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Verras je klas met een cultuurkuur!
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Een cultuurkuur laat je niet meer los!

Door actief met cultuur aan de slag  

te gaan, ontdekken kinderen en jongeren 

een andere kant van zichzelf.

Verras je klas met een cultuurkuur!

Ontdek 21 originele cultuurkuren in dit boekje 
of surf naar www.cultuurkuur.be en laat je inspireren.



Wil je samen met je leerlingen een cultureel project op poten 
zetten? Heb je een goed idee maar zoek je nog ondersteuning? Of 
zoek je gewoon inspiratie om je klas op een originele manier 
van cultuur te laten proeven? Dan ben je bij CANON, de cul-
tuurcel van het Vlaamse onderwijsministerie, aan het juiste adres. 

Met inspirerende praktijkvoorbeelden willen we jou als 
leerkracht een idee geven hoe jij je leerlingen cultuur kan doen 
beleven. En als je dat idee hebt, kunnen we via ‘dynamo3’ en 
‘Projectloket’ zorgen voor zowel financiële, logistieke als inhou-
delijke ondersteuning. 

Zowel jij als je leerlingen winnen bij een stevige portie cultuur in 
en buiten de klas. En daar zijn een paar goede redenen voor:

Geniet samen met je leerlingen van een portie cultuur. Zo ontdekken ze hun sterktes 
en talenten. Zo leren ze zich uitdrukken in een muzische taal die hen het beste ligt.

Wat kan CANON voor je doen
Bied je leerlingen  
 een flinke brok cultuur

Volg ons! www.facebook.com/canoncultuurcel @canoncultuurcel

Cultuur
prikkelt de nieuwsgierigheid van kinderen en jongeren
versterkt creatief en innovatief denken
laat hen onbekende kanten van zichzelf ontdekken
heeft een positieve invloed op hun sociale vaardigheden 
doorbreekt de dagelijkse klasroutines
helpt met een open blik naar de wereld te kijken
is gewoon tof om te doen
…



Ben je al overtuigd van het nut van cultuureducatie of twijfel 
je nog of het wel iets voor jou is? Dan kan je vast een duwtje in 
de rug gebruiken. Daarom hebben we in deze box 21 inspire-
rende Cultuurkuren gebundeld. Het zijn praktijkvoorbeelden 
van hoe enthousiaste leerkrachten hun leerlingen cultureel mee 
op sleeptouw nemen. 

Een cultuurkuur hoeft niet altijd moeilijk, tijdrovend of duur te 
zijn. Cultuur is zo breed dat je het makkelijk in je lessen verwerkt. 
Of je nu taal, geschiedenis of wiskunde geeft.

Cultuur is zo veelzijdig dat het talloze mogelijkheden 
biedt om er in je lessen mee aan de slag te gaan!

Waarom krijg je deze Cultuurbox?



21 inspirerende Cultuurkuren #10 Kriebelboom 

#11 Kunst rond de pot 

#12 KUNSTig 

#13 Melodie van ijzer  
          en staal  

#14 Niet voor cyclopen 

#15 Over de schreve 

#16 Spiegelproject                     
          Tartuffe 

#17 Splash 

#18 Rumor has it

 #19 Under the bridge 

#20 Van droom tot boek 

#21 Vliegen tot de                      
          hemel

Surf naar www.cultuurkuur.be voor nog meer inspirerende Cultuurkuren! 

#1 aiR 

#2 Colourful people 

#3 De jaren stillekes 

#4 De mythe van de ring 

#5 Een recyclage  
       woonruimte
#6 Gevaarlijk jong 

#7 Hacking a public   
       space 
#8 Insideout

#9 Jong van h’art 

Elk jaar lopen er in Vlaanderen honderden waardevolle creatieve klas- en schoolprojecten. Ze verdienen 
allemaal een pluim omdat ze zowel de allerkleinsten als jongvolwassenen laten groeien in cultuur. Uit 
waardering voor al die enthousiaste leerkrachten en leerlingen, hebben we 21 uiteenlopende praktijk-
voorbeelden uit alle hoeken van Vlaanderen gebundeld. Laat je inspireren tot een heuse Cultuurkuur!



Of ga in je buurt zelf op zoek naar 
partners voor je cultuurproject. 

Muziek, dans, woord of 
beeld: neem je hobby mee 

naar de klas en neem je 
leerlingen mee op sleeptouw. 

Cultuur moet je beleven. Doe dus gewoon mee 
en geniet samen met je leerlingen van een 
Cultuurkuur. Het zal hen deugd doen en niet 
meer loslaten!

Ontdek op www.canoncultuurcel.be  
een heleboel cultuurpartners waarmee je 

samen projecten kan opstarten. 

Doe gewoon mee  
 en laat je inspireren

Blijf op de hoogte! www.facebook.com/canoncultuurcel @canoncultuurcel



Laat je inspireren en kaart jouw cultuurkuur aan 
bij je collega’s of cultuurpartners in je buurt.
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21 inspirerende cultuurkuren!



#1 aiR
kOrtE ACtS Op VErSCHiLLENDE  
LOCAtiES iN HEt SCHOOLGEBOUW

”Je merkt hoe de leerlingen  
echt groeien doorheen  

het maakproces.”
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ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Plaats: schoolgebouw 

SChOOlgEgEVENS
Provincie: West-Vlaanderen
gemeente: roeselare
School: Burgerschool

Om de paar jaar pakt de Burger-
school uit met een grootscheepse 
theatershow. Na ‘O’, ‘Menzz’ 
(Moet er nog zand zijn) en 
‘V4uur’, was het in het school-
jaar 2011-2012 de beurt aan de 
laatste van de vier oerelemen-
ten: ‘air’. De acts rond ‘lucht’ 
ontsprongen uit ideeën van de 
leerlingen zelf. 

‘air’ kende begin mei zijn apo-
theose met twee voorstellingsda-
gen. De acts varieerden van zang 
over dans en theater tot poëzie. 
Een zeventigtal leerlingen tSO 
en BSO werkten hier aan mee. 
“We trokken choreograaf paul 
Coussement van passerelle vzw 
aan om leerlingen een workshop 
te geven. Ook toon Sintobin liet 
hen ondervinden hoe je speciale 

effecten rond lucht kunt inbed-
den in een theatervoorstelling”, 
vertelt leerkracht Filip Santens. 
De rest werd samen met de 
leerlingen opgebouwd: voor de 
aankleding van het schoolge-
bouw werd tijdens de les pO een 
boom met vogels gemaakt uit 
papier-maché en zelfgeschreven 
gedichten werden de toeschou-
wers in het oor gefluisterd.

“De leerlingen tasten eerst wat 
aarzelend af, maar naarmate 
de repetities vorderen en de 
voorstellingen naderen, merk je 
dat ze willen dat het heel goed 
wordt. Oudere leerlingen namen 
vaak de leiding en werkten 
samen met jongere leerlingen. 
Zo werden hechte groepen 
gesmeed.”

www.cultuurkuur.be/project/air



#2 Colourful people
kUNStpArCOUrS VAN DE SCHOOL NAAr DE GALEriJ

Campus tant in roeselare kijkt 
verder dan het gekende les-
senpakket: alle leerkrachten en 
leerlingen maakten tijdens het 
schooljaar beeldende werken 
met als thema ‘Colourful people’. 
Zij zorgden voor een rijkdom 

aan werkjes die te zien waren 
in galerij Blomme, middenin de 
belangrijkste winkelstraat van 
roeselare. 

