PROFESSIONALISERINGSAANBOD
SCHOOLJAAR 2018 - 2019
Advies, trainingen, cursussen, workshops, bijeenkomsten, projecten,
producten voor cultuurcoördinatoren, leerkrachten, schoolleiders,
beleidsmakers en schoolteams.
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Wat is FleCk?
FleCk is het expertisecentrum cultuureducatie voor Flevoland. FleCk is het
aanspreekpunt voor scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders die aan
de slag willen met cultuuronderwijs en behoefte hebben aan advies, scholing
en ondersteuning op dit gebied. FleCk heeft als centrale doelstelling om het
cultuuronderwijs in Flevoland te verankeren en verbeteren. Dit doet zij op vier
verschillende manieren:

4

1
2

Door het geven van Advies aan schoolbesturen,
schoolleiders, leerkrachten en cultuuraanbieders.

Door het bieden van verschillende vormen van
scholing (trainingen, workshops, coaching on
the job etc.) vanuit de FleCk Academy.

3
4

Door het bieden van een Platform, waarin
kennis wordt gedeeld over ontwikkelingen op
het gebied van cultuuronderwijs in Flevoland en
waar goede voorbeelden worden getoond van
scholen, projecten of producten.
Door het bieden van een Lab voor cultuuronderwijs, waarbinnen scholen en aanbieders de kans
krijgen hun ideeën en concepten op het gebied
van cultuuronderwijs te ontwikkelen en deelbaar
te maken voor anderen uit de provincie.
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FleCk bestaat uit een team van vijf adviseurs. Hun expertise varieert van kennis
over scholing en innovatie op het gebied van cultuuronderwijs tot kennis over
muziek of leerlijnen cultuuronderwijs in primair en voortgezet onderwijs.

ADVIES

Een subsidieaanvraag op het gebied van muziek, de ontwikkeling van een
bovenschools cultuurbeleid, de koppeling van onderzoekend en ontwerpend
leren aan kunst en cultuur; onderwerpen waarover adviseurs van FleCk graag
met scholen, beleidsmakers of cultuuraanbieders in gesprek gaan.
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ACADEMY

Scholingsaanbod

FleCk biedt scholing aan leerkrachten, ICC-ers, schoolteams, schoolbestuurders
of cultuuraanbieders. Dit varieert van bestaande trainingen en workshops voor
deelnemers uit de hele provincie tot scholingsaanbod op maat voor een school.
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Cultuuronderwijs in het hart van de school brengen

CURSUS INTERNE CULTUURCOÖRDINATOR

MUZIEK BOOST!

Waar willen jullie als school naar toe op het gebied van cultuuronderwijs? Waarom vinden jullie cultuuronderwijs belangrijk
en wat willen jullie je kinderen meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op school zijn?

FleCk biedt een speciaal pakket voor scholen die zich willen ontwikkelen in muziekonderwijs.
Het type muziekonderwijs dat de groepsleerkracht zelf kan geven: Muziek Boost!

Tijdens deze cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs structureel kunt vormgeven, stimuleren en borgen.
Je komt alles te weten over kunst-, erfgoed- en media-educatie en nieuwe ontwikkelingen daarbinnen. Je verkent de
culturele omgeving van de school, maakt kennis met leerlijnen en schrijft aan de hand van de ambities van je school een
cultuurbeleidsplan. Mocht je school al beschikken over een ICC-er en een cultuurbeleidsplan, wordt er tijdens de cursus
geen volledig nieuw plan gevraagd maar word je tijdens de cursus begeleid in het actualiseren en/of verstevigen van het
bestaande cultuurbeleidsplan.

Daarvoor krijgt de school:
• Een jaarabonnement op een digitale muziekmethode naar keuze, zoals 123Zing of Eigenwijs Digitaal
• Twee teamtrainingen waarbij het team geënthousiasmeerd wordt om snel met simpele middelen aan
de slag te gaan met muziek
• Coaching-on-the-job voor 2-3 leerkrachten die het team blijven enthousiasmeren
• Overleg met directie, cultuurcoördinator en een werkgroep muziek van de school, waarbij op maat wordt
gekeken hoe muziek een plek kan krijgen binnen het huidige curriculum

Na afronding van de cursus ontvang je het landelijk erkende ICC-certificaat en ben je officieel ICC’er. De ICC-cursus is
opgenomen in het Lerarenregister. Het succesvol afronden levert 50 registeruren op.
Doel

De inzet is niet om meer werkdruk te creëren, maar om het team -door meer muziek- extra energie te geven
voor het gehele onderwijs.

