'Cultuureducatie met kwaliteit', waar werken we in 2016 naartoe?
Project:
Naam/namen:
Datum:

De Onderwijsspecialisten ‘goes’ Kunst & Cultuur (Deelplan CL4)
Nico Teunissen hoofd sport en cultuur de Onderwijsspecialisten.
Zes cluster 4 scholen in Ede (De Fonkel/Vester College), Oosterbeek (De
Vaart/Vierbeek College) en Arnhem (De Ommezwaai/Briant College)
Oktober 2016

De projecten van 'Cultuureducatie met kwaliteit' hebben prikkelende doelen geformuleerd bij
aanvang. Het zijn projecten die ruimte bieden om te experimenteren en te leren. De projecten
leveren ook vaak concrete producten op die de moeite waard zijn om te delen met collega-scholen in of buiten de regio. Door te delen
vergroten we de waarde van het project.
In onderstaande tabel kun je vermelden aan welke producten jullie werken die eind 2016 gepresenteerd kunnen worden als
projectresultaat en gedeeld kunnen worden met andere scholen. Denk bij producten bijvoorbeeld aan: visiedocument, lesmaterialen,
handreikingen voor leerkrachten, methodiek voor de ontwikkeling van lessen of projecten, methodiek voor toetsing en beoordeling,
werkwijze voor samenwerking tussen partners, scholing voor leerkrachten, etc.
Let op: je kunt producten beschrijven op projectniveau (school-overstijgend), maar ook op schoolniveau. Als je meer ruimte nodig hebt,
kun je de tabel zelf op maat maken.
Omschrijving product

Doel van het product

Doelgroep van het product

Gebruiksmogelijkheden

Expertisebijeenkomsten
cluster 4

Afstemming van kunst- en
cultuur op school:
Wat willen we en waar gaan
we aan werken.
Komen tot afspraken met
elkaar, welke activiteiten
willen we organiseren voor

Docenten/vakdocenten
kunst en cultuur.

Gespreksverslagen (voor
intern gebruik)

(type product, inhoudelijk thema)

1

(wat is het uiteindelijk nut)

(wees zo specifiek mogelijk)

Directie school.

(geef voorbeelden)

2

Samenwerking met centra
voor de kunsten

3

Afsprakenlijst met hoe we
activiteiten in zetten op onze
scholen/doelgroep

4

Leerlingen ontdekken en
ervaren nieuwe
mogelijkheden rondom
kunst – en cultuur op school

5
6
7

onze scholen en doelgroep
cluster 4
Overleg met directie en
hoofd sport en cultuur De
Onderwijsspecialisten
Komen tot afspraken met
onze scholen en organiseren
van activiteiten: Special
Heroes Art projecten.
Wanneer de activiteiten over
en weer bevallen is het doel
goede en structurele
samenwerkingen op te
zetten met kunst- en
cultuurcentra in de regio.
Communicatie helder krijgen
zodat onze leerlingen met de
juiste inzet en enthousiasme
aan de gang kunnen
Ontdekken en ervaren

Docenten/vakdocenten
kunst en cultuur.

Afspraken qua tijd / plaats /
materialen / etc.

Directie school.

Lijstje/suggesties volgen nog
e zal nog volgen
leerlingen