Maar ook op de school en in de 
straten rondom de school werden 

werken getoond. Zo werd het 
project een perfecte illustratie 
van de idee ‘diversiteit van 
mensen is een rijkdom’.

“De tentoonstelling lokte meer 
dan duizend mensen. Dat vonden 
onze leerlingen heel tof”, zegt 
leraar pO Christophe Deroo, in 
wiens lessen het project onder 
andere werd uitgewerkt. “Het 
was een erkenning voor hun 
werk en gaf hun bijzonder veel 
voldoening.” Naast schilderkunst 
werden ook andere plastische 

kunstvormen aangegrepen, zoals 
schetsen, installaties, foto’s, 
video en soundscapes. Op de 
opendeurdag werden de werken 
overigens geveild voor een goed 
doel. 

Alle leerkrachten waren betrok-
ken bij het project en ze organi-
seerden verschillende workshops 
rond het thema van ‘een school 

met een divers leerlingenpubliek’. 
De samenwerking met de stad 
verliep wel zeer positief, ook om-
dat de school vrij vroeg naar het 
stadsbestuur stapte. “Zo konden 
we de galerij tijdig reserveren en 
een aangepaste huurprijs voor de 
galerij bekomen. We werkten ook 
beperkt samen met de stedelijke 
academie.”

“De steun van onze directie was erg 
belangrijk. Hun netwerk maakte de 

zoektocht naar partners (en sponsoring) 
net iets makkelijker.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Plaats: school, straten ron-
dom en Galerie Alfons Blomme 
Extra: Veiling kunstwerken 
voor het goede doel

SChOOlgEgEVENS
Provincie: West-Vlaanderen
gemeente: roeselare
School: kA roeselare

www.cultuurkuur.be/project/colourful



#3 De jaren stillekes
Op VErkENNiNG NAAr ErFGOED Uit DE EiGEN StrEEk

in de Oosteeklose Vrije Basis-
school De kameleon waren 
de jaren stillekes nog nooit zo 
actueel als het voorbije schooljaar. 
Het erfgoed uit de eigen streek 
kronkelde er als een rode draad 
doorheen. Elke klas werkte uitge-
breid rond een verschillend thema: 
kinderen in oorlogstijd, de school 
van toen, wonen in een kasteel, 
kinderarbeid in fabrieken … zelfs 
oldtimers passeerden de revue.

De deelthema’s in de klas kwa-
men tot stand met de hulp van 
externe organisaties, zoals Erf-

goed Meetjesland, en lokale of 
heemkundige verenigingen. Een 
toneelvereniging die de school in 
zijn folklorestoet wilde inscha-
kelen, stelde spontaan voor om 
met de kinderen een toneeltje te 
maken over dialecten. Er stonden 
ook meerdere uitstappen op het 
programma, zoals een bezoek 
aan een oude molen of aan een 
typisch dorpscafé. “Elke keer 
weer kon je bij de kinderen de 
kleine verwondering zien: dingen 
die voordien voor de hand lagen, 
waren plots minder vanzelfspre-
kend”, getuigt Veerle Arens, 

leerkracht van het vijfde leerjaar. 
Erfgoed leent zich overigens uit-
stekend om ook de grootouders 
te betrekken. Zij kunnen kinderen 
leren breien, haken of naaien of 
gewoon vertellen over vroeger. 
Het erfgoedthema droegen de 
kinderen dan ook buiten de 
schoolmuren mee naar huis.

‘De jaren stillekes’ bereikte zijn 
hoogtepunt tijdens de opendeur-
dag, met een folklorestoet, een 
fototentoonstelling over het Oos-
teeklo van vroeger, volksspelen 
en oude ambachten. 

 “Durf te kiezen voor een thema als 
erfgoed. Elke keer weer kan je bij 

de kinderen de kleine verwondering 
zien: dingen die voordien voor de 
hand lagen, waren plots minder 

vanzelfsprekend.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Extra: De leerlingen hebben een foto-  
en ideeënboek samengesteld. Meer info:  
www.erfgoedcelmeetjesland.be 

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Oost-Vlaanderen
gemeente: Oosteeklo
School: Vrije Basisschool De kameleon

www.cultuurkuur.be/project/dejaren



“De kinderen vonden het 
enorm spannend om met 
professioneel materiaal  

te kunnen filmen.”

#4 De mythe van de ring
NOOrSE MytHEN EN SAGEN  
tOt LEVEN GEBrACHt iN  
ANiMAtiEFiLMpJE
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De ring vindt dat alle jongeren 
aan cultuur moeten kunnen doen, 
ook zij die daar thuis weinig 
kansen toe hebben. Daarom 
organiseert de school zelf 
geregeld uitstappen naar toneel 
en tentoonstellingen. “Daarnaast 
hebben we ook veel aandacht 
voor crea, waarbij we proberen 
geïntegreerd te werk te gaan en 
in te spelen op wat heerst en 
leeft in turnhout. We dienen ook 
elk jaar een project in bij CANON 
Cultuurcel”, zegt leerkracht ines 
De roover. “Dit jaar was dat het 
project ‘De mythe van de ring’.”

Vorig jaar wilden de leerkrachten 
wel eens een mediaproject op 
poten zetten: een animatiefilm. 
“in de gewone leervakken zijn 
we het thema ‘Noorwegen, en 

zijn sagen en mythen’ beginnen 
uitwerken. tijdens een drama-
workshop schreven de leerlingen 
dan het verhaal op basis van zo’n 
mythe rond de ring. Ze creëerden 
hun personages, maakten daar 
poppetjes van en ontwierpen er 
een decor bij. Andere kinderen 
hebben het geheel vervolgens 
verfilmd en verzorgden ook de 
muziek die eronder werd ge-
plaatst. Het resultaat werd met 
grote trots tijdens het oudercon-
tact getoond.”

“Bij elke stap gingen we met 
externen in zee, die ons onder-
steunden met hun ervaring. Via 
Kunst in Zicht kwamen we in 
contact met de juiste mensen”, 
aldus ines De roover. “De 
kinderen waren erg nieuwsgie-

rig naar wat klasgenootjes en 
andere klassen gemaakt hadden. 
De Mythe van de ring werd een 
levendig gespreksonderwerp. 
Doordat er meerdere klassen 
meewerkten, werd het project 
dan ook door een groot deel van 
de school gedragen.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Antwerpen
gemeente: turnhout
School: Vrije Lagere School 
voor Buitengewoon Onderwijs 
De ring

www.cultuurkuur.be/project/mythe



#5  Een recyclage woonruimte
CrEAtiEF MEt AFVAL

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Limburg
gemeente: Genk
School: Buso De richter

