
Ouderavond 23 januari 2019 

 

Visie en keuze van de school door Fonny Dam. 

 

-Wat doen wij aan cultuureducatie en creativiteit?Activiteiten zoals Kunst- en cultuurmenu 

-Hoe wordt creativiteit georganiseerd? 

- Wat wil de school in de toekomst? vak integratie en thematisch werken 

 

Cultuureducatie kan gezien worden als een reis, een reis waarbij kinderen onderweg leren 
betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven. 
 
Creativiteit is het vermogen om vanuit eigen bagage, op eigen wijze en onderzoekend te 
komen tot niet vanzelfsprekende ideeën, oplossingen en resultaten. 
 
Waarom vinden wij creatief vermogen belangrijk? 
Op Coolsma willen wij een rijke, uitdagende omgeving aanbieden, waarin ervaren, beleven 

en ontdekken voorop staat.  
 

In ons gehele lesaanbod willen wij een rijke omgeving aanbieden waarin de leerlingen 
gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.  
Hoe zal ik dat oplossen? Wat gebeurt er eigenlijk? Hé? Hoe komt dat? Wat is de bedoeling? 
Verwonderen - Nieuwsgierigheid - Uitdagingen - Denken en handelen - Leggen van 
verbanden - relaties leggen - Onderzoeken - Flexibiliteit - Volharding - Vindingrijk - 
Samenwerkend - Ondernemend 
Creativiteit staat voor nieuwsgierigheid en verwondering; het staat voor denken en handelen; 
het staat voor flexibiliteit en het vermogen om steeds opnieuw stil te staan bij de vraag is dit 
de beste oplossing?” Creativiteit staat voor handelen én het staat voor denken. Wat zou er 
gebeuren? 
Vooral bij de kunstzinnige activiteiten, maar ook bij de reguliere lessen wordt er een beroep 
gedaan op het creatief vermogen. Hoe meer je weet en kunt, hoe meer je kunt verbinden. 
En dat is wat creatief vermogen eigenlijk is: dingen verbinden. Door leerlingen vragen te 
stellen, stimuleren we alle aspecten van creativiteit; nieuwsgierigheid, volharding, fantasie, 
discipline en samenwerking. 
Zelf strategieën ontdekken, fouten durven maken, je strategie bijstellen net zolang tot je de 
juiste werkwijze te pakken hebt. Het leerproces wordt belangrijker dan het resultaat. Deze 
manier sluit aan bij de interesse van de leerling, het eigen leerproces, eigen leerstijl en 
talenten. 
 

Wat doet de school aan cultuureducatie en creativiteit? 

Alle kunstzinnige disciplines en (cultureel) erfgoed worden in een betekenisvolle context 
aangeboden.  
Waar mogelijk is er verbinding met andere vakken en wordt de eigen omgeving betrokken. 
Een van de doelstellingen uit het schoolplan is om thematisch te werken. Binnen een thema 
komen de kennis en de vaardigheden uit verschillende vakken samen.  
Het creatief proces: Oriënteren-Onderzoeken-Uitvoeren-Evalueren heeft hier een grote rol. 
Dit schooljaar onderzoeken wij als team hoe we hier vorm aan willen geven. 
  
Organisatie 
Er is een interne cultuurcoördinator en samen met het team is er een beleidsplan voor 
cultuureducatie opgesteld. 
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen handvaardigheidles van een vakleerkracht.  
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen muziek door een vakleerkracht muziek. 
De leerkrachten van de groep 1 en 2 geven zelf de creatieve lessen. 



Drama, tekenen, literatuur, dans en mediakunst worden gegeven door de groepsleerkracht 
en vaak geïntegreerd in projecten en thema’s. 
 
Samenwerking 
We werken samen met Kunst Centraal: 
Coolsma doet mee met het verdiepingsprogramma `Cultuur met kwaliteit`.  

Doel: Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie door te werken vanuit 
doorgaande leerlijnen. Het creatief vermogen van de leerlingen te vergroten. De 
deskundigheid van de leerkrachten te versterken en het verbinden van de 
kunstzinnige vakken met de andere vakken. Kunst Centraal begeleidt de school 
hierin. 

We maken gebruik van het kunstprogramma van Kunst Centraal. 
Kunstmenu: In het kunstmenu ervaren leerlingen professionele kunst.  
In het cultuurprogramma ontdekken de leerlingen hun culturele omgeving. Elk 
schooljaar stellen Erfgoed Utrecht en Kunst Centraal een passend programma 
samen. Zo haal je de cultuur de school in en breng je de cultuur in de school. 

Erfgoedlessen: Onderwijs in cultureel erfgoed. 
De eigen omgeving ervaren en beleven. Leerlingen onderzoeken sporen uit het 
verleden in hun eigen omgeving. Elke groep besteedt aandacht aan ons erfgoed en 
onze culturele omgeving. 
Vanaf de middenbouw gaan we op excursies en maken we gebruik van het 
professionele aanbod van diverse organisaties in de omgeving. 

 
Organisatie: 

Cultuurcoördinator - cultuurbeleidsplan 

Vakdocent: muziek - handvaardigheid - Groepsleerkrachten geven dans / drama 

/mediakunst / tekenen / literatuur - Projecten/ workshop door professionele kunstenaars - 

Erfgoedlessen - Museumbezoek - Kunstroute - Theaterdag - Kunstbeschouwing - Kunst 

Centraal: Begeleiding Cultuur met kwaliteit / Deskundigheidsbevordering leerkrachten / 

Kunstmenu / Cultuurprogramma - Projectweek - Kinderboekenweek - Voorleeswedstrijd / 

Voorleesdag - Gedichtendag - Fotoworkshop - …. 

 

Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur! 

 

 

 

 

  

  

 


