‘Docenten durven en
experimenteren meer’

Lisbeth was al interne cultuur coördinator

len aan activiteiten met handvaardigheid

(ICC’er) toen ze van de pabo kwam en

of iets uit de natuur. Juist voor kinderen op

had dus al wel een idee hoe ze cultuur

onze school, voor wie onderwijs op het ge-

wilde inzetten op school. ‘Kinderen moe-

bied van woordenschat belangrijk is, biedt

ten nieuwe lesstof ervaren, voelen en in

die manier van leren een meerwaarde.

verschillende contexten tegenkomen wil

Maar ik dacht ook: hoe krijg ik deze hele

dat beklijven. Zelf probeer ik vakken als

school daarin mee?’

geschiedenis of aardrijkskunde te koppe-

Lisbeth van der Molen (links) - ICC’er Facet
Monica Sierat (rechts) - vakdocent en projectleider cultuureducatie
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Toen Lisbeth van der Molen vijf jaar geleden tijdens Zwolle Unlimited de workshoptent van ZoGemaakt binnenliep, wist ze direct: zó
wil ik de cultuurlessen op school ook vormgeven. Samen met vakdocent en projectleider cultuureducatie Monica Sierat nam ze het
team van sbo Facet in Holtenbroek stap voor stap mee in het geven van meer betekenisvolle en creatieve lessen. ‘Voor veel teamleden was dit onbekend terrein, maar ze zijn helemaal om.’

Het team stond niet meteen te springen

vakoverstijgende creatieve lessen. Lisbeth:

Enorme ontwikkeling

Ze kreeg daarbij hulp van kunstdocenten

‘We maakten een voorstelling vanuit de

Monica Sierat en Simone van der Meulen

disciplines muziek, dans en beeldend. Dat

Juist voor kinderen op onze

Hoewel de leerkrachten het belang van

van kunstcollectief ZoGemaakt die ze leer-

was fantastisch. Leerkrachten zagen hun

school, voor wie onderwijs op

thousiast meewerken, moet je het blijven

de kennen tijdens het festival Zwolle Unlimi-

kinderen voor het eerst op het podium. Na

onderhouden, zegt Lisbeth. ‘Bij bestaande

ted. In de workshoptent van ZoGemaakt

afloop zei iemand tegen me: “Ik had niet

het gebied van woordenschat

waren Monica en Simone samen met

gedacht dat ze dit zouden durven en het

belangrijk is, biedt die manier

kinderen aan de slag op een verhalende

zó leuk zouden vinden.” Een ander was

van leren een meerwaarde.

ontwikkeling zien.’ Monica vult aan: ‘Leer-

manier en met betekenisvolle opdrachten.

echt ontroerd. Het was een eyeopener.

krachten zijn meer bereid om over hun ei-

Lisbeth: ‘Precies zoals ik ook op school wil-

Toen konden we écht stappen zetten.’

Maar ik dacht ook: hoe krijg ik

de werken.’ Maar het team stond niet me-

deze hele school daarin mee?’

betekenisvolle cultuurlessen inzien en en-

én nieuwe leerkrachten. Maar het mooie
is dat we na vijf jaar al wel een enorme

gen grenzen te stappen. Tijdens de lessen
werken ze met meer materialen, experi-

teen te springen. Het vooruitzicht van extra

menteren meer en zijn meer open-minded.

werk, onzekerheid over de eigen creatieve

Inmiddels denkt een aantal collega’s ac-

vermogens én de angst voor chaos en teveel prikkels voor de kinderen zorgde voor
scepsis.

“Ik had niet gedacht dat ze dit
zouden durven en het zó leuk
zouden vinden.”
Gastlessen om te zien en ervaren
‘We zijn daarom begonnen met een teamtraining om uit te leggen waarom we dit
willen’, zegt Monica. ‘Ook hebben we

Teamtraining als voorbereiding
Sinds een aantal jaar krijgen de leerkrachten voorafgaand aan een schoolbreed
project een teamtraining van Monica.
Daarin wordt teruggekeken op het project
dat is geweest, aandacht besteed aan
het documenteren van projecten, stilge-

tief mee over de invulling bij de lancering
van een nieuw thema. Je merkt dat als je
het team ‘aan’ zet, daar veel ideeën zitten. Je moet alleen samen een setting creëren om dat eruit te krijgen.’

‘Je merkt dat als je het

staan bij de huidige situatie en vooruitge-

team ‘aan’ zet, daar

keken naar komende projecten. Monica:

veel ideeën zitten.’

‘Een deel van die teamtraining is tegelijkertijd een voorbereiding op het komende
project.’

vanuit ZoGemaakt gastlessen gegeven,
zodat leerkrachten de lessen konden ervaren deed.’ Ook bereidde Lisbeth in het be-

Dit artikel is een uitgave van de afdeling cultuureducatie primair onderwijs

gin, om de leerkrachten werk uit handen

van Stadkamer. Stadkamer ondersteunt scholen in Zwolle in het vormgeven

te nemen, projecten uitgebreid voor door

van goed onderwijs op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, technolo-

mappen samen te stellen met ideeën en

gie, media en taal. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Meer weten?

handvatten uit verschillende methodes.

Ga naar www.stadkamer.nl.

‘De voorstelling was een eyeopener’
Na het eerste jaar pakten Monica en
Lisbeth het grootser aan. Er kwam een
schoolbreed thema over de jungle met
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ren én konden zien wat het met de kinde-