Leerlingen van Buso-school De 
richter gingen creatief aan de 
slag met recyclagemateriaal. Het 
resultaat? Een woonruimte die 
volledig uit afval werd opgetrok-
ken. “De richter is al jaren een 
milieubewuste school met een 
actief afvalbeleid waar we de 
leerlingen ook bij betrekken”, 
verklaart lerares Marleen Van 
Aken. 
“Je moet leerlingen bewust ma-
ken van hun omgeving, het milieu 
en hun eigen rol daarin. Voor 
een Buso-school is het ‘doen’ 
belangrijk bij een project. Dit is 

niet ons eerste creatieve project. 
Een paar jaar geleden maakten 
we speelgoed van wegwerpar-
tikelen.” 
De kiem van het project ‘Een 
recyclage woonruimte’ lag bij 
een leerling. “Die vertelde hoe 
zijn vader een bed van bierkrat-
ten had gemaakt. Dat leek ons 
wel een leuk idee voor het 
nieuwe schooljaar, en zo zijn we 
aan ons project begonnen. Om 
onze leerlingen op weg te zetten, 
kwam een interieurarchitecte 
uitleg geven over de materialen 
en wat je ermee kon doen. Het 

resultaat was indrukwekkend: zo 
maakten ze van flessen een sofa. 
Een oud bad toverden ze om in 
een zetel.” 
“Het mooie aan zo’n creatieve 
onderneming is dat leerlingen 
bepaalde talenten ontdekken 
die anders verborgen blijven. Ze 
stappen buiten hun dagelijkse 
omgeving en dat is enorm ver-
rijkend. Ook als leerkracht leer je 
je leerlingen op een heel andere 
manier kennen”, aldus Marleen 
Van Aken. 

“Het mooie aan zo’n creatieve 
onderneming is dat leerlingen 
bepaalde talenten ontdekken 
die anders verborgen blijven. 

Ze stappen buiten hun 
dagelijkse omgeving en dat  

is enorm verrijkend.” 

www.cultuurkuur.be/project/woonruimte



#6 Gevaarlijk jong
StUDENtEN LErArENOpLEiDiNG  
rOND JEUGD, OpVOEDiNG  
EN MOrELE pANiEk.

‘Gevaarlijk jong’, de grootse ten-
toonstelling van het Museum Dr. 
Guislain, het kinderrechtencom-
missariaat, de kopergietery en 
de Gezinsbond, inspireerde Sonja 
De Lange en Dirk Bogaert van 
de HUB om met hun studenten 
lerarenopleiding een project op te 
zetten. kinderen en jongeren die 
het moeilijker hebben om zichzelf 
te ontplooien in een steeds 
complexere samenleving stonden 
centraal.

De derdejaarsstudenten lera-
renopleiding bezochten eerst de 
dubbeltentoonstelling in Gent en 
Brussel, waarna ze met zeven 
kunstenaars aan de slag gingen 
om hun ervaringen om te zetten 
naar een projectweek in zeven 
Brusselse lagere scholen.
Eind december trokken de 

kunstenaars en studenten drie 
dagen naar het Vormingscen-
trum Destelheide in Dworp. De 
verschillende deelthema’s uit de 
dubbeltentoonstelling kwamen 
opnieuw aan bod. Zo werkten ze 
o.a. samen rond kindsterren en 
-soldaten, overbescherming en 
talenten, vooroordelen, armoede 
en pesten.

Daarna werd het thema ‘Gevaar-
lijk jong’ tijdens de projectweek 
in maart samen met de kinderen 
verder uitgediept. De kunstenaars 
waren ook tijdens die project-
week aanwezig om de studenten 
en de kinderen te coachen en 
technisch te ondersteunen in het 
realiseren van hun eigen werk. 

tenslotte liep er van 11 tot 18 
juni in de HUB een afsluitende 

tentoonstelling waar de bijdragen 
van de verschillende scholen 
te zien waren. Zo was de cirkel 
rond: het project begon met een 
tentoonstelling en eindigde er 
mee. Voor de studenten was 
het een perfecte leerschool om 
cultuureducatie in hun aanpak te 
verwerken. 

De resultaten van dit traject vind 
je ook op www.ingebeeld.be.

“Wie de jeugd 
heeft, heeft de 

toekomst.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
gemeente: Brussel
School: HUB

www.cultuurkuur.be/project/gevaarlijk
www.ingebeeld.be



#7 Hacking a public space
SAMEN MEt kUNStENArES  
MAkEN StUDENtEN EEN kALENDEr

Naar aanleiding van haar 20-jarig 
bestaan nodigt het Frans Mase-
reel Centrum (FMC) in kasterlee 
elke maand één kunstenaar uit. 
Op die manier wil het centrum 
op een kunstige manier contact 
maken met de bevolking van 
het dorp. in mei 2012 was die 
rol weggelegd voor kunstenares 
Susanne Weck. De lerarenoplei-
ding plastische kunsten van de 
katholieke Hogeschool kempen 
greep die kans aan om samen 

met haar een project op poten te 
zetten.

Samen met Sussane Weck 
werkten de studenten in totaal 
zowat 64 uur aan hun kalender. 
Die werd gezeefdrukt op grote, 
plexi platen en geïllustreerd met 
tekeningen. in het grafische ate-
lier van de hogeschool, maar ook 
in het atelier van het FMC zelf. 
Het FMC kwam bovendien voor 
een workshop zeefdrukken naar 

de hogeschool en zorgde voor de 
vergoeding van Susanne Weck.

“Aanvankelijk was het idee 
om onze studenten plastische 
Opvoeding per twee een kunst-
werk te laten maken, dat een 
(tijdelijke) plaats zou krijgen in de 
publieke ruimte van kasterlee. 
Om praktische redenen hebben 
we besloten om alle studenten 
toch te laten samenwerken aan 
één kunstwerk”, vertelt docente 
pO-pkV Ann Wodinski. Dat werd 
een kalender die de periode van 
20 mei tot 21 juni bestreek. “Elke 

kalenderdag wordt een activiteit 
in kasterlee onder de aandacht 
gebracht. En op enkele dagen 
werden er fictieve activiteiten 
toegevoegd – zoals op een 
bepaalde locatie gaan petanquen 
– die de bewoners in kasterlee 
meer met elkaar in contact moe-
ten brengen. Omdat de studenten 
het hele semester samenwerkten 
met Susanne Weck, was het 
voor hen een intense ervaring. 
Bovendien maakten ze zo kennis 
met het productieproces van een 
kunstproject, met zeefdrukken en 
met projectorganisatie.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Antwerpen
gemeente: kasterlee
School: katholieke  
Hogeschool kempen

“Een idee ziet er soms heel anders uit 
wanneer het uiteindelijk is uitgevoerd.”

www.cultuurkuur.be/project/publicspace



Wie vandaag de gebouwen van 
bassischool De Vierboete voorbij 
wandelt, kan niet naast de grote 
posterfoto’s van de leerlingen 
kijken. Deze foto’s kaderen in het 
project insideout. Een project 
volgens het idee van de Franse 
straatartiest Jr, die de wereld 
rondtrekt om foto’s van mensen 
te maken. “Met insideout 
wouden we een beeld geven van 
wat er binnen onze school leeft”, 
vertelt leraar en coördinator 
philip Hoogewys. 

“Fotograaf in opleiding, Louis-
philippe Beauduin, nam meer dan 
400 foto’s van onze leerlingen. 
Uiteindelijk verschenen 46 ervan 
op posterformaat tegen de muren 
van onze drie vestigingsplaatsen. 
Het thema van insideout draait 

om diversiteit in de multiculturele 
samenleving. We kozen bewust 
voor leerlingen die de diversiteit 
van onze school weerspiegelen. 
De respons was enorm, ons 
project zorgt voor een vrolijke 
noot in de buurt.”

