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••• KUNSTCENTRALE

1.

RUIMTE VOOR ONTWIKKELEN

Welkom in onze kunstcentrale! 

De kunstcentrale is een groot speelterrein, 
met in het midden een flinke stevige motor. 
Die motor zorgt voor inspiratie en energie, 
om het beste in anderen naar boven te halen. 
Deze motor staat nooit stil en is altijd in 
beweging. Net als de kunst. h19 is de motor 
van het speelterrein in de kunstcentrale. 
Maar we willen ook de energie opwekken bij 
leerkrachten om de inspiratie door te geven 
en kinderen samen te laten ontdekken hoe ze 
het beste uit zichzelf kunnen halen.

Daarom hebben we ook een aanbod voor 
leerkrachten, dat we graag met je willen 
delen. Ieder vak kent zijn eigen kwaliteiten, 
maar dat wil niet zeggen dat cultuureducatie 
niet op vele manieren een bijdrage kan 
leveren aan de vorm van het onderwijs in de 
klas. Kunst als werkvorm, om bijvoorbeeld 
taal en rekenen beeldender en boeiender te 
maken. Voor de beelddenkers onder ons.

Kijk, geniet en laat je inspireren door de 
mogelijkheden die kunst en cultuur ook voor 
jou als leerkracht te bieden hebben!



••• ICC BIJEENKOMSTEN 
Naar aanleiding van afgelopen jaar en jullie 
input, kiezen we komend schooljaar voor een 
nieuwe vorm. We gaan voor bijeenkomsten 
die in het teken staan van verdieping en 
ontmoeting. 
Ben je erbij? 

Maandag 14 september 2020
16:00 tot 17:30 uur 

Dinsdag 10 november 2020 
high tea van 16:00 tot 17:30 uur
Uitleg over Cultuureducatie met Kwaliteit 3, 
interessant voor alle scholen

Dinsdag 19 januari 2021
16:00 tot 17:30 uur
Introductie Educatieprogramma Biënnale 
Kunst in de Heilige Driehoek met workshop/
lezing ‘Filosoferen met kinderen’ door Marja 
van Rossum voor ICC-ers en leerkrachten 
Oosterhout
locatie: h19 Heuvel 19 Oosterhout

Woensdag 3 maart 2021
10:00 tot 17:00 uur 
Regionale studiedag HouVast 

Donderdag 20 mei 2021
9:00 tot 15:00 uur 
ICC-Studiedag

Voor deze bijeenkomsten krijg je tijdig van 
ons een mailtje over de locatie met de vraag 
je aan te melden.

2.



••• BIJSCHOLING 
Kunstvormen

Kunstvormen kunnen een actieve bijdrage 
leveren aan de manier waarop je informatie 
overdraagt. Het levert werkvormen die zorgen 
voor een andere implementatie van kennis, 
die voor de diversiteit aan leerlingen een 
positief resultaat kunnen boeken.
Een geschiedenisles zou je ook kunnen 
uitbeelden, taal kunnen dansen en wiskunde 
kunnen tekenen. Zou je hier meer over willen 
weten 
of wat basisvaardigheden willen leren? Onze 
diverse docenten kunnen een prachtig aanbod 
samenstellen voor jou en je team.

Tijdsduur: vanaf 1 uur
Kosten:	 afhankelijk	van	de	vraag
Locatie:	 afhankelijk	van	aantal		

deelnemers

3.

••• VERVANGING 

Ochtend vervanging: €240 (4 uur)

Middag vervanging:  €150 (2,5 uur)

Door een vakleerkracht

Onderwijs is mensenwerk en mensen kunnen 
uitvallen. We hebben ontdekt dat het voor 
kinderen erg leuk kan zijn eens een dag een 
andere docent in de klas te hebben, in de 
vorm van een vakleerkracht cultuureducatie. 
Daar staan wij bij h19 altijd voor open. 
Afhankelijk van de wensen kan deze 
vakdocent de klassen in met een workshop, of 
een dag(deel) met een hele klas aan de slag.



••• ONDERSTEUNING 

4.

Bij muziekprojecten

Schakel h19 in bij het geven van 
voorbeeldlessen muziek. Organiseer het 
Kinderen Maken Muziek project met 
ondersteuning bij de opzet, instrumentkeuze, 
instrumenten-uitleen en uitvoering. Krijg 
ondersteuning bij het lesgeven uit de 
nieuwste muziekmethoden met gebruik van 
divers instrumentarium of advies bij de 
aanschaf daarvan. Maak gebruik van 
vocalcoaching voor groepsleerkrachten, het 
gebruik van instrumenten in de klas, of krijg 
ondersteuning bij het begeleiden op gitaar of 
toetsen van een lied. Maar ook een muzikale 
workshop als teambuilding of met ouders 
behoort tot de mogelijkheden.

•••PROJECTONDERSTEUNING 
Ben je voor je school bezig met het 
organiseren van een projectweek, een 
cultuurweek, een jubileum, evenement of 
activiteit waarbij je cultuur wil inzetten? Wij 
denken graag met je mee. Over de vorm, de 
invulling, de inhoud, de partners en het 
resultaat. Ook hebben we kennis van 
subsidies die mogelijk een aanvulling 
kunnen zijn voor je project. Houd wel 
rekening met de aanvraagtijd die gevraagd 
wordt bij subsidies en wacht dus niet tot het 
laatste moment!

Je kunt ons mailen op elk gewenst moment. 
Wij proberen je zo spoedig mogelijk te 
voorzien van een antwoord.

- 0162 422025
- educatie@h19.nl

Eva
Opmerking over tekst
verwijderen



••• IMAGO PROJECTEN 

5.

Laat je zien
Elke school moet zich tegenwoordig 
onderscheiden. Waar voorheen gekozen 
werd voor een school omdat deze in de wijk 
lag en makkelijk bereikbaar was, kiezen 
mensen hun onderwijs tegenwoordig niet 
altijd meer op deze vanzelfsprekende manier. 
Dat vraagt iets anders van de organisatie en 
de uitstraling, de communicatie met de 
buitenwereld en de manier waarop je jezelf 
als school laat zien. 
Kunst en cultuur kunnen hierin een 
belangrijke rol spelen. Niet alleen in de 
ontwikkeling van een imago maar ook 
praktisch met het uitdragen ervan en het in 
beeld brengen. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 
Neem gerust contact op!

••• TEAMBUILDING/TEAMUITJES 
Even iets anders

Een keer iets leuks doen met je team? Denk 
dan ook eens aan een leuke cultuuractiviteit 
die zorgt voor verbinden en kennismaking 
met elkaar. Het hele aanbod voor leerlingen 
kan met kleine aanpassingen ook worden 
veranderd in een aanbod voor volwassenen. 

Eva
Opmerking over tekst
Verwijderen



••• CONTACT 

6.

Bestellen van workshops en projecten kan op twee manieren.

1. Door het invullen van het online inschrijfformulier op de 
website

2. Door contact op te nemen met de afdeling educatie van h19 via 
educatie@h19.nl 

Wanneer je een workshop of project boekt, gaan wij achter de schermen 
kijken wat er mogelijk is en doen we je een passend voorstel/offerte. 
Na akkoord door beide partijen, wordt de aanvraag uitgevoerd. 




