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Ontdek de mogelijkheden van kunst- en cultuureducatie!
Van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het cultuurcafé.
Tijdens deze avond ontdek jij, door middel van allerlei workshops,
op welke manier je handen en voeten kunt geven aan kunst- en
cultuureducatie in jouw klas.
Hoe ziet deze avond eruit?
17:00
17:45
18:30
19:30
20:15

Buffet
Welkom
Workshopronde 1
Workshopronde 2
Einde van de avond

Tussen de workshoprondes door is er tijd om nader kennis te maken met
verschillende onderwijsaanbieders d.m.v. een informatiemarkt.

Praktische informatie
Tijd:		
17:00 - 20:15
Datum:
Dinsdag 26 februari 2019
Locatie:
Stadhuismuseum Zierikzee
Toegang:
Gratis
Deze avond wordt u aangeboden door:

uur
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1) Kunst kijken doe je zo.

Tijdens deze workshop word je wegwijs gemaakt
op het gebied van beeldbeschouwen aan de hand van de
EBL-methode met materialen van de Kinderkunstweek

2) Bezoek een museum met je klas

Laat je inspireren in het museum en ontdek samen met een educatief
medewerker waarom een museumbezoek een meerwaarde kan zijn voor
jouw leerlingen en jij als leerkracht.

3) Handen uit de mouwen

Kunst kijken, kunst luisteren, kunst ervaren en kunst maken. Laat je tijdens
deze creatieve workshop inspireren voor de Kinderkunstweek 2019. Je gaat
vooral zelf aan de slag met materialen en technieken om ideeën op te doen
voor creatieve lessen in je eigen groep.

4) Energie voor je brein: brainstormen met je klas

Op praktische wijze ga je aan de slag met brainstormtechnieken en ervaar
je hoe je dit in de klas kunt aanpakken. Vanuit deze werkvorm kun je het
creatieve proces bij kinderen op gang brengen.

5) Boeken in beweging.

Op welke manieren zit er beweging in boeken en hoe ga je hierover in
gesprek met je groep? Medewerkers van Bibliotheek Oosterschelde nemen
je mee in de wereld van Kinderboeken in relatie met het Kinderkunstweek
thema ‘beweging in kunst’

Aanmelden voor het cultuurcafé kan tot vrijdag 15 februari
via cultuurcafe@radarscholen.nu
Geef daarbij 3 workshops aan waar je voorkeur naar uit gaat. Je
wordt uiteindelijk bij 2 workshops ingedeeld.

