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Kaartnummer 10

Beleidsterrein Didactisch aanbod

Vakgebied Cultuuronderwijs 
Creatieve vorming

Evaluatie Jaarlijks in juni

Proces eigenaar Brechje Langens

Periode 2020-2025

Ambitiekaart Saltomontessorischool De Trinoom

Ambitie
In 2025 hebben we een programma voor creatieve vorming voor de hele school, samengesteld in samenhang 
met de Blink-thema’s/kosmische thema’s. 
Voor muziekonderwijs hebben we een aparte leerlijn. Deze lessen worden gedeeltelijk gegeven door de 
vakdocent.

Achtergrond
Creatieve vorming is een vak dat bij alle groepen op het rooster staat, maar de invulling en tijd die eraan 
besteed wordt, is in iedere klas anders. Dit is afhankelijk van de creativiteit en interesse van de leerkracht. 
Ieder jaar knutselt elke groep iets om te exposeren in de Trinoomgalerie. 

Er is geen plan en de werkgroep wil graag dat er meer aanbod, structuur en duidelijkheid komt voor dit 
vakgebied. Het doel is dat er in alle klassen kwalitatief goede lessen worden gegeven, met een gevarieerd 
aanbod en een hoge mate van betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen.  We hebben inmiddels het Blink 
Wereld-programma aardig ingebed binnen onze school in de groepen 3 t/m 8. Deze thema’s kunnen als 
leidraad gelden voor de lessen creatieve vorming. Als we bij elk thema, 1 of 2 technieken/aspecten centraal 
stellen, kunnen er lessen worden ontwikkeld (eventueel in samenwerking met een docent beeldende vorming). 
Deze lessen worden om de twee jaar herhaald, bij het terugkeren van de Blink-thema’s. In de onderbouw doen 
we het aan de hand van de kosmische thema’s.

De werkgroep wil graag per thema zowel klassikale als individuele opdrachten aanbieden.

Dit schooljaar zouden we met het team deze werkwijze gaan bespreken en oefenen o.l.v. vakdocent Nicole 
Minneboo. Door corona is dit er nog niet van gekomen. Graag zou ik dit schooljaar wel willen peilen of dit plan 
gedragen wordt door het team. 

N.B. We werken al jaren samen met CultuurStation. Dit blijven we doen. Zij kunnen ook hierbij meedenken in 
de manier waarop en de intensiteit qua jaarplan in relatie tot de andere ambities.

Meet instrumenten
De beginsituatie kan worden vastgesteld middels een behoeften peiling tijdens de bouwvergadering.  
Hier wordt dan ook gevraagd naar suggesties vanuit het team.

Als de ambitie ook gedragen wordt door het team, gaan we een plan uitzetten voor de komende 4 jaar. 
De lessen zullen per bouw worden gemaakt door de werkgroep en eventueel een vakdocent. Dit in samen-
spraak met de leerkrachten.

Als alle groepen bij ieder Blink-thema werken aan een creatieve opdracht rondom dat thema, is onze ambitie 
bereikt. We kunnen dan ieder jaar evalueren met het team hoe het loopt, zodat we kunnen bijstellen tot het 
optimaal werkt voor ons en de leerlingen.
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Financiering
Als we gebruik gaan maken van de expertise van een vakdocent, dan kost dat geld. Ik ga daar een offerte  
voor aanvragen. Deze worden geboekt op scholing.
Verder zijn er kosten voor verbruiksmateriaal (verf, papier, klei, etc.). dat is vooraf lastig in te schatten.  
Verbruiksmaterialen zijn opgenomen in het jaarbudget per bouw.

Kernresultaat
We beogen een doorgaande leerlijn voor creatieve vorming, verbonden aan de kosmische thema’s met  
aandacht voor verschillende materialen en technieken.
Het werken aan thema’s gaat meer leven en krijgt meer diepgang, als we hier creatieve activiteiten aan  
koppelen. Dat is heel waardevol voor ons onderwijs. Bovendien zullen de individuele opdrachten goed  
aansluiten op ons Montessorionderwijs.

Uitvoering door externen
Nicole Minneboo is een vakdocent die ik graag zou willen inzetten om het team mee te krijgen in het creatieve 
proces. Zij kan ons tools geven om te leren associëren rondom een thema en ons uit onze comfortzone halen.

Cultuurstation

Jaardoelen om de ambitie te behalen
Activiteiten die nodig zijn om de ambitie te behalen

2020-2021 Doelen:
Team op de hoogte stellen van de ambitie. De meerderheid van het team stemt in.

Activiteiten om de doelen te bereiken:
Presentatie voorbereiden en peiling uitzetten.
Werkgroep cultuur bereidt het eerste Blink-thema voor (mb-tb-bb)
Een plek creëren op SharePoint om alle lessen op te slaan.

2021-2022 Doelen:
De mb, tb en bb groepen geven bij ieder Blink thema een klassikale creatieve les 
en bieden de leerlingen een creatieve opdracht die ze zelf kunnen uitvoeren.

Activiteiten om de doelen te bereiken:
De werkgroep maakt voor elke bouw een creatieve les, zowel klassikaal als  
individueel (uitlegkaart met opdracht)
Hiervoor kunnen ze hulp inschakelen van een vakdocent, als daar budget voor is.
Aan het eind van het jaar wordt geëvalueerd met het team hoe deze manier van 
werken is bevallen en passen we, indien nodig, de werkwijze aan.

2022-2023 Doelen:
Bij elk thema van Blink worden passende creatieve lessen gegeven in mb, tb en bb. 
De ob wordt dit jaar ook meegenomen. Zij hebben geen Blink maar bij  
4 seizoensthema’s krijgen zij een les aangereikt.

Activiteiten om de doelen te bereiken:
De werkgroep maakt de lessen (al dan niet in samenwerking met vakdocent).

2023-2024 Doelen:
Het team denkt mee bij het maken van creatieve lessen. Zij kunnen ook lessen 
maken en opslaan zodat het door iedereen gebruikt kan worden.
Bij elk Blink thema worden creatieve lessen gegeven.

Activiteiten om de doelen te bereiken:
Tijdens de bouwvergaderingen komt het onderwerp regelmatig terug op de  
agenda.