“Veel leerlingen gamen, kijken 
veel tv of zitten op Facebook. 
Dankzij insideout krijgen ze zin 
in cultuur. We zochten ook naar 
ankerpunten in het dagelijkse 
leven van de leerlingen. De 
Westhoek ademt WO i uit. 
Daarom koppelen we het project 
ook aan thematische wandelin-
gen door de stad of een bezoek 
aan de set van de televisieserie 
parade’s End, die zich afspeelt 
tijdens WO i. 

“De boodschap is niet mis 
te verstaan: we leven in een 
multiculturele samenleving waar 
verdraagzaamheid belangrijk 
is voor het functioneren van de 
wereld. Deze boodschap willen 
wij aan onze kinderen meegeven 
en dankzij insideout zijn we hier 
alvast in geslaagd.”

#8  Insideout
DiVErSitEit iN pOStErFOrMAAt

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Plaats: schoolgebouw en op 
locatie

SChOOlgEgEVENS
Provincie: West-Vlaanderen
gemeente: Nieuwpoort
School: Basisschool  
De Vierboete

“Dankzij ons project krijgen 
leerlingen zin in cultuur.”

www.cultuurkuur.be/project/insideout



#9 Jong van h’art
kUNSt ALS LiNk tUSSEN JONG EN OUD

Hoe goed het klikt tussen jong 
en oud, weten ze bij basisschool 
De krinkel in Zwijndrecht maar al 
te goed. De school en het woon-
zorgcentrum De regenboog zijn 
buren en houden al jaren contact. 
Elke middag eten de leerlingen 
in het woonzorgcentrum, de 
ouderen bezoeken op hun beurt 

regelmatig een tentoonstelling 
van de leerlingen. “Jong van 
h’art wil de link leggen tussen 
kinderen, ouderen en kunst”, 
vertelt ergotherapeut yvette ker-
remans van De regenboog.

“twee keer per maand trekt 
de school met een wisselende 

delegatie kleuters of leerlingen 
van de basisschool een uurtje 
naar de overkant. Dat project 
loopt al vijf jaar, met telkens een 
ander thema. Dit schooljaar ligt 
de focus op mode. Hoeden, ver-
kleedkoffers, juwelen en schmink 
passeerden allemaal de revue. 
De samenwerking is trouwens 
niet beperkt tot bezoekjes. Elke 
zomer trekken de twee partners 
met een dubbeldekbus naar een 
museum. Vorig jaar bezochten 
senioren en kinderen samen 
het MAS en het Middelheim-
museum.”

“De kleuters komen heel graag 
naar hier en staan open voor 
ouderen.” Directrice Lieve rogier 
van De krinkel valt haar bij: “De 
kinderen gaan zeer ongedwongen 
met de ouderen om. Het zijn 
vaak mooie en vertederende mo-

menten, ze hebben echt ‘deugd’ 
aan elkaar. Daarnaast leren de 
kinderen op socio-emotioneel 
vlak ook veel van hun bezoekjes 
aan het woonzorgcentrum en is 
er ook het creatieve proces.

“Zowel de leerlingen als de ouderen 
beleven hier plezier aan.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Plaats: schoolgebouw en 
woonzorgcentrum De regen-
boog 

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Antwerpen
gemeente: Zwijndrecht
School: basisschool De krinkel

www.cultuurkuur.be/project/jong



#10  Kriebelboom
prikkELEN VOOr CULtUUr  
DiE MiNDEr VOOr DE HAND LiGt

ook consequent voor activiteiten 
waar onze jongeren meestal niet 
mee in aanraking komen”, zegt 
leerkracht Bas Vanspauwen. “We 
willen de leerlingen in de eerste 
plaats laten kennismaken met 
het cultuuraanbod in de buurt. 
We willen hen prikkelen, zodat ze 
op langere termijn misschien zelf 
ook al eens naar een voorstelling 
trekken.”

Dit jaar werkte de school inten-
sief samen met het cultuurcen-
trum van Beringen. Samen zoch-
ten ze naar geschikte workshops 
en lesgevers. Het cultuurcentrum 
sprong ook financieel bij door 
workshops goedkoper aan te 
bieden in het kader van het 
project. Heel wat workshops 
vonden plaats op school, andere 

op locatie. 
Ook de leerkrachten zetten hun 
talenten in (zoals dans, toneel of 
muziek) en gingen daarbij op zoek 
naar een interessante en origi-
nele insteek voor de leerlingen. 
Zo kwamen de leerlingen dit jaar 
in aanraking met percussie en 
keramiek, maar ook met stripte-
kenen, dans en theater. 

De school zet maximaal in op 
cultuurparticipatie als hefboom 
naar sociale integratie, iets 
wat ook perfect past binnen 
hun beloningsactiviteiten. “Een 
complimentje geven, vriende-
lijk goeiendag zeggen, de juf 
helpen... zelfs ‘de stoere jongens’ 
leven op als ze een pluspuntje 
krijgen tijdens de workshops.”

“We willen 
de leerlingen 

prikkelen, zodat 
ze misschien zelf 
ook al eens naar 
een voorstelling 

trekken.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Limburg
gemeente: Beringen
School: ViBO Sint-Barbara

Het ViBO Sint-Barbara, een 
school voor buitengewoon 
secundair onderwijs, zet het hele 
schooljaar cultuur in de kijker. Zo 
gaan ze vaak naar een voorstel-
ling of organiseren ze actieve 
workshops. “De school kiest 

www.cultuurkuur.be/project/kriebelboom



#11  Kunst rond de pot
EEN tOiLEtBEZOEk ZAL NOOit MEEr HEtZELFDE ZiJN

hingen de leerlingen dromenvan-
gers en kartonnen hagedissen 
en schildpadden, geschilderd 
in de stijl van de Aboriginals. 
“De leerlingen van het ASO en 
het BSO hebben samengewerkt 
voor dit project. We hebben ze 
in werkgroepjes verdeeld, in een 

heterogene opstelling over de 
klassen heen. Die aanpak werkte 
enorm goed. De leerlingen zijn 
ook blij dat ze hun eigen ideeën 
mochten realiseren en hebben 
meer respect gekregen voor de 
toiletruimte omdat ze die zelf 
hebben aangekleed.”

het voorbeeld van bekende 
kunstenaars zoals keith Haring 
en Mondriaan. Monique Fagniart, 
leerkracht plastische opvoeding 
en decoratie: “De leerlingen 
mochten ook zelf suggesties 
doen. Zo zijn de graffiti-ideeën uit 
de bus gekomen. De leerlingen 
kwamen met erg verrassende 
voorontwerpen. toen ik hun  
werk zag, wist ik: we hebben ze 
állemaal mee!”
tegen de muren van de toilet-
ruimte kwamen zelfgeschreven 
gedichten en zelfgemaakte 
ludieke slogans, aan het plafond 

“toen ik hun werk zag, wist ik: 
we hebben ze állemaal mee!”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Plaats: schoolgebouw

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Vlaams-Brabant
gemeente: Lennik
School: Secundair Onderwijs 
SiGO!