Kennis en vaardigheden ontwikkelen om (met een cultuurplan in de hand)
als interne cultuurcoördinator te functioneren in de school

Doel

Versterken van het muziekonderwijs op school

Doelgroep

Leerkrachten en schoolleiders

Doelgroep

Leerkrachten, schoolleiders, cultuurcoördinatoren

Data

19 september, 17 oktober, 21 november 2018, 16 januari, 6 maart, 17 april, 19 juni 2019

Data

In overleg

Tijdstip

14.00 – 17.30 uur

Kosten

Op offertebasis

Kosten

€ 110,- per deelnemer

Plaats

Flevoland

Plaats

Flevoland

Meer info & inschrijven

Allerd van den Bremen (Adviseur Muziek van FleCk): Allerd@cultuureducatieflevoland.nl

Opmerking

Aan de hand van de inschrijvingen worden de cursuslocaties bepaald. School met continurooster?
Neem contact op met info@cultuureducatieflevoland om de mogelijkheden te onderzoeken.

Meer info & inschrijven

Tot 13 juli 2018 via www.cultuureducatieflevoland.nl/icc-cursus

10

A
C
A
D
E
M
Y

Meer muziek op de basisscholen in Flevoland
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Voor meer creativiteit bij leerling én leerkracht

WORKSHOPS CREATIVITEITSONTWIKKELING VANUIT EEN KUNSTDISCIPLINE
Creativiteitsontwikkeling staat hoog op de agenda. Veel scholen menen dat opgroeiende leerlingen in staat moeten zijn
de snel veranderende ontwikkelingen in de 21e eeuw een hoofd te bieden. Zij moeten dan beschikken over een creatief,
flexibel, innovatief en probleemoplossend denkvermogen. Kunst- en cultuurlessen lenen zich bij uitstek om deze creatieve
vaardigheden te ontwikkelen. In de kunsten bestaat geen goed of fout en zijn ideeën en oplossingen eindeloos.

2. Workshops Creativiteit en Muziek
Met De Kubus uit Lelystad en De Meerpaal uit Dronten biedt FleCk een eenmalige, zeer praktische training waarbij
leerkrachten ervaren hoe ze muziek kunnen inzetten voor het stimuleren van de creativiteit.

1. Workshop Creatief Schrijven

Aan de orde komen:
• Muzikale energizers die de creativiteit op gang brengen.
• Het op een zeer eenvoudige manier kunnen leiden van een creatief proces met zang, beweging en instrumenten.
• Het kunnen inzetten van muzikale spelletjes die de leerprocessen van de zaakvakken ondersteunen. Hoe gaan kinderen
beter rekenen door muziek?
• Tools om muzikaler en creatiever met leerlijnen en methoden te werken, zoals de Culturele Haven of 123Zing.
• Het op een simpele manier aan het werk kunnen zetten van leerlingen door ze digitaal te laten componeren
op een laptop, iPad of Chromebook.

FleCk biedt met de Kunstwerkplaats van De Meerpaal een eenmalige, zeer praktische training waarbij leerkrachten
ervaren hoe ze creatieve schrijflessen kunnen inzetten voor het stimuleren van de creativiteit.

Bij alle werkvormen wordt duidelijk een uitwerking gegeven naar de mogelijkheden per leeftijd en bekeken hoe de
leerkrachten dit in hun eigen lespraktijk kunnen integreren en hier zelf zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen gaan.

FleCk heeft daarom samen met de lokale partners voor cultuureducatie uit de verschillende gemeenten uit Flevoland
workshops creativiteitsontwikkeling ontwikkeld. De workshops zijn een combinatie van praktisch aan de slag gaan
in een kunstdiscipline (wat zijn interessante ideeën, werkvormen of materialen om in mijn klas in te zetten?) en
achtergrondinformatie over de waarde en kracht van het stimuleren van creativiteit.

