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1 Inleiding
De Commissie Culturele Vorming (CCV) wordt gevormd door vijf leerkrachten van verschillende
scholen in de gemeente Haaksbergen, een secretaresse en een coördinator.
De commissie vertegenwoordigt alle 14 basisscholen (vanaf augustus 2017 zijn dat er nog 12 na
samengaan van Theo Scholte, Troubadour en obs de Weert tot basisschool de Kameleon).
Vanaf 1 augustus 2008 ontvangen scholen een bedrag per leerling voor versterking cultuureducatie.
Een deel van dat bedrag wordt door de scholen overgedragen aan de CCV ten behoeve van het
organiseren van cultuureducatieve activiteiten voor alle scholen. De rest kunnen zij inzetten voor
culturele activiteiten binnen de eigen school.
De coördinator stuurt scholen jaarlijks een overzicht van bedragen die zij ontvangen voor cultuur en
wat de overdracht aan de CCV zal zijn.
Ook de gemeente Haaksbergen stelt geld beschikbaar voor cultuuractiviteiten, deze komen deels uit
eigen middelen en deels van de provincie. De voorwaarden waaronder de gemeente het geld
beschikbaar stelt zijn opgenomen in bijlage 1 Rol gemeente.
De onderbouwing van de keuzes voor cultuureducatieve activiteiten wordt door de CCV beschreven
in een overkoepelend cultuurbeleidsplan en in het schoolplan van de afzonderlijke scholen.
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2 Wat verstaan wij onder cultuureducatie?
Onder cultuureducatie verstaan we alle educatieve activiteiten en vormen waarbij cultuur als doel of
middel wordt ingezet. Deze activiteiten beogen de leerlingen in contact te brengen met kunst,
cultuur en erfgoed in actieve, receptieve dan wel reflectieve vorm.
Activiteiten gericht op vergroting van deskundigheid van leraren of het onderwijsteam vallen ook
onder het begrip cultuureducatie. Het is een kennismaking met en ervaren van allerlei vormen van
kunst en cultuur, van dichtbij (eigen omgeving) tot veraf (theater of museum).
In het programma zijn activiteiten opgenomen die door alle scholen kunnen worden afgenomen.
Hierbij wordt ernaar gestreefd om alle vormen en zo veel mogelijk verschillende aspecten van kunst
en cultuur in samenhang op te nemen in het programma.
De verschillende vormen zijn:
1. Receptief; leerlingen kijken of luisteren naar (professionele) kunstproducten;
2. Beschouwend/reflectief; leerlingen denken, lezen, praten over kunstproducten en wisselen
van gedachten hierover;
3. Actief kennismakend met; de leerlingen maken kennis met kunstproducten en beoefenen zelf
een kunstdiscipline;
4. Systematisch actief en productief; volgens een doorgaande lijn leren leerlingen zich
kunstzinnig uit te drukken, ontwikkelen kennis van materialen, gereedschappen en
instrumenten en verwerken hiernaast vaardigheden en technieken.
Volgens bovenstaande werkvormen wordt aandacht geschonken aan de volgende zes aspecten:
1. Beeldende kunst
2. Dans
3. Theater of Drama
4. Literatuur
5. Muziek
6. Cultureel erfgoed
In de afgelopen vier jaren heeft nieuwe media (film/ fotografie e.a.) en mediawijsheid
(programmeren, algoritmes) nog geen rol gekregen binnen ons cultuureducatie aanbod.
We onderzoeken met behulp van Sternet of deze discipline de komende vier jaren wel een plek kan
krijgen binnen ons cultuuraanbod.
Sternet heeft een subsidieaanvraag gedaan en bij toekenning wil zij het geld inzetten om in de
Haaksbergse scholen workshops te geven met media en mediawijsheid als onderwerp.
Mogelijk wordt bij deelname een bijdrage van de scholen gevraagd.
Dit met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van elke school die tot uiting komt in het
jaarlijks wel of niet aanmelden voor elk van de activiteiten. Daarnaast heeft elke school zelf
(methodische) programma’s voor de verschillende aspecten van cultuureducatie.
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3 Doelen cultuureducatie
In het eindadvies van Platform 2032 staat het volgende beschreven:
Creatieve ontwikkeling
Leerlingen leren uitdrukking geven aan hun gevoelens, creativiteit en opvattingen. Door die te
uiten laten ze zien wie ze zijn en ontdekken ze wat ze mooi vinden en waar ze goed in zijn. Zo
verkennen en ontwikkelen ze hun creatieve vermogens, komen ze stevig in hun schoenen te
staan en kunnen ze zich met anderen verbinden. Het Platform vindt het van belang dat er ruim
aandacht is voor cultuuronderwijs en de verschillende kunstdisciplines die daarbij horen
(muziek, drama, dans, beeldende vorming et cetera).
Men spreekt over interdisciplinaire vraagstukken, zoals bijvoorbeeld:
 hoe houden we onze omgeving leefbaar voor ons en de komende generaties?
 Hoe zorgen we voor een rechtvaardige en veilige leefomgeving?
 Wat zorgt ervoor dat de mens psychisch en fysiek gezond blijft of wordt?