De toiletten van het Secundair 
Onderwijs SiGO! in Lennik kregen 
in het verleden al een renovatie, 
maar de leerlingenraad vond 
de ruimte zelf niet levendig 
genoeg. Het project ‘kunst rond 
de pot’ zorgde niet alleen voor 
een nieuwe aankleding van de 
eigen toiletruimte. Zo focusten 
de lessen geschiedenis op de 

evolutie van het toiletbezoek, 
bestudeerden de lessen Neder-
lands het spreekwoordelijke 
gebruik van de pot en richtten de 
lessen plastische opvoeding en 
decoratie zich op de verfraaiing 
van de toiletruimte. 

De toiletdeuren kregen een 
creatieve beschildering naar 

www.cultuurkuur.be/project/ronddepot





#12  KUNSTig
MEt EEN OpEN BLik Op kUNSt

ervaringen optekenen, neerschrij-
ven of vorm geven. We wilden 
alle mogelijke vaardigheden 
gebruiken die kinderen bezitten. 
Zo konden de minder mondige 
leerlingen een tekening maken 
en daarbij woorden noteren. 
Het geeft de kinderen een goed 
gevoel te zien wat ze kunnen 
en veel ouders stonden versteld 
van hun kind. Het project gaf 
zelfvertrouwen, de leerlingen zijn 
échte kunstenaars geworden. 
Deze keer telden niet de punten, 
maar lieten alle leerlingen hun 
talenten zien!”

in januari en februari werkte het 
vierde leerjaar intensief rond 
het project, maar er waren nog 
andere kUNStig momenten 
voorzien. Zo trokken de leerlingen 
naar een tentoonstelling of naar 
het beeldend kunstonderwijs. 
Sofie Draulans waardeerde de 
samenwerking met externe part-
ners enorm. “Wij hebben vaak de 
neiging om naar een product toe 
te werken, hoezeer je je daarvoor 
ook behoedt. Een externe partner 
komt op een heel andere manier 
de klas binnen en leert de leerlin-
gen anders kennen.”

De leerlingen van het vierde 
leerjaar laten proeven van kunst: 
dat was het opzet van kUNStig. 
De contacten daarvoor waren 
snel gelegd, vertelt lerares Sofie 
Draulans. “We deden een beroep 
op ons eigen netwerk en kwamen 
via hen ook in aanraking met 
andere personen. Het verliep 
allemaal heel vlot.”

“Via dit project willen we de 
kinderen in contact brengen met 
kunst én hen daarbij hun gevoel 
laten volgen. Dat subjectieve 
was erg belangrijk voor ons. De 
leerlingen mochten ook hun me-
ning geven indien ze iets minder 
goed vonden”, legt Draulans uit. 
“Alle leerlingen hadden trouwens 
een werkboekje. Daarin konden 
ze op hun eigen manier hun 

“We wilden de kinderen in contact brengen met kunst én hen daarbij hun gevoel  
laten volgen. in hun werkboekje konden ze op hun eigen manier hun ervaringen 

optekenen, neerschrijven of vorm geven. Hun boekjes werden de échte kunstwerkjes.”

ACtiVitEit
Datum: januari –  
februari 2012
Plaats: schoolgebouw en  
op locatie 

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Vlaams-Brabant
gemeente: Overijse
School: Gemeentelijke  
Basisschool Overijse

www.cultuurkuur.be/project/kunstig



#13  Melodie van ijzer en staal
EEN tOtAALSpEktAkEL VAN MUZiEk, DANS EN tHEAtEr

“Voor ons tweejarig project ‘Een 
melodie van ijzer en staal’ nodigden 
we al onze leerlingen uit om mee te 
werken”, vertelt leerkracht Marieke 
Decock. “in het eerste jaar boden 
we alle leerlingen de workshop 
‘initiatie toneel’ aan. Op het einde 
van dat jaar kon elke leerling zich in-
schrijven voor de eindshow van het 
volgende schooljaar. De workshops 
vielen in de smaak, waardoor het 
vrij gemakkelijk was om leerlingen 
warm te maken voor het volgende 
jaar. Als rode draad kozen we het 
beeldverhaal ‘Een melodie van ijzer 
en staal’ van Benjamin Lacombe. 
Het originele beeldverhaal gaat over 

het circus, maar bij ons kwam er 
ook dans, muziek en film aan te pas. 
Ook de niet-deelnemers werden in 
het tweede jaar nog bij het project 
betrokken. Zo ontwierpen alle klas-
sen commercieel webverkeer één 
affiche, waaruit we de beste kozen.”
Om het project in goede banen 
te leiden, ging de school op zoek 
naar hulp van buitenaf. “Je kan dat 
als leerkracht ook zelf doen, maar 
leerlingen blijven je toch vaak als 
hun leerkracht beschouwen”, vertelt 
Decock. “Staat er een gepassio-
neerde onbekende voor de klas, lukt 
het vaak beter om de volle aandacht 
van de leerlingen te krijgen en zo’n 

project op te starten. Voor dit project 
hebben we beroep gedaan op twee 
oud-leerlingen, waarvan eentje 
een bachelor dans op zak had. We 
vonden het belangrijk dat ze jong 
waren, zodat ze nog dichter bij de 
leefwereld van onze leerlingen 
stonden.”
“Met ons project wilden we de 
leerlingen de kans geven om hun 
talenten in de verf te zetten”, zegt 
Decock. Het was belangrijk dat er 
een eindproduct werd bereikt dat 
één geheel vormde en dat is goed 
gelukt. Zowel wij als leerkracht als 
de leerlingen mogen terecht trots 
zijn!”

“Door de workshops uit 
handen te geven aan 
twee oud-leerlingen, 

kregen we meer aandacht 
van de leerlingen en 

raakten ze meteen nauw 
betrokken bij het project.”

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren
Cultuurkuur

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren
Cultuurkuur

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Oost-Vlaanderen
gemeente: Gent
School: Sint-Amandscollege

www.cultuurkuur.be/project/melodie



#14  Niet voor cyclopen
iNSECtENWErELD ONDEr DE LOEp

met glas en klei biotopen voor 
levende insecten creëerden. 
“Door de dieren in hun biotoop te 
observeren, leerden de kinderen 
over hun gewoontes en ontdek-
ten ze de insectenwereld van erg 
dichtbij.”

“De titel van het cultuurproject 
benadrukt het feit dat we de kin-
deren inspireren en breder leren 
kijken,” verduidelijkt leerkracht 
tily Van Bilsen. “Vandaar de 
link met cyclopen, die met hun 
ene oog de wereld maar eng en 
eenzijdig bekijken.”

De opdracht hield meer in dan 
‘zomaar wat diertjes kijken’: het 
project werd vakoverschrijdend 
ingevuld. “Zo moesten de leer-
lingen voor het vak Nederlands 
iets schrijven over hun observa-

ties en ervaringen. Daarnaast 
werkten we ook samen met het 
vak natuurwetenschappen, waar 
de leerlingen over de gewoontes 
van deze dieren leerden. We 
bezochten ook een tentoonstel-
ling over insecten in de Lieteberg 
in Zutendaal.”

Met die vakoverschrijdende 
aanpak wilde de school zoveel 
mogelijk jongeren bereiken. 
“Daardoor konden we ook meer 
talenten naar boven halen. Wat 
de één niet in zich heeft op vlak 
van kunst is immers misschien 
wel mogelijk op gebied van 
wetenschap of taal … Omdat 
we die vakken nu op een andere 
manier benaderden, ontstonden 
er nieuwe interesses en ontdek-
ten sommige jongeren een nieuw 
talent in zichzelf.”