Doel

Inzicht bieden in het creatieve proces en verkennen hoe je zelf
creatieve schrijfopdrachten kunt maken voor je eigen klas

Doel

Praktische handreikingen om creativiteit en muziek te integreren in de bestaande lespraktijk

Doelgroep

Leerkrachten, cultuurcoördinatoren en schoolteams

Doelgroep

Leerkrachten, cultuurcoördinatoren en schoolteams

Datum

13 februari 2019

Tijdstip

14.00-17.00 uur

Data
		
		

Dronten: 13 maart 2019
Lelystad: op een nader te bepalen datum in schooljaar 2018-2019. Op basis van aangegeven
voorkeur wordt een voorstel gedaan voor datum en tijd

Kosten

€ 25,- per deelnemer

Kosten

€ 25,- per deelnemer

Plaats

Dronten

Meer info & inschrijven

Opmerking

Aan de hand van de inschrijvingen wordt de cursuslocatie bepaald

Dronten: inschrijven tot 25 februari 2018 via kunstwerkplaats@meerpaal.nl
Lelystad: Ineke van Enk: i.v.enk@dekubuslelystad.nl

Meer info & inschrijven

Tot 9 januari 2019 via kunstwerkplaats@meerpaal.nl
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Een structureel pad uitstippelen voor cultuuronderwijs

LEERLIJNENLAB CULTUURONDERWIJS
Hoe zorg je ervoor dat cultuuronderwijs echt verankerd raakt op je school? En wanneer weet je dat je leerlingen blijvend
worden uitgedaagd op cultureel gebied? Leerlijnen voor cultuuronderwijs zorgen ervoor dat culturele activiteiten of
projecten geen losse flodders meer zijn maar dat ze echt ingebed worden in een structuur. Een structuur die kijkt naar het
groeipad voor de leerling.
In één bijeenkomst fris je op wat een leerlijn voor cultuuronderwijs inhoudt, welke bestaande leerlijnen er zijn en hoe jouw
raamwerk voor een leerlijn eruit moet komen te zien. In een labopstelling ontwerp je met elkaar en onder begeleiding van
experts de start van een leerlijn voor jouw school.
Doel

Kennis ontwikkelen over leerlijnen voor cultuuronderwijs en vaardigheden
ontwikkelen om dit te vertalen naar een leerlijn voor de eigen school

Doelgroep

Cultuurcoördinatoren en directeuren

Datum

6 februari 2019

Tijdstip

14.00-17.00 uur

Kosten

€ 25,- per deelnemer

Plaats

Dronten

Meer info & inschrijven

Tot 18 januari 2019 via www.cultuureducatieflevoland.nl/leerlijnenlab

Hoe kun je kunst- en cultuurlessen inzetten om je woordenschatonderwijs te versterken?

INSPIRATIEWORKSHOP WOORDENSCHAT- EN KUNSTONDERWIJS
Kunstlessen zijn bij uitstek een prachtige manier om de woordenschat van kinderen te ontwikkelen. Door spel, beweging,
muziek en beeld kunnen de aangeboden woorden nog beter bij een kind inslijten. In deze workshop geeft een
kunstvakdocent een kijkje in de keuken van hoe zij vanuit een geselecteerd aantal woorden uit een taalmethode of thema
een kunstles heeft ontwikkeld. Wat is de manier waarop zij kunst en woordenschat heeft gecombineerd en wat kan jij als
leerkracht of ICC-er hieruit meenemen naar je eigen klas of school?
Doel

Kennis en inspiratie opdoen over het inzetten van beeldende kunst
of theater om woordenschat te ontwikkelen bij leerlingen

Doelgroep

Cultuurcoördinatoren en leerkrachten

Data

31 oktober (Emmeloord) & 14 november (Dronten of Lelystad)

Tijdstip

15.00-17.00 uur

Kosten

€ 25,- per deelnemer

Plaats

Emmeloord & Dronten of Lelystad (locatie wordt op basis van inschrijvingen bepaald)

Meer info & inschrijven

Tot 1 oktober via info@cultuurbedrijfnop.nl
en tot 10 oktober 2018 via kunstwerkplaats@meerpaal.nl of info@dekubuslelystad.nl

Prijzen:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Er geldt een no-showtarief voor het volledige bedrag.
Scholingsaanbod op maat:
Het aanbod van FleCk kan aangepast worden aan de wensen van een school of schoolbestuur. Het kan in company plaatsvinden binnen
een gemeente of schoolbestuur of als teamtraining binnen een school. Neem contact op met FleCk via info@cultuureducatieflevoland.nl
om de mogelijkheden te onderzoeken.