Doelen voor 2018-2022:
Een breed (basis)programma bieden voor alle groepen in het basisonderwijs met inachtneming van
de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie waarbinnen scholen de mogelijkheid krijgen om horizontale en
verticale leerlijnen te ontwikkelen.
Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie:
 De leerlingen kunnen beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren (kerndoel 54).
 De leerlingen kunnen op eigen werk en dat van anderen reflecteren (kerndoel 55).
 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed (kerndoel 56).
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de ontwikkeling van:
 sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden;
 de eigen identiteit, smaak en oordeelsvermogen;
 creativiteit (verbeeldingskracht, scheppingskracht);
 gevoelsleven (schoonheid, expressie, zeggingskracht);
 gemeenschapszin (waardering van de omgeving);
 begrip voor anderen, andere culturen, andere dan vertrouwde uitingsvormen.
Daarnaast kunnen kunst- en cultuureducatie:
 bijdragen aan een betere en rijkere leeromgeving;
 de betrokkenheid van leerlingen onderling vergroten;
 gevoel voor eigenwaarde vergroten;
 een tegenwicht vormen voor een eenzijdig cognitieve schoolcultuur;
 een beroep doen op meerdere intelligenties;
 bijdragen aan betere leerprestaties bij andere (niet kunst-) vakken;
 bijdragen aan talentontwikkeling van leerlingen;
 een schakel vormen voor buitenschools kunstonderwijs;
 de identiteit van de school versterken.
Erfgoedonderwijs valt niet alleen onder het leergebied kunstzinnige oriëntatie. (kerndoel 55), maar
ook onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit leergebied oriënteren leerlingen
zich op hun omgeving. Op die manier worden zij zich bewust van het culturele erfgoed om hen heen.
Erfgoed is ook nauw verbonden met geschiedenis en ontwikkeling van het historisch besef.
Kerndoelen 51, 52 en 53.
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Uit het eindadvies van Platform 2032:
Afbakening van het kernaanbod
Bij het afbakenen van de kern gaat het wat het Platform betreft enerzijds om ‘cultuurdragende’
kennis, waarlangs de Nederlandse geschiedenis en identiteit van de ene op de andere generatie
worden overgedragen. Anderzijds gaat het om kennis waarin de toekomst voorop staat:
leerlingen leren iets niet omdat het historisch zo is gegroeid, maar omdat het voor de toekomst
van belang wordt geacht.
Naast het aanbieden van cultureel aanbod wil de CCV ook aan scholen en hun culturele omgeving de
mogelijkheid bieden om zich verder te scholen en/of doorgaande leerlijnen cultuureducatie uit te
voeren en te implementeren of de cultuureducatie te borgen.
Een cursus ICC voor alle basisscholen in Haaksbergen zodat elke school een eigen cultureel
aandachtspunt blijft door ontwikkelen (eventueel samenwerking met culturele instelling/vereniging).
Hierdoor wordt de basis voor cultuureducatie steviger en wordt een brug geslagen tussen binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
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4 Visie en uitgangspunten
Visie
Cultuureducatie (kunstzinnige oriëntatie) moet voor kinderen een samenhangend geheel vormen
met hun leef- en belevingswereld en tevens de mogelijkheid bieden om hun eigen creatieve en
kunstzinnige uitingen, hun kijk op en kennis van kunst en cultuur te verrijken.
Het genieten van Kunst en Cultuur staat voorop.