“De titel van het 
cultuurproject 

benadrukt het feit 
dat we de kinderen 
inspireren en breder 

leren kijken.”

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren
Cultuurkuur

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren
Cultuurkuur

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Limburg
gemeente: kinrooi
School: Eerstegraadsschool 
kinrooi

Het project ‘Niet voor cyclopen’ 
bestond uit een workshop waar-
bij leerlingen van de eerste graad 
middelbaar, onder begeleiding 
van keramist Jan Van Winkel, 

www.cultuurkuur.be/project/cyclopen



#15  Over de schreve
DUrF GrENZEN AFtAStEN EN VErLEGGEN

Dankzij de projecten van ‘Over de 
schreve’, een idee van de cultuur-
werkgroep S.M.A.C.k., hebben de 
leerlingen van De Bron in tielt niet 
enkel hun eigen grenzen, maar 
ook die van het schoolreglement 
afgetast en verlegd. De centrale 
boodschap? Dat je traditionele pa-
tronen best eens mag doorbreken.
 
Het startsein werd gegeven 
tijdens een wielerwedstrijd op de 
speelplaats, waar de wielrenners 
in slow motion over de streep – 
de schreve – kwamen. “Voor de 
introductie van het thema werd 
elke klas bevoorraad met puz-

zelstukken. De ingekleurde puz-
zelstukken kregen een plaats in 
de inkomhal, waar ze op de vloer 
een grenslijn vormden die de leer-
lingen vanaf dan dagelijks zouden 
overschrijden”, vertelt S.M.A.C.k.-
coördinator rudi Ailliet.
 
“Via sms-poëzie overschreden de 
leerlingen, met medeweten van 
de directie, de grenzen van het 
schoolreglement. De elektronische 
infoschermen op het schoolter-
rein, die er voor de gelegenheid 
uitzagen alsof ze gehackt waren, 
daagden de leerlingen uit om naar 
hun gsm te grijpen en een onvolle-

dig gedicht aan te vullen. Normaal 
zijn gsm’s verboden tijdens de 
schooluren. Dat de leerlingen nu 
toch mochten sms’en, zorgde voor 
een verrassingseffect.”

“tot slot was er nog de wildbrei-
actie. Die speelde in op de hype 
van het moment en moedigde 
leerlingen aan om allerhande 
objecten te versieren. Banken, 
regenpijpen, doelpalen en bomen 
kregen een kleurige wollen outfit. 
Door in te spelen op de leefwereld 
van de jongeren, konden we op 
heel wat enthousiasme rekenen.”

“Jongens voelden zich 
eerder aangetrokken tot 
de sms-poëzie, terwijl de 
meisjes dan weer snel het 

wildbreien oppikten.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: West-Vlaanderen
gemeente: tielt
School: De Vrije ASO-school 
De Bron

www.cultuurkuur.be/project/overdeschreve



#16  Spiegelproject Tartuffe
iN DE VOEtSpOrEN VAN MOLièrE

“toneelspelen is een echte 
microbe bij onze leerlingen … 

en ze waren erg onder de indruk 
toen ze in de schouwburg van 
het NtGent mochten spelen.”

tartuffe paste in een spiegel-
project van het NtGent, waarbij 
aan drie scholen gevraagd werd 
hun eigen versie van Molières 
tartuffe te maken. De leerlingen 
van kA Oudenaarde gingen 
aan de slag en herwerkten de 
oorspronkelijke tekst van Molière 
tot een speelklaar stuk.

“toneelspelen is een echte 
microbe bij onze leerlingen”, zegt 
leerkracht Hildegard Sierens. 
“We hebben met onze school al 
regelmatig theater gemaakt en 
werkten ooit mee aan het festival 
ArtScene van vzw roeland. De 
vraag van NtGent om aan hun 
spiegelproject mee te werken, 
was dan ook goed gekozen.”

“De taken werden verdeeld onder 

de deelnemende leerlingen. Er 
waren negentien acteurs en de 
anderen verdeelden zich in een 
technische en een logistieke 
ploeg. Van bij het begin streefden 
we naar autonomie bij onze leer-
lingen. Ze stonden zelf in voor de 
beslissingen omtrent licht, geluid 
en decor.”

De leerlingen bekeken de tartuffe 
voorstelling van NtGent en lazen 
het oorspronkelijke stuk van Mo-
lière. Een leerling herwerkte de 
oorspronkelijke tekst van Molière 
en ook de rollenverdeling werd 
aangepast, zodat we het stuk 
met 19 acteurs konden brengen. 
Els Deneve, een theaterdocente 
van het gezelschap, kwam ach-
tergrondinformatie geven bij het 
stuk. We begonnen telkens met 

opwarmingsoefeningen voor de 
hele groep. Daarna splitsten we 
op tussen acteurs en technici en 
gingen we aan de slag. Alleen 
al het feit dat de leerlingen in 
de schouwburg van het NtGent 
mochten spelen, vonden ze erg 
indrukwekkend.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Oost-Vlaanderen
gemeente: Oudenaarde
School: kA Oudenaarde

www.cultuurkuur.be/project/tartuffe



#17  Splash
SAMENWErkiNGSprOJECt iN HEt BADHUiS VAN HEt kA DEUrNE

Het mooie oude badhuis van het 
koninklijk Atheneum Deurne 
werd het actieterrein van een 
samenwerkingsproject tussen de 
studenten monumentale kunsten 
van het kASkA en de vijfdejaars-
studenten van het kA Deurne. 

“Een complex gegeven, want je 
laat twee uiteenlopende groepen 
studenten samen een tentoon-
stelling organiseren en met 
elkaar in dialoog treden. Deze 
onderlinge confrontatie werd dan 
meteen ook het uitgangspunt van 

deze projectweek”, vertelt p.O.-
leerkracht tatjana Jeuken.

“Op basis van de groepsdyna-
miek werden in- en uitstaptegels 
van klei gemaakt, filmfragmenten 
die de groepjes leerlingen op 
poëtische wijze in beeld brach-
ten, installaties met de school 
als schip waarmee je naar de 
toekomst reist… Verder werden 
er ook nog portretten gemaakt 
van de inhoud van de boekentas-
sen, non-selfportraits op doek 
en acryl, en met gedroogde 

bananenschillen werd een object 
gerealiseerd. Er waren ook 
filmpjes te zien over de route die 
leerlingen afleggen van de school 
naar huis, een drieluik van drie 
goede vrienden en een reuze 
striptekening. tot slot werd er 
nieuw leven in het oude badhuis 
geblazen door geluidsdouches.”