14

15

A
C
A
D
E
M
Y

P
L
A
T
F
O
R
M

PLATFORM
(Netwerk) bijeenkomsten
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Fleck biedt een platform om de Flevolandse cultuureducatie zichtbaar
te maken. Door middel van het tonen van bijvoorbeeld korte films van
aansprekende voorbeeldscholen tot het publiceren van brochures over actuele
ontwikkelingen in het cultuuronderwijs, tot het organiseren van netwerk- en
inspiratiedagen, FleCk wil kennis delen en bouwen aan het brede netwerk
rondom het Flevolandse kind.
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Nieuwe ideeën over kunst en cultuur

ICC-NETWERKBIJEENKOMST LELYSTAD
De ICC netwerkbijeenkomst voor ICC-ers uit Lelystad staat in het teken van uitwisseling, sparren met elkaar en inspiratie en
nieuwe informatie opdoen over cultuuronderwijs op school. In de eerste helft van de bijeenkomst wordt uitgewisseld wat
de stand van zaken is op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs op de verschillende scholen. Waar ben je trots op? Maar
ook; waar loop je tegenaan? In het tweede deel van deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij een thema dat op dat moment
speelt bij de Lelystadse scholen.

Cultuur in de Mix

ICC-NETWERKBIJEENKOMST DRONTEN
De ICC netwerkbijeenkomst voor ICC-ers uit Dronten staat in het teken van uitwisseling, sparren met elkaar en inspiratie en
nieuwe informatie opdoen over cultuuronderwijs op school. In de eerste helft van de bijeenkomst wordt uitgewisseld wat
de stand van zaken is op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs op de verschillende scholen. Waar ben je trots op?
Maar ook; waar loop je tegenaan? In het tweede deel van deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij het thema ‘Cultuur in
de mix’: welke dwarsverbanden zijn er tussen bijvoorbeeld kunst & sport en kunst & techniek? Wat kun je daar op je
eigen school mee?

Doel

Netwerken, uitwisseling, informatie en inspiratie opdoen over cultuuronderwijs

Doelgroep

Cultuurcoördinatoren uit Lelystad

Doel

Netwerken, uitwisseling, informatie en inspiratie opdoen vanuit het thema ‘Cultuur in de mix’

Datum

5 februari 2019

Doelgroep

Cultuurcoördinatoren uit Dronten (ook ICC-ers uit andere gemeenten zijn van harte welkom)

Tijdstip

15.30 – 17.30 uur

Datum

23 januari 2019

Kosten

Gratis

Tijdstip

Wordt nader bekend gemaakt

Plaats

Lelystad

Kosten

Gratis

Meer info & inschrijven

Tot 21 december 2018 via info@dekubuslelystad.nl

Plaats

Dronten

Meer info & inschrijven

Tot 21 december 2018 via kunstwerkplaats@meerpaal.nl
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Uitwisseling en inspiratie

Hoe is het met cultuur?

ICC-NETWERKBIJEENKOMST ALMERE
De ICC netwerkbijeenkomst voor ICC-ers uit Almere staat in het teken van uitwisseling, sparren met elkaar en inspiratie en
nieuwe informatie opdoen over cultuuronderwijs op school. In de eerste helft van de bijeenkomst wordt uitgewisseld wat
de stand van zaken is op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs op de verschillende scholen. Waar ben je trots op?
Maar ook; waar loop je tegenaan? In het tweede deel van deze bijeenkomst word je gevoed met nieuwe ideeën en
inspiratie over hoe je kunst en cultuur in je klas en school kunt brengen.