Platform 2032
Cultuur bepaalt in hoge mate wat we maken en doen, hoe we betekenis geven aan de
werkelijkheid en hoe we met elkaar omgaan en communiceren. In dit domein gaat het om de
rol en de betekenis van cultuur in de samenleving. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen
cultuur en hoe die tot uitdrukking komt in taal en kunst. Ze maken kennis met kunstzinnige
elementen zoals literatuur, muziek, cultureel erfgoed, theater en beeldende kunst en leren
hierop te reflecteren en er (vanuit eigen verbeelding) aan bij te dragen. Ook leren ze over
cultuuruitingen in andere landen. Kennismaking met religie, als aspect van cultuur behoort ook
tot dit domein.
De CCV zal ervoor zorgdragen dat kinderen op de basisscholen in de gemeente Haaksbergen in
aanraking komen met professionele kunst.
Daarnaast biedt de commissie de scholen mogelijkheden om eigen keuzes te maken ten behoeve van
cultuureducatieve activiteiten die aansluiten bij de visie van de school en bij de specifieke
leerbehoeften van de leerlingen.
Scholen bezoeken cultuureducatieve activiteiten die beschreven staan in:
 programma Kunst en Cultuur
 de culturele database van het plaatselijke aanbod; zie www.basisonderwijshaaksbergen.nl culturele vorming;
 eigen bronnen m.b.t. cultuureducatie.
We vinden het belangrijk dat onze kinderen in hun schoolloopbaan regelmatig in contact worden
gebracht met kunst en cultuur van goede kwaliteit.
Het cultuurbeleidsplan:
 garandeert een hoogwaardig en veelzijdig aanbod van kunst en cultuur waar alle scholen voor
al hun groepen gebruik van kunnen maken;
 vertoont waar mogelijk inhoudelijke samenhang tussen de activiteiten in het aanbod;
 vertoont een evenwichtige spreiding over de verschillende cultuurdisciplines;
 biedt scholen ruimte voor eigen aanvulling en invulling.
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5 Inhoud cultuurbeleidsplan
Inhoud cultuurbeleidsplan Het cultuurbeleidsplan omvat:
 een cultuuraanbod voor alle scholen;
 een kunstmenu waaruit scholen individuele keuzes kunnen maken;
 schoolspecifiek cultuurbeleidsplan;
 scholing en begeleiding ICC’ers;
 inzet coördinator kunst en cultuur voor de Haaksbergse scholen.

5.1. Cultuuraanbod
Het door de CCV samengestelde cultuuraanbod omvat culturele activiteiten, met een goede
spreiding over de groepen en over de diverse kunst- en cultuurdisciplines.
Voor programma, implementatie, borging en verbetering hiervan zie Bijlage 2: 'Programma
cultuureducatie 2017-2020 & visie op implementatie, borging en verbetering'.
We streven naar zo veel mogelijk samenhang tussen de onderdelen van het cultuuraanbod.
Dit biedt scholen de gelegenheid om in een vroeg stadium binnen reguliere lessen, ook binnen de
niet-kunstvakken, aan te haken bij het thema. Een belangrijk aandachtspunt in dit verband is de
aansluiting van de creatieve vakken bij bijvoorbeeld taal en wereldoriëntatie.
Cultuureducatie met kwaliteit kan een integraal onderdeel van het onderwijs zijn. De overgang van
product -op uiterlijk vertoon- gericht onderwijs, naar vormend, procesgericht werken, is een kernpunt
van de kanteling die in het onderwijs aan het plaatsvinden is.
Uit: ‘Procesgerichte didactiek de basis van Cultuureducatie met Kwaliteit’, auteur Karin Kotte.

