
HouVast voor goed cultuuronderwijs
Inmiddels is de regio Noord Brabant - midden een goed geoliede machine waar het de ontwikkeling van studiedagen voor leerkrachten en 
directies betreft. De regio bestaat uit Heusden, Waalwijk, Geertruidenberg, Oosterhout, Dongen, Altena en Loon op Zand. Door de krachten te 
bundelen hebben we een ruimer budget en meer expertise waardoor we kwaliteit kunnen leveren. 
In februari waren leerkrachten van al onze scholen welkom in Fort Altena in Werkendam om zich onder te dompelen in cultuureducatie. Voor 
de eerste keer hebben we het risico genomen om een volledige dag in te richten. In de ochtend was er een verdiepend programma met lange 
workshops van Susan Lutke (creativiteit als verbinding in het onderwijs) en Monique Fisher (reflecteren kun je leren). Na een erfgoedwande-
ling rondom Fort Altena of een inspirerende fim waren er in de middag workshops van anderhalf uur en konden deelnemers kiezen uit twee 
van de volgende workshops: filosoferen met kunst (Noord-Brabants museum), 4 x 4 vragen bij een culturele activiteit (Kunstloc), doe je mee 
met theater (Theater ZieZo), hoe krijg ik mijn team mee? (Airovisie), kunst, media en technologie gecombineerd (MU artspace), kinderen be-
trekken bij kunst (Ted van Lieshout) en de zachte atlas: kracht van de verbeelding (Erfgoed Brabant)

Leerkrachten
De ICC bijeenkomsten zijn meer gericht op kennisdeling dan op deskundigheidsbevordering. 
De Cultuur Loperscholen hebben dit traject afgerond. 

Ontwikkelingen
- Wat we de komende jaren in gang gaan zetten is deskundigheidsbevordering toegankelijk voor alle leerkrachten en niet alleen teams van Cul-
tuur Loper scholen. Met Scala is afgesproken dat Trefpunt in de Scala academie vier cursussen gaat uitzetten die te maken hebben met proces-
gericht leren, het bevorderen van creativiteit, leren reflecteren en het leren bespelen van ukelele. Dit gaat starten in schooljaar ‘21-’22.
- In de komende jaren willen we alle leerkrachten beter gaan betrekken door studiemomenten in te lassen die zijn gerelateerd aan het Kunst-
menu. Leerkrachten kunnen op die manier de kinderen beter voorbereiden en ook beter reflecteren na afloop.
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