ICC-NETWERKBIJEENKOMST ZEEWOLDE
De ICC netwerkbijeenkomst voor ICC-ers uit Zeewolde staat in het teken van uitwisseling, sparren met elkaar en inspiratie en
nieuwe informatie opdoen over cultuuronderwijs op school. In de bijeenkomst wordt uitgewisseld wat de stand van zaken
is op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs op de verschillende scholen. Waar ben je trots op? Maar ook; waar loop je
tegenaan? Door met elkaar terug en vooruit te kijken wordt de vraag beantwoord ‘Hoe is het nu eigenlijk met cultuur?’
Doel

Netwerken, uitwisseling, informatie en inspiratie opdoen

Doel

Netwerken, uitwisseling, informatie en inspiratie opdoen

Doelgroep

Cultuurcoördinatoren uit Zeewolde

Doelgroep

Cultuurcoördinatoren uit Almere

Datum

20 maart 2019

Datum

20 maart 2019

Tijdstip

15.00 – 17.00 uur

Tijdstip

14.00 – 17.00 uur

Kosten

Gratis

Kosten

Gratis

Plaats

Zeewolde

Plaats

Almere

Meer info & inschrijven

Tot 1 december 2018 via cultuurmaker@deverbeeldingenco.nl

Meer info & inschrijven

Tot 6 maart 2019 via info@Collage-almere.nl
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Cultuuronderwijs in de schijnwerpers

DAG VAN DE CULTUUREDUCATIE FLEVOLAND
Heb jij ook behoefte aan een middag vol inspiratie en informatie over cultuuronderwijs èn interessante ontmoetingen?
Kom dan naar Dag van Cultuureducatie Flevoland, dè inspiratiedag voor cultuuraanbieders en scholen.
Na het grote succes van de eerste vier edities bieden we je ook dit jaar weer een programma aan met een inspirerende
keynote, verrassende workshops èn de presentatie van de cultuurschoolparels van Flevoland.
Doelgroep

Scholen, Pabo-studenten en cultuuraanbieders

Datum

7 november 2018

Tijdstip

Van ca. 14.00 tot 18.00 uur (met buffet tot ca.20.00 uur)

Kosten

Gratis

Plaats

Flevoland

Meer info & inschrijven

www.cultuureducatieflevoland.nl/dagvandece
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LAB

Cultuuronderwijs in de klas

24

In het lab wil FleCk innovatie stimuleren op het gebied van cultuuronderwijs.
Het lab biedt de kans om nieuwe vormen, tools, werkwijzen of materiaal te
ontwikkelen, dichtbij de praktijk van de school. FleCk werkt dit schooljaar
vanuit drie onderwerpen in het lab: Afkijken mag!, Magische momenten en
Leerlijnen.
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Afkijken mag!

POST UIT HOOPHUIZEN EN ZELHORST
Een postpakket valt op de deurmat van de school. Wie is de afzender? De pakketten zijn afkomstig uit de fictieve dorpen
Hoophuizen en Zelhorst en vragen leerlingen om hulp bij een probleem. Ze bevatten elke keer drie energizers, gemaakt
door kunstvakdocenten (theater, muziek, beeldend en literatuur) van FleCk, die uitgevoerd kunnen worden door de
groepsleerkracht. In het uitvoeren van de postpakketten staat het creatief proces en de 21e eeuwse vaardigheden centraal.
Per opdracht is de klas circa 15 minuten bezig: kort, heftig, spannend, bijzonder!
Ter inspiratie kan er voor gekozen worden een kunstvakdocent met het eerste postpakket de klas in te laten komen. Het
afkijken bij deze vakdocent geeft een impuls om de volgende energizers zelf met de leerlingen uit te voeren. Ook bestaat er
de mogelijkheid de leerkracht extra te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten, door middel van coaching on the
job door een kunstvakdocent.