5.2. Kunstmenu
Scholen kunnen individuele keuzes maken ter aanvulling van het cultuuraanbod, en kunnen zich
daarmee profileren. Scholen zijn vrij in hun keuze van activiteiten, mits deze vallen binnen het kader
van de kerndoelen voor cultuureducatie.
In het kunstmenu wordt het aanbod opgenomen van instellingen en verenigingen in Haaksbergen en
omgeving (zoals bijvoorbeeld het project ‘Dierbare zaken’).
Zie voor informatie www.basisonderwijshaaksbergen.nl - culturele vorming - kunstplein.
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5.3 Culturele elementen
Voor het cultuuraanbod, en ook voor de activiteiten op het kunstmenu spelen de volgende
elementen een rol :
 kunstaccommodaties (museum Buurtspoorweg, kunstzaal Achterom, etc.)
 kunst in de openbare ruimte
 podia / film / culturele instelling (theater, muziek, dans, … ): Kulturhus de Kappen
 professionele kunstenaars (beeldend, theater, schrijvers, fotografen, …)
 amateurkunstenaars
 professionele gezelschappen (buiten Haaksbergen)
 amateurgezelschappen
 verenigingen (VVV, festivals ,WAK en streekweek)
 erfgoed:
o landschappen (Grintenbosch, waterpark Lankheet etc.)
o standbeelden, gedenktekens
o (monumentale) gebouwen (kerken, boerderijen, molens, …)
o industrieel erfgoed (fabrieken, spoorwegen, bruggen)
o historische musea, tentoonstellingen
o erfgoedspecialisten (historici, kenners van ambachten etc.)
o archieven, verzamelingen, documenten
o historische verenigingen (Historische kring)
o immaterieel erfgoed (gebruiken en gewoontes, taal, (streek)verhalen)
o sporen (archeologie, geologie, opschriften, symbolen etc.)

5.4. Schoolspecifiek cultuurbeleidsplan
Een schoolspecifiek cultuurbeleidsplan biedt de school de gelegenheid om de eigen visie en
profilering op het gebied van cultuureducatie vorm te geven.
De school kan daardoor:
 gerichter keuzes maken uit het cultuuraanbod (zoals het kunstmenu of de culturele database);
 (meer) samenhang brengen in de binnen- en buitenschoolse lessen en activiteiten;
 meer samenhang brengen tussen creatieve vakken en andere vakken, bijvoorbeeld binnen
thema’s of erfgoedprojecten;
 behoefte voor verdere ontwikkeling in kaart brengen.
De CCV heeft een eenvoudig format ontwikkeld voor een schoolspecifiek cultuurbeleidsplan.
Het format bevat een beleidsgedeelte waarin de school zijn visie op cultuureducatie kan verwoorden
en een inhoudelijk gedeelte waarin de lesinhouden beschreven zijn.
Het kunstaanbod van de CCV beslaat een belangrijk deel van de inhoud en wordt aangevuld door de
overige lessen, activiteiten, projecten en evenementen die de school uitvoert, zoals de kunstmenu
activiteiten.
Zie bijlage 3: ‘format schoolspecifiek cultuurbeleidsplan’
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5.5 Scholing en begeleiding cultuurcoördinatoren
CCV en coördinator kunst en cultuur streven ernaar om de komende jaren in goed overleg, en per
school te inventariseren wat er binnen de afzonderlijke scholen gebeurt op het gebied van
cultuureducatie, wat de school daarin wil/kan verdiepen of borgen en op welke manier
buitenschoolse activiteiten daarin een rol kunnen spelen. Denk hierbij ook aan het
Jeugdcultuurfonds. Zodat ieder kind na schooltijd de kans krijgt om zijn eigen talent verder te
ontwikkelen of binnen schooltijd via een doorgaande leerlijn verder kan met het trainen van
creatieve vaardigheden.
Omdat in alle scholen inmiddels gecertificeerde ICC’ers zijn willen we onderzoeken hoe we hen de
kans kunnen geven om zich nog verder te ontwikkelen binnen kunst- en cultuureducatie.
Rijnbrink biedt hiervoor bijvoorbeeld een 2.0 training en een training procesgericht werken.
Daarnaast streven we ernaar om elke ICC’er een belangrijke rol te laten vervullen in het contact
tussen de ouders en de culturele instelling. Zij kennen de mogelijkheden en leren de financiële weg
te bewandelen als ouders zelf niet bij machte zijn om het te betalen. De ICC’er kan het Jeugd
Cultuurfonds inschakelen.

