
d’Oultremontcollege
d’Oultre Dance is inmiddels een traditie en zou in 2020 haar 7de jaar ingaan. De cultuurcoördinatoren die vanaf het eerste uur betrokken waren 
kregen niet meer voldoende taakuren om dit naar behoren te dragen binnen d’Oultremontcollege. Na diverse brandberichten vanuit Trefpunt 
naar d’Oultremontcollege is er een werkgroep van maar liefst 3 docenten en een directielid opgericht. Deze samenwerking verliep vanaf het 
begin soepel. Door deze transisite was er wel vertraging en werd de editie gepland voor eind mei in plaats van het gebruikelijke februari. Een 
ongekend aantal leerlingen schreef zich in om mee te doen. Een rijk randprogramma stond paraat. De excursie naar Introdans in Arhem moest 
in 2 ploegen vanwege het aantal deelenemers. Maar ja, toen kwam de lockdown en werd d’Oultre Dance eerst uitgesteld en daarna afgesteld 
voor dit schooljaar. 
De organisatie staat echter goed, dus zodra er ruimte komt wordt er nieuw leven in geblazen.

Jeugdcongres
Elk jaar is er voor alle groepen 7 van de Scalascholen een congres met een maatschappelijk thema. Dragers van de dag zijn Scala (bestuur en 
directie), gemeente, Stichting Focolare en d’Oultremontcollege. Op één dag wordt de Mariënkroon volledig in gebruik genomen door 550 
leerlingen die zich verdiepen in de wereld een stukje mooier maken. Trefpunt Heusden heeft een aantal jaren een adviesfunctie gehad voor de 
culturele activiteiten van deze dag, maar zit vanaf 2020 in de kerngroep. 
Ook hiermee staan we klaar voor de start.

Het Pieck
De meest intensieve samenwerking is altijd met het Pieck waar op dagelijkse basis uitwisseling en wederzijdse ondersteuning is. Toen Scala 
besloot om uit veiligheid zo min mogelijk externen in de scholen te laten, en daarmee ook de kunstdocenten buiten de deur hield, hebben het 
Pieck en Trefpunt Heusden samen een mooie kunstquiz voor de bovenbouw gemaakt. 

Halve Zolen Festival
Het Halve Zolen Festival is een festival voor kunst en cultuur aan de Halve Zolen route waar van oudsher een spoorlijn liep voor met name 
vrachtvervoer ten behoeve van de leerindustrie. Langs de route staan inmiddels prachtige kusntwerken. Twee edities zijn er in Waspik geweest. 
De editie van 2020 zou in Drunen zijn. Trefpunt heeft in samenwerking met een leerkracht van het Kompas en kunstenares Marijke Jimenez Fer-
nandez een groots plan bedacht waarbij alle groep 6 leerlingen van een oude schoen een persoonlijk kunstwerk zouden maken. Er was hiervoor 
een mooie samenwerking met het Schoenenmuseum (gasltessen in de klas) en het Streekarchief (lesdozen in de klas). Leerkrachten kregen 
vooraf een workshop van Marijke om de lessen goed te kunnen geven. 
Helaas gooide ook hier corona roet in het eten. De opdracht is wel online uitgezet. Resultaten zijn hier te bewonderen.

Regio
De regiocollega’s uit Oosterhout/ Dongen, Altena, Waalwijk en Loon op Zand vormen een hechte club met Trefpunt. Net voor de lockdown is er 
nog een regiostudiedag gehouden in Altena. Deze werd goed bezocht (58 deelnemers) en inhoudelijk goed beoordeeld.
De regio wordt steeds frequenter als voorbeeld aangehaald als goed werkend netwerk. Ze loopt vaak voorop. In 2020 zijn inhoudelijk Curri-
culum.nu onderzocht (voorheen onderwijs 2032), is er een start gemaakt bij het ontwikkelen van cultuurlessen bij thematische methodes en 
wordt er gewerkt aan een cultuurplan voor alle scholen.

Andere samenwerkingen
Er is een steeds intensievere samenwerking met de bibliotheek, met Leergeld Heusden om alle kinderen te bereiken met cultuureducatie, Tref-
punt is betrokken bij het ontwikkelgebied Oudheusden (nieuwbouw Dromenvanger), er is een erfgoedenquete met het Streekarchief uitgezet, 
Trefpunt heeft bij Harmonie Haarsteeg een online sessie gehad over de toekomst van educatie binnen de harmonie, en met Stuurgroepleden 
zijn afzonderlijke voortgangsgesprekken gevoerd. 
Alle betrokkenen krijgen ongeveer 2 x per jaar een nieuwsbrief. 

samenwerking

https://www.trefpuntheusden.nl/heusdense-kunstquiz/
https://www.trefpuntheusden.nl/projecten/pimp-je-schoen/
https://www.trefpuntheusden.nl/inhoudelijk-verslag/