HOUTEN DROMEN
In een aantal gemeenten in de provincie Flevoland wordt de schoolvoorstelling Houten Dromen geprogrammeerd.
Een voorstelling die de fantasie en creativiteit van kinderen prikkelt. Aansluitend op deze voorstelling gaan de leerlingen
creatief aan het werk in een muziek- of beeldende kunstworkshop. Omdat veel scholen tegenwoordig bezig zijn met
creatief en probleemoplossend denken heeft FleCk een Afkijken mag!-film bij deze schoolvoorstelling gemaakt.
Want hoe stimuleer je die creativiteit bij kinderen als leerkracht? Wat voor soort opdrachten geef je, waardoor ze ook
echt creatief aan de slag kunnen en hoe begeleid je ze in een creatief proces?
Dit inspiratiefilmpje wordt voorafgaand aan de voorstelling door de leerkracht bekeken en werkt als een soort kijkwijzer:
wat zie ik terug in de voorstelling en workshop en hoe kan ik geïnspireerd raken als ik later met mijn leerlingen creatieve
opdrachten doe? Door de combinatie van het zien van het filmpje, de voorstelling en het doelgericht afkijken bij de
kunstenaars tijdens de workshops kunnen leerkrachten op een inspirerende en laagdrempelige manier, deskundiger
worden in het begeleiden van creatieve processen in hun eigen klas.

Doel

Leerlingen en leerkrachten ontwikkelen hun creativiteit en worden vaardiger in de
21e eeuwse vaardigheden

Doelgroep

Leerlingen groep 1 t/m 8

Doel

Leerkrachten af laten kijken bij kunstenaars over hoe je creativiteit stimuleert

Datum

Vanaf september 2018, op basis van inschrijving

Doelgroep

Leerlingen groep 1 t/m 4

Kosten

Gratis. Bij extra ondersteuning worden de kosten in overleg bepaald

Datum

Op basis van inschrijving bij de lokale partner voor cultuuronderwijs

Meer info & inschrijven

www.postuithoophuizenenzelhorst.nl

Kosten

FleCk draagt de kosten van de workshops en ontwikkeling van de korte film.
De tarieven voor de voorstelling worden afgestemd met de lokale partner voor cultuuronderwijs

Meer info & inschrijven

Via de lokale partner voor cultuuronderwijs
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Afkijken mag!

27

Magische momenten

BELEEF DANS!

MEDIASPOOR FLEVOLAND

In het project Beleef dans! krijgt een groep Danstheater De Stilte op bezoek. Het gezelschap verzorgt een korte voorstelling
met workshop. Na deze bijzondere kennismaking gaat de leerkracht met behulp van een lesbrief met de klas in gesprek.
Wat gebeurde er tijdens de workshop, wat zag jij, wat zag ik? Daarna wordt er aan de hand van onderwerpen die leven in
de klas, twee workshops door een (lokale) dansdocent ontwikkeld. Weer staat in deze workshops centraal dat je met
beweging heel veel kunt vertellen en tot ontdekkingen kunt komen over jezelf en elkaar. Dans wordt dus ingezet als
middel, om (sociaal-emotionele) thema’s die spelen in de klas, te behandelen.
Dit project wordt ondersteund door FleCk en is in het bijzonder geschikt voor scholen, teams of leerkrachten die met
een onbevangen blik naar hun leerlingen en hetgeen hun bezig houdt, willen blijven kijken.
Aan het eind van deze lessen kan er een terugkoppeling plaatsvinden met de leerkracht. Wat zijn de magische momenten
die deze manier van kunstonderwijs hebben opgeleverd? Welke verborgen kwaliteiten heb je ontdekt bij je leerlingen en
wat heb je nodig om die in de toekomst vaker naar boven te brengen?
Doel

Leerlingen en leerkrachten kennis laten maken met dans en de manier waarop
je met beweging kunt communiceren en (sociaal-emotionele) thema’s kunt behandelen

Datum

In overleg

Plaats

Op school of in overleg op locatie

Kosten

FleCk draagt de kosten voor voorstelling van De Stilte. De kosten voor de reguliere dansworkshop
worden door de lokale partner bepaald. Hiervoor gelden de lokale tarieven

Deelnamevoorwaarden

FleCk vraagt bij deelname commitment voor een terugkoppeling van
de resultaten van het project door de leerkracht

Meer info & inschrijven

Via de lokale partner voor cultuuronderwijs
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B