5.6. Organisatie
Door met alle basisscholen samen te werken is het mogelijk een krachtig cultuuraanbod te
realiseren. Ook de organisatie ervan is effectiever.
Taken CCV
 Opstellen en uitvoeren van het cultuurbeleidsplan;
 Boeken en organiseren van voorstellingen en workshops voor alle groepen binnen het
primair onderwijs in de gemeente Haaksbergen i.s.m. de aanbieders (o.a. impresariaten,
bibliotheek, muziekschool Haaksbergen, kunstenaars, Historische Kring).
 Samenstellen en onderhouden van projecten in het kader van cultureel erfgoed;
 Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners, kunstenaars, culturele
verenigingen en instellingen, enz.
Taken directies
 Zorg dragen voor de totstandkoming van het schoolgebonden cultuurbeleidsplan;
 Onderhouden en beheren van het schoolgebonden cultuurbeleidsplan.
Taken cultuurcoördinator
 Contactpersoon voor portefeuillehouder Haaksbergs Onderwijs Overleg (H2O);
 Contactpersoon voor directeurenoverleg;
 Woordvoerder van de Commissie;
 PR;
 Vaststellen vergaderdata en agenda;
 Voorzitten vergaderingen;
 Onderhouden externe contacten;
 Coördineren kunst- en cultuurprojecten;
 Bewaking uitvoering werkplan;
 Ondertekenen reserveringsovereenkomsten;
 Beschrijven schooloverstijgend kunst- en cultuurbeleid;
 Evaluatie en bijstelling schooloverstijgend kunst- en cultuurbeleid;
 Aansturen secretarieel medewerker t.b.v. kunst en cultuur;
 Beheren financiële middelen van de commissie;
 Verzorgen jaarevaluatie / verantwoording zowel inhoudelijk als financieel.
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Taken secretaresse
 Uitschrijven van vergaderingen en verzorgen uitnodigingen;
 Verspreiden van informatie;
 Contactpersoon voor gezelschappen en locaties;
 Verzorgen aanvragen subsidies;
 Verslaglegging vergaderingen;
 Opstellen inhoudelijk jaarverslag;
 Beheren financiële middelen van de commissie;
 Overige administratieve werkzaamheden.
Taken van de interne cultuur coördinatoren (ICC’ers)
 Intermediair tussen CCV en team;
 Onderhouden van het schoolgebonden cultuurbeleidsplan;
 Coördineren van de keuze uit het kunstmenu;
 Waar nodig voor leerlingen persoonlijk financiële mogelijkheden aanboren
(Jeugdcultuurfonds).
Taken groepsleerkrachten
 Meedenken in de keuzes uit het kunstmenu;
 Kinderen in de groep motiveren voor cultuureducatieve activiteiten;
 Groep begeleiden voor, tijdens en na de cultuureducatieve activiteiten;
 Open staan voor andere inzichten met het oog op cultuur.
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5.7. Specifieke doelen voor de beleidsperiode
In de komende jaren willen we in Haaksbergen samen met onze schoolbesturen en culturele
instellingen verder werken aan het verdiepen en implementeren van doorgaande leerlijnen
cultuuronderwijs.
Daarnaast willen we inzetten op deskundigheidsbevordering van leerkrachten, vakdocenten en
educatieve medewerkers.
Het zichtbaar en invoelbaar maken van de effecten van cultuureducatie kan van groot belang zijn
voor het realiseren van een breder bereik, zodat cultuuronderwijs een nog meer vanzelfsprekende,
vaste plaats kan krijgen in de basis van het curriculum. Door middel van vakoverstijgende
vaardigheden krijgen kinderen een vaste basis. Geschikt voor een samenleving en een arbeidsmarkt
die een steeds groter beroep doet op de beheersing en vaardigheden die niet zijn gebonden aan een
bepaald vak. Leerlingen hebben ze nodig om in de maatschappij te kunnen functioneren, ter
ondersteuning van een leven lang leren en de vorming van hun persoonlijkheid. Hiervoor zijn 5
vaardigheden van belang.
1. Leervaardigheden
2. Creëren
3. Kritisch denken
4. Probleemoplossend vermogen
5. Samenwerken