“Uit dit project hebben de leerlin-
gen uit het vijfde jaar geleerd dat 
kunst maken een intellectuele 
activiteit is. Het was nieuw voor 
hen om met zoveel vrijheden 

“Voor onze leerlingen was het nieuw om met 
zoveel vrijheden om te gaan en ruim te denken. 
Voor de kunststudenten was het even wennen 

om leiding te geven en te organiseren.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Plaats: schoolgebouw 

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Antwerpen
gemeente: Deurne
School: koninklijk Atheneum

om te gaan en ruim te denken. 
Andersom werden de kASkA-
studenten geconfronteerd met 
een sterk omkaderde organisatie, 
regels en leerlingen die graag 
sturing hebben. De samen-
werking werd uiterst positief 
geëvalueerd en de samenwerking 
met de cultuurpartner zal voort-
gezet worden. Meteen zullen we 
het cultuurbeleid op onze school 
ook verder uitbouwen”, besluit 
tatjana. Cultuurkuur

80 inspirerende Cultuurkuren
Cultuurkuur

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren
Cultuurkuurwww.cultuurkuur.be/project/splash



#18  Rumor has it
LEErLiNGEN VAN HEt 4E tOt HEt 6E MiDDELBAAr  
kNUtSELEN ZELF EEN MUZiEkVOOrStELLiNG iN ELkAAr.

leerlingen lazen het boek ‘De 
zoete geur van de dood’ van Guil-
lermo Arriaga op basis waarvan 
Christian Jost de Vlaamse opera 
‘rumor’ maakte en ze maakten 
er hun eigen halfuur durende 
versie van. Het boek gaat over 
een leefgemeenschap in Mexico, 
waar een lijk wordt gevonden en 
talloze geruchten de ronde doen. 
Dat viel gemakkelijk te verplaats-
ten naar onze tijd: achterklap kan 
leiden tot misverstanden.”

De projectweek begon met een 
uitleg over wat opera exact is. 
Een dramaturg van de Vlaamse 
Opera kwam vertellen hoe hij het 
boek van Arriaga interpreteerde 
en welke accenten hij in zijn 
versie gelegd had. Nadien werd 
gebrainstormd over de verhaal-
structuur en voor de kledij vonden 

de leerlingen inspiratie in het 
werk van Frida kahlo. De groep 
‘muziek’ componeerde zelf een 
paar stukken en de dansers leer-
den de emoties uit het boek, zoals 
haat en verdriet, omzetten in 
beweging. Het werk van de ver-
schillende groepjes werd elke dag 
geëvalueerd zodat de voorstelling 
een logisch geheel werd.

“Het resultaat is iets waarop de 
leerlingen erg trots mogen zijn. 
Voor sommigen was dit project 
ook een ‘oogopener’. Zo was er 
een leerlinge die al langer bezig 
was met mode en na het maken 
van de kostuums was ze helemaal 
overtuigd dat ze later verder 
die richting uit wil. En dàt is de 
kerntaak van de school: leerlingen 
hun kwaliteiten laten ontdekken”, 
glundert Jean-pierre Van Alfaene.

“Op De Wingerd wordt heel wat 
tijd besteed aan toneel en film. 
Opera heeft een ouderwets en 
saai imago, maar wij hebben op 
een toegankelijke manier het te-
gendeel bewezen”, zegt directeur 
Jean-pierre Van Alfaene.

“De leerlingen hebben in de loop 
van de projectweek ‘rumor has it’ 
geleerd dat je heel waardevolle, 
hedendaagse dingen kan doen 
met kostumering, zang en dans. 
Opera hoeft niet per se terug 
te gaan naar de 18e eeuw met 
zijn verouderde thematiek. De 

“Leerlingen hun 
kwaliteiten laten 
ontdekken, dat is 
de kerntaak van 

de school.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Oost-Vlaanderen
gemeente: Gent
School: Freinetschool  
De Wingerd

www.cultuurkuur.be/project/rumor



“Dankzij het enthousiasme van 
de leerlingen was de klus al na 

tweeënhalve dag geklaard.”

#19  Under the bridge
LEErLiNGEN NEMEN BrUGMUrEN  
iN NEErpELt ONDEr HANDEN

twee klassen van het vierde jaar 
publiciteit & etalage kregen de 
opdracht van Fifty One Club om 
twee brugmuren in Neerpelt 
een originele muurschildering 
te geven. De tekening moest 
de gemeente en haar erfgoed 
afbeelden, wat de leerlingen 
meteen de gelegenheid gaf om 
Neerpelt beter te leren kennen. 
De gemeente verwijderde de 
grafitti van de muren en voorzag 
ze van een witte grondlaag.

Voor de schilderwerken van 
start gingen, werd striptekenaar 
Steven de rie uitgenodigd. Hij 
gaf de leerlingen een workshop 
waarbij ze kennis maakten met 
zijn beroep, tekentechnieken en 
het ontwerpproces. De ideeën uit 

de workshop kregen verder vorm 
tijdens de lessen publiciteit. 
Eenmaal het ontwerp op punt 
brachten de leerlingen de om-
trekken aan op de brug. Dat ge-
beurde tijdens een nachtprojectie 
met behulp van een beamer, pc 
en ladders. De inkleuring van de 
tekening verliep bijzonder vlot. 
Mieke paesen, leerkracht publi-
citeit van scholengemeenschap 
WiCO: “Dankzij het enthousias-
me van de leerlingen was de klus 
al na tweeënhalve dag geklaard. 
Ook al hadden we vijf dagen 
voorzien.” De leerlingen werkten 
prima samen en de taakverdeling 
verliep als vanzelf. Ook achteraf 
bleef de sfeer goed, de leerlingen 
hadden meer respect voor elkaar 
en waren fier op hun werk.

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012
Plaats: Neerpelt

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Limburg
gemeente: Neerpelt
School: WiCO

www.cultuurkuur.be/project/bridge



#20  Van droom tot boek
VErHAAL MEt iLLUStrAtiES  
VAN kLEUtErS tOt ZESDE LEErJAAr  
GEBUNDELD iN ééN BOEk

Het Sint-Janscollege in Sint-
Amandsberg telt 60 à 70% 
GOk-leerlingen in zijn kleuter- en 
basisschool. Directeur Dirk 
Heyndrickx ging daarom op zoek 
naar projecten rond integratie en 
ontwikkeling van taalvaardigheid, 

die kunst in de school konden 
binnenbrengen. “Zo groeide 
het idee om samen een boek te 
schrijven. Dat verhoogde meteen 
ook de ouderbetrokkenheid. Elk 
kind kon zijn ouders namelijk zelf 
tonen dat het aan het boek mee-

gewerkt had. Hun naam stond 
dan ook expliciet vermeld bij hun 
bijdrage. Zo werden de kinderen 
echte tekenaars en schrijvers, 
waardoor we ook hun positief 
zelfbeeld konden stimuleren. Dat 
enthousiasme namen de kinderen 
dan weer mee naar huis. Zo 
werd het boek een schitterende 
verzameling vol ideeën, verhalen 
en illustraties van de ganse 
school en droeg elk kind bij aan 
‘hun boek’. 

Hoe dat dan praktisch in zijn 
werk ging? “Elke leerkracht 
mocht een illustrator kiezen en 
een auteur die ze graag in de klas 
wilden hebben. Daar zaten grote 
illustrators als Carll Cneut of Bri-
gitte Minne tussen. Die kwamen 
de kinderen maar al te graag in 
de klas bepaalde technieken aan-
leren. Ook auteurs, zoals Marc 

De Bel, werden aangetrokken 
om de kinderen te begeleiden bij 
het verzinnen van een verhaal. 
Met hun hulp werden alle ideeën 
per klas gekanaliseerd tot één 
verhaal. Elke klas, van het eerste 
kleuter tot het zesde leerjaar, 
heeft een verhaal gemaakt. Het 
geheel werd gebundeld in één 
boek dat in augustus verschijnt.”

“Om kinderen te prikkelen en zichzelf te 
doen overstijgen, helpt het om iets te 

maken waarop hun naam komt.”

ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Oost-Vlaanderen
gemeente: Sint-Amandsberg
School: Sint-Janscollege 
basisschool De krekel

www.cultuurkuur.be/project/droom



#21  Vliegen tot de hemel
EEN SHOW Op kiNDErMAAt

Vijf jaar bestaat Daltonschool De 
kleine icarus in Gent. En om dit 
te vieren, zette ze een jaarvullend 
project op poten in samenwerking 
met o.a. Mich Walschaerts van 
kommil Foo en dansschool De 
ingang. ‘Vliegen tot de hemel’ is 
een groots spektakel dat samen 
met de kinderen werd uitgewerkt. 
“Dat was uitdagend en leuk, maar 
niet altijd even gemakkelijk”, 
aldus directeur Filip Lietaer. 

“Workshops met ouders, leer-
krachten en externe partners 
legden de basis voor dit spekta-

kel. We wilden een gevarieerde 
en multimediale show brengen. 
Beelden, dans, beweging, drama, 
woord, kostuums … Zo bedach-
ten we een dans over beroepen, 
de kinderen verzonnen bewe-
gingskettingen, ontwierpen kledij, 
dachten dieper na over hoe je met 
weinig middelen een schip kan 
uitbeelden op het podium …”
Het boek ‘Vliegen tot de hemel’ 
was de inspiratiebron, maar de 
voorstelling baseerde zich ook op 
de pijlers van de Daltonschool: 
zelfstandigheid, vrijheid en 
verantwoordelijkheid, én op het 

klassieke icarus-verhaal. “De 
school wilde deze elementen 
verbinden met de leefwereld 
van de kinderen. Op die manier 
kon iedereen zich in het verhaal 
herkennen”, doet Filip Lietaer uit 
de doeken. 

De school zorgde ervoor dat de 
show verschillende keren werd 
opgevoerd. Ouders en familie-
leden kregen een voorproefje 
op het Sinterklaasfeest van de 
school. kers op de taart was de 
voorstelling op 15 maart in het 
Museum voor Schone kunsten. 

“De dansjes, de teksten 
en zelfs de kostuums… 

de kinderen werkten 
bijna alles zelf uit.”

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren
Cultuurkuur

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren
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ACtiVitEit
Datum: schooljaar 2011-2012

SChOOlgEgEVENS
Provincie: Oost-Vlaanderen
gemeente: Gent
School: Daltonschool  
De kleine icarus

“De leerlingen kwamen in contact 
met uiteenlopende kunsten, leer- 
den hun fantasie gebruiken en 
kregen podiumprésence”, besluit 
Lietaer. 

www.cultuurkuur.be/project/vliegen



Geen probleem. Je vindt nog een heleboel andere praktijkvoor-
beelden van cultuureducatie op www.cultuurkuur.be. Daar kan 
je trouwens ook terecht met al je vragen rond cultuur in de klas.  

CANON Cultuurcel zet je graag op weg en schenkt 25 creatieve 
workshops weg.

interesse om een cultuurkuur voor je klas of school op po-
ten te zetten, stuur dan voor 19 oktober 2012 een kort bericht 
naar wedstrijd@cultuurkuur.be met je contactgegevens.  
Ben je één van de eerste 25 die ons iets laat weten, dan krijg je 
een workshop t.w.v. €250 helemaal cadeau. Geen standaard 
workshop, maar volledig op jouw maat zodat je daarna zelf 
verder aan de slag kan en je leerlingen kan verrassen met een  
cultuurkuur. Uiteraard zijn ook je collega’s meer dan welkom 
op de creatieve workshop. laat dus snel van je horen.

Wil je nog meer inspirerende   
 Cultuurkuren ontdekken?

Maak kans op een  
 creatieve workshop  
 

Surf naar www.cultuurkuur.be voor nog 
meer inspirerende Cultuurkuren!

workshop
80 inspirerende Cultuurkuren

Cultuurkuur

Cultuurkuur
80 inspirerende Cultuurkuren

Cultuurkuur
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Wil je een beter zicht krijgen op wat er al aan cultuur is in jouw 
school? Stel dan samen met je collega’s een ‘dynamoPlAN’ 
op. Stuur een mailtje naar dynamo@ond.vlaanderen.be en ont-
vang op eenvoudig verzoek login en paswoord van jouw school. 
Wil je met je klas op uitstap? Dan reis je dankzij  
‘dynamoOPWEg’ gratis met De Lijn van en naar cultuur-
schakels (bibliotheken, culturele centra, gemeenschapscentra, 
musea, academies en bioscopen) in je buurt.
Heb je een creatief projectidee? Dan kan je tot max. €1.500 
subsidies krijgen via ‘dynamoPROJECt’.

Zoek je ondersteuning voor je creatief project? ‘Projectloket’ is 
een praktische website die je in contact brengt met allerhande 
initiatieven en instanties die je ideeën financieel of logistiek 
kunnen ondersteunen, zoals sportdiensten, gemeentelijke 
bibliotheken, NGO’s ... Door de uitgebreide zoekmogelijkheden 
van “projectloket” kom je met je vragen zeker bij de geknipte 
persoon terecht!

Alle info over dynamo3 en projectloket vind je op: 
www.dynamo3.be 
www.projectloket.be

Zoek je ondersteuning  
 voor je cultuurproject?
Dat kan via ‘dynamo3’ en ‘Projectloket’.

 
‘dynamo3’ is het subsidieproject van CANON en de motor achter 
3 peilers om actief aan de slag te gaan met cultuur op jouw school:



Lotte verrast de klas. 
En zichzelf.

Cultuurkuur
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Virginie en Thomas 

verrassen de klas. 
En zichzelf.
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Heb je de postkaarten al ontdekt die samen met dit boekje in 
je Cultuurkuurbox zitten? Die kan je delen met je collega’s om 
hen ook warm te maken voor een Cultuurkuur. Of gebruik 
ze gewoon om contact op te nemen met de lokale filmclub, 
een toneelgroep, de bibliotheek, kortom: cultuurpartners in 
jouw dorp, stad of regio. Want ook zij willen je leerlingen vast 
dolgraag onderdompelen in hun wereld.

Kaart de Cultuurkuur aan bij  
 je collega’s of  
 een cultuurpartner in je buurt

kaart jouw Cultuurkuur aan!

Juf Sarah verrast de klas. En zichzelf.
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www.canoncultuurcel.be

www.dynamo3.be

www.projectloket.be

Meer info op www.cultuurkuur.be

Blijf op de hoogte!

www.facebook.com/canoncultuurcel

@canoncultuurcel
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Stuur voor 19 oktober 2012 een bericht naar 

wedstrijd@cultuurkuur.be en maak kans 

op een creatieve workshop t.w.v. €250.
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Een cultuurkuur laat je niet meer los!
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Een cultuurkuur laat je niet meer los.

www.cultuurkuur.be
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Verras je klas met een cultuurkuur. 
Door actief met cultuur aan de slag te gaan, ontdekken 
kinderen en jongeren een andere kant van zichzelf. Ontdek 
21 originele cultuurkuren in dit boekje of surf naar 
www.cultuurkuur.be en laat je inspireren. 

Kaart jouw cultuurkuur aan bij je  
collega’s of een cultuurpartner in je buurt.

kijk snel binnenin en maak kans op  
een creatieve workshop!