Leerlijnen

Mediaspoor Flevoland is een leerlijn media-educatie voor het primair onderwijs. De leerlijn bestaat uit lespakketten
voor groep 1 tot en met 8, die op elkaar aansluiten en de basis leggen voor mediawijze leerlingen. Vanuit de gedachte
dat elke vorm van communicatie bestaat uit het vertellen van een verhaal, leidt Mediaspoor de leerlingen langs alle
facetten van media-educatie. Leerlingen worden zich bewust van alle verschillen de media en leren deze kritisch te
gebruiken: als communicatiemiddel, informatiebron en als expressiemiddel.
De lespakketten, inclusief materiaal voor digiborden en heldere instructies voor gebruik, worden online kosteloos
beschikbaar gesteld. Als leerkracht ga je zelf met de leerlingen aan het werk met de lespakketten. Tevens kan in
ieder lespakket samengewerkt worden met een lokale kunstenaar of vakdocent, een kunstinstelling, bibliotheek
of erfgoedinstelling.
Doel

Leerlingen ontwikkelen mediavaardigheden

Doelgroep

Leerlingen groep 1 t/m 8

Datum

Inzet lespakketten: hele schooljaar

Plaats

Op school en optioneel excursies en lessen van kunstenaars in de klas

Kosten

Lespakketten zijn kosteloos. Kosten voor inzet van kunstenaar of instelling zijn in
overleg met de lokale partner voor cultuureducatie

Meer info & inschrijven

www.cultuureducatieflevoland.nl/mediaspoor
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Doorlopende Cultuurleerlijn van Flevolandse bodem

DE CULTURELE HAVEN
In De Culturele Haven, de doorlopende cultuurleerlijn van Flevolandse bodem, leren kinderen in onze provincie over de
unieke geschiedenis van hun polderland in relatie tot zichzelf en kunst van nu. De twee vragen die in De Culturele Haven
centraal staan zijn: Waar kom ik vandaan en Waar ga ik naartoe?

Cultuureducatie met Kwaliteit
Cultuureducatie met Kwaliteit is de landelijke subsidieregeling van Rijk en
provincie, gericht op scholen die willen investeren in goed cultuuronderwijs.
De Culturele Haven is het programma dat in Flevoland hiervoor is ontwikkeld.

Deze multidisciplinaire leerlijn biedt een digitale lesomgeving met cultuurlessen. Ook vinden er workshops en excursies
plaats over erfgoed, theater, beeldende kunst en muziek. Spelenderwijs gaan kinderen op zoek naar hun bakens en ankers,
die ze helpen te worden wie ze zijn.

De Culturele Haven in schooljaar 2018/2019
Voor alle groepen zijn er digibord-lespakketten met daarin:
- Werkvormen en opdrachten rondom erfgoed, beeldende kunst, theater en muziek.
- Inspirerende tools, zoals minidocumentaires, quizzen, (animatie)filmpjes en foto’s.
- Achtergrondinformatie over de unieke geschiedenis van Flevoland waarbij leerkrachten
		 een kijkje kunnen nemen in gastlessen van ervaren cultuurdocenten.
Per groep kan een van de digibord lespakketten gekoppeld worden aan een verdiepend lespakket met cultuurlessen
voor de leerkracht, workshops van professionele kunstenaars, theatervoorstellingen en excursies. De verdiepende
lespakketten worden verspreid over het jaar passend bij de schoolcyclus toegepast, of gebundeld in een feestelijke
projectweek.
Voor het eerst aan de slag met De Culturele Haven? Nieuwe deelnemers starten altijd met de inspirerende kick-off
voor leerkrachten, met uitleg over de leerlijn, rondleidingen in Batavialand en met workshops op bijzondere plekken
in de polder!
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Maak je al gebruik van De Culturele Haven? Of start je en heb je behoefte aan meer deskundigheidsbevordering?
Dan heb je toegang tot ons speciale trainingsprogramma, op maat en aangepast aan jullie leerwens, zodat het team 		
optimaal met De Culturele Haven aan de slag kan. Voor iedere school is een budget van €500 voor trainingen beschikbaar.
Alle deelnemende scholen worden begeleid door een eigen de Culturele Haven coach van onze lokale partners Kubus,
De Meerpaal, het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, de cultuurmakelaar van de Verbeelding of FlevoMeer Bibliotheek Urk.
De coach kan de school ondersteunen bij het uitvoeren van de leerlijn en de lespakketten.