Beoogde resultaten na vier jaar







Iedere school heeft een geschoolde ICC’er , de bestaande ICC’ers ontwikkelen zich - waar
mogelijk - verder.
Iedere school heeft gebruik kunnen maken van externe deskundigen en is gestimuleerd door
de CCV om zich op een bepaald gebied van de cultuureducatie te ontwikkelen.
De coördinator kunst en cultuur en Senior adviseur cultuureducatie van Rijnbrink hebben in
kaart gebracht wat de wensen en behoeften van de scholen zijn v.w.b. de ontwikkeling,
verdieping en vernieuwing van doorgaande leerlijnen cultuureducatie en/of borging van de
cultuureducatie, en hebben afstemming over de mogelijke verbinding tussen binnen- en
buitenschools aanbod.
Het binnen- en buitenschools aanbod is op een aantal gebieden/disciplines op elkaar
afgestemd.
Door H2O, coördinator kunst en cultuur en Rijnbrink wordt onderzocht of Haaksbergen zich
kan ontwikkelen tot een pilotgemeente ‘Special heroes’. De directeuren kregen tijdens een
H2O overleg een presentatie over Special heroes. Basisschool de Kameleon heeft zich
vervolgens aangemeld als pilotschool. In september 2017 staan de eerste overlegmomenten
met hen gepland.
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6 Financiën
Financiën cultuur BaO Haaksbergen
In dit projectplan vragen we de provincie om van 2017 tot en met 2020 middelen (€ 6.429,- per jaar)
beschikbaar te stellen om bij te dragen aan goed cultuuronderwijs en om de toegankelijkheid van
cultuureducatie te vergroten.
Volgens afspraken uit het verleden worden de middelen die scholen ontvangen voor cultuureducatie
grotendeels gebundeld om een kwalitatief en gevarieerd aanbod voor scholen te kunnen realiseren.
Daarnaast wordt een deel van de middelen ingezet voor het handhaven van de functie coördinator
kunst en cultuur en voor secretariële ondersteuning.
Verantwoording voor inzet van middelen wordt jaarlijks afgelegd aan het H2O en de gemeente
Haaksbergen. Hiertoe wordt ieder schooljaar een financieel jaarverslag opgesteld met daaraan
gekoppeld een inhoudelijk jaarverslag.

