouwen dit als een geslaagde pilot.

Met school naar het theater
De groepen 4 zijn naar de voorstelling De Grote Pinguin en Bananen Show geweest: een muzikale voorstelling met 4 saxonofisten van het 
Ardemus quartet. Deze viel bijzonder in de smaak! De groepen 7 hebben de voorstelling Mankind van dansgezelschap de Stilte gezien: een 
gewaagde verstilde moderne dansvoorstelling. Alle kinderen komen voor deze voorstellingen naar de Voorste Venne.

Contact met de scholen
In andere jaren is er in april een Kunstmest bijeenkomst voor alle ICCers en directeuren. Dat is het startschot voor het maken van de nieuwe 
plannen voor cultuureducatie voor het schooljaar dat komt. Omdat deze bijeenkomst geannuleerd moest worden, heeft Trefpunt Heusden 
tussen mei en juli vrijwel alle scholen een op een gesproken. Inhoudelijk en financieel zijn de plannen doorgesproken. In juni hebben alle 
scholen hun plan dan ingeleverd en daarop is feedback gegeven.

kunst op school
overkoepelende zaken