Nieuw in 2018: We vieren in 2018 100 jaar Zuiderzeewet. Dankzij deze wet
is Flevoland ontstaan en hebben we niet alleen in onze provincie, maar ook
daarbuiten ‘droge voeten’. De Culturele Haven stelt een aantal lespakketten
kosteloos ter beschikking. Maar we pakken nog groter uit, samen met onze
lokale partners, met een uniek educatieprogramma rond 100 jaar Zuiderzeewet.
Dit speciale educatieprogramma wordt per gemeente op maat gemaakt
(kosten verschillen per locatie). Wil je kennis maken met De Culturele Haven,
voordat je je verbindt aan de gehele leerlijn? Dan is het programma rondom
100 jaar Zuiderzeewet ook geschikt voor jouw school. Tegen meerkosten is het
programma eventueel uit te breiden met extra activiteiten, zoals een excursie
naar Batavialand of de theatervoorstelling ‘Onder Water’ van BonteHond.
Kijk voor meer informatie op www.deculturelehaven.nl.
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Maatwerk
De Culturele Haven kan op maat worden aangepast aan de wensen van de school, zodat de leerlijn ingepast wordt in het
curriculum. Ook bieden we advies op maat en ondersteuning voor leerkrachten van scholen die al deelnemen. Zo maken
we samen de leerlijn tot een succes.
Doel

Leerlingen ontwikkelen d.m.v. de leerlijn hun cultureel bewustzijn
en leren over de unieke geschiedenis van Flevoland.

Doelgroep

Groep 1 t/m 8

Datum

In overleg, projectweken: in oktober 2018 of in de periode maart – mei 2019

Plaats

Flevoland

Kosten en voorwaarden

zie www.deculturelehaven.nl

Inschrijven

Via de lokale partner voor cultuuronderwijs

Kosten voor scholen in Lelystad, Dronten en Urk: gebruik van de digitale lesomgeving en de verdiepende pakketten met gastlessen en excursies: 6 euro per leerling voor groep 1 t/m 8 plus een bijdrage van 250 euro voor de digitale lesomgeving (de bijdrage voor de lesomgeving kan
eventueel gefaciliteerd worden uit het scholingsbudget van €500 per school binnen De Culturele Haven). Dit bedrag is inclusief begeleiding
en toegang tot het trainingsprogramma.
Kosten voor scholen in Zeewolde en de Noordoostpolder: dankzij een extra subsidie geldt een ander tarief. Gebruik van de digitale lesomgeving en de verdiepende pakketten met gastlessen en excursies: 3 euro per leerling voor groep 1 t/m 8 plus een bijdrage van 250 euro voor
de digitale lesomgeving (de bijdrage voor de lesomgeving kan eventueel gefaciliteerd worden uit het scholingsbudget van €500 per school
binnen De Culturele Haven). Dit bedrag is inclusief begeleiding en toegang tot het trainingsprogramma.
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Informatie en contact
Het aanbod van FleCk wordt in samenspraak met de lokale partners voor cultuureducatie samengesteld. Inschrijving
gebeurt via www.cultuureducatieflevoland.nl. Informatie over het aanbod is ook verkrijgbaar via de lokale partners:
Collage-Almere (info@collage-almere.nl)
De Cultuurmakelaar Zeewolde (cultuurmakelaar@deverbeeldingzeewolde.nl)
Kubus Lelystad (info@dekubuslelystad.nl)
De Meerpaal Dronten (info@meerpaal.nl)
FlevoMeer Bibliotheek Urk (info@flevomeerbibliotheek.nl)
Cultuurbedrijf Noordoostpolder (info@cultuurbedrijfnop.nl)

FleCk
Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland
Agorabaan 3
8224 JS Lelystad
Postbus 354
8200 AJ Lelystad
0320 22 15 24
info@cultuureducatieflevoland.nl
www.cultuureducatieflevoland.nl
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NOTITIES

www.cultuureducatieflevoland.nl