Financiën in overzicht
Scholen ontvangen:
 Via de regeling prestatie box € 11,64 per leerling.
De culturele commissie ontvangt:
 Van de scholen totaal € 10,45 per leerling:
o € 2,05 voor organisatie gezamenlijke culturele activiteiten;
o € 8,40 voor cultuureducatie (beleid).
 Van de provincie Overijssel via de gemeente Haaksbergen jaarlijks € 3,- per leerling,
waarvan € 2,20 structureel en € 1,80 op basis van te realiseren projecten.
 Van de gemeente Haaksbergen een jaarlijkse (norm)subsidie van € 5.265,-.
Voor schooleigen activiteiten blijft ongeveer 10% van de beschikbare middelen uit de prestatiebox
beschikbaar (€ 1,19 per leerling).
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7 Bijlagen
Bijlage 1: Rol gemeente





De gemeente ontvangt binnen de matchingsregeling € 3,- per leerling van de provincie.
Op de teldatum 01-10-2014 betrof het 2143 leerlingen in het primair onderwijs in de
gemeente Haaksbergen.
De gemeente matcht het bedrag dat ze ontvangt van de provincie en stelt een bedrag
beschikbaar van € 2,45 per leerling. (€ 5.265 euro per jaar).
Deze bedragen gelden voor vier jaar met als voorwaarde dat ook wordt samengewerkt met
instellingen binnen de gemeente.
Elke school heeft tenminste één ICC’er.
Van de scholen wordt gevraagd deel te nemen aan het culturele programma en mee te doen
aan een ICC-cursus.
Een keer per jaar (derde woensdag in september) wordt een ICC-overleg gepland waarin de
huidige stand van zaken wordt doorgenomen. Het streven is de toekomstig ICC'ers een plek te
geven in de CCV om daarmee ook bovenschools een kwaliteitsslag te maken, en tevens
schoolniveau en bovenschools niveau met elkaar te verbinden en af te stemmen en waar
mogelijk meer dan eens per jaar bij elkaar te komen.

Missie
De gemeente Haaksbergen vindt het belangrijk dat alle jongeren van 4 tot 12 jaar (binnen het primair
onderwijs) in aanraking komen met kunst en cultuur, met een accent op de lokale culturele
instellingen en verenigingen.
Daarnaast onderzoekt de gemeente Haaksbergen op dit moment of ze een pilotgemeente kan
worden in het aanbieden van kunst en cultuur aan kinderen met een rugzakje.
Deze pilot kan tot stand komen in samenwerking met de stichting Special Heroes.
Sinds 2014 wordt in Haaksbergen jaarlijks de WAK-week (week van de amateurkunst) georganiseerd.
Het streven is om de scholen ook hierbij te betrekken. De gemeente ziet graag dat een lid van de
culturele commissie deelneemt aan de organisatie van de WAK-week.

Visie
De gemeente vindt het belangrijk dat er een sterke culturele infrastructuur ontstaat in Haaksbergen.
Zichtbaarheid van lokale instellingen, samenwerking met het onderwijs. In deze structuur wil de
gemeente zich actief opstellen en de structuur regisseren.
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Bijlage 2: Programma cultuureducatie 2017-2020 & visie op implementatie, borging en
verbetering
Jaarlijks terugkerend Programma
Voorstellingen, projecten en workshops:
 groep 1-2: muziektheater
 groep 3: toneelvoorstelling
 groep 4-5: schrijvers in de bibliotheek of podiumspektakel
 groep 6: kunstproject Zien & Doen
 groep 798: muziek of cabarettheater

Erfgoedprojecten
De erfgoedprojecten vormen samen een complete doorlopende leerlijn cultureel erfgoed (zowel
materieel als immaterieel) die aansluit bij het culturele bewustzijn van de leerlingen.
Deze voldoen aan de kerndoelen gesteld door het SLO en sluiten aan bij het theoretisch denkkader
Cultuur in de Spiegel.







Groep 1-2: erfgoedproject ‘Van wie is de koffer?’
Groep 3-4: erfgoedproject ‘Waardevol waardeloos’
Groep 5-6: erfgoedproject ‘Leu oet Twente, leuke leu!’
Groep 6-7: erfgoedproject “Varen waar geen water is”
Groep 7-8: erfgoedproject ‘Wie was Jan?’
Groep 7-8: erfgoedproject ‘Waterpark Lankheet’ (ook wel ‘te veel, te rijk, te weinig’)

Genoemde erfgoedprojecten zijn door de Commissie Culturele Vorming ontwikkeld in de periode
2013-2016.
In de komende periode (2018-2022) worden deze verder uitgediept en geïmplementeerd binnen het
curriculum.
Hierbij krijgen we hulp van Zeeman & de Regt, specialist in het versterken van het overdrachtsproces
van erfgoed. Zij zetten zich in om erfgoed landelijk te ontwikkelen en erfgoededucatie te
professionaliseren. Met behulp van een eigen theoretisch kader hebben zij een eigen methodiek
ontwikkeld, de drie stappen structuur.
Meer informatie, zoals inhoud, taalvaardigheid en doelstellingen van de diverse erfgoedprojecten is
te vinden op www.basisonderwijshaaksbergen.nl.
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Bijlage 3: Format schoolspecifiek cultuurbeleidsplan
Inleiding: verwijzing naar cultuurbeleidsplan PO
Visie op cultuureducatie
Algemeen doel
Schoolspecifieke doelen; vrije keuze (speerpunten)
De taken en bevoegdheden van de cultuurcoördinator op schoolniveau
Meerjarenplan

Culltuurbeleidsplan CCV 2018-2022

16

Bijlage 4: Begeleiding en scholing cultuurcoördinatoren 2016-2020
Deskundigheidsbevordering
ICC-cursus op maat voor Haaksbergen
Speciaal voor de gemeente Haaksbergen is de ICC-cursus op maat gemaakt, omdat in deze gemeente
een bovenschools cultuurplan is.
De cursus in Haaksbergen zag er als volgt uit:
 Drie bijeenkomsten van drie uur;
 Twee of drie leerkrachten per school kunnen de training volgen. Zo kan de transfer naar het
gehele team op een vanzelfsprekende manier gemaakt worden en kan er een breed draagvlak
ontstaan.
 In de cursus wordt de nadruk gelegd op de vaardigheden die nodig zijn om het beleid waar te
maken zodat het ‘kunnen’ aandacht krijgt.
 Een bijeenkomst voor directies van de deelnemende scholen, zodat zij op de hoogte zijn van
de ontwikkelingen rondom cultuureducatie.
 Een belangrijk facet van de cursus is de leerlijn beeldende vorming. Daarvoor ontvangen de
cursisten het gebruik van de digitale lesmethode: ‘Laat maar zien’.
Door Rijnbrink zal een ICC-cursus 2 worden aangeboden. We onderzoeken of er behoefte aan is en
we gaan in overleg van waaruit deze vervolg cursus betaald gaat worden.
Door middel van terugkommiddagen krijgen de ICC-ers culturele workshops aangeboden, zodat ze
geïnspireerd gaan worden voor muziek, drama, toneelspel, zang ed.
Ze kunnen de opgedane ervaring mee nemen naar hun eigen school en daar verder uitdragen aan de
collega’s.
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Bijlage 5: Culturele database
Zie www.basisonderwijshaaksbergen.nl

Plaatselijk


Bibliotheek
o



Projecten voor taal- en leesbevordering en themaprojecten

Theater de Kappen
o



(Jeugd)voorstellingen

Muziekschool Haaksbergen
o



Centrum voor muziek en dans

Diverse musea:
o

Museum Buurtspoorweg

o

Museum Theeschenkerij Jordaan



Galerie Achterom / te Lintelo



Diverse muziek-, zang- en dansverenigingen



Historische Kring
o

Historisch archief

Regionaal


Adviezen Cultuureducatie Rijnbrinkgroep



Enschede
Stichting Twentse Welle


Natuur- en cultuurhistorisch museum



Enkele educatieve programma’s voor PO

Stichting Rijksmuseum Twente


Oude en moderne kunst



Verschillende educatieve programma’s voor PO
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