Workshops regionale studiedag 24 mei 2018
Tijdens de regionale studiedag kunnen deelnemers de onderstaande workshops
bezoeken.
Themagericht onderwijs vol kunst en cultuur
In de verbinding van onderwerpen ontstaan de verhalen
Door: Jillis Verbeek
Tijden: 11:30 – 12:15 u
Een nieuw thema start op school. Waar gaan de leerlingen aan
werken? Wat gaat de leerling allemaal ervaren binnen de activiteiten
van dit thema? Themagericht werken in combinatie met kunst en
cultuur wordt uitdagender, interessanter en waardevoller als je hoge
doelen voor je cultuuronderwijs als startpunt neemt.
In het eerste deel van deze workshop komt het verbinden van onderwerpen aan bod. Je leert hoe hierover te
brainstormen, het toeval toe te laten en het onbewustzijn aan te spreken. In het tweede deel is er aandacht
voor het aanspreken van de verwondering van de leerling, de passende grondhouding van de leraar, hoe het
kind enthousiast te maken en te begeleiden, en hoe dit kan aansluiten op de passie bij een leerkracht.
Van Pinterest naar werkvloer
Door: Artisjok & Olijfje
Tijden: 10:30 – 11:15 u
Pinterest is binnen het onderwijs inmiddels dé grote
zoekmachine om inspiratie op te doen. Het is aantrekkelijk
zoeken vanwege het vele beeldmateriaal en het zet
leerkrachten aan tot DOEN. Prachtig. Echter, de afbeeldingen
op Pinterest werken gewoonweg namaken in de hand. En dat is
een gemiste kans. Hoe inspireert Pinterest tot een activiteit of
setting die kinderen wel uitnodigt tot onderzoek en eigen
creativiteit? Daar gaat nog een vraag aan vooraf. Hoe kan
Pinterest leerkrachten activeren in het eigen persoonlijk
leiderschap?
Wij laten je in deze presentatie ervaren hoe super het is om
Pinterest daarvoor te gebruiken. Het overstijgt de functionele
doelgerichtheid en de effectiviteit waar we ons dagelijks in
bevinden. Het geeft simpelweg ruimte om vrij en breed te
denken. Het haalt de schotten weg tussen de vakgebieden. En het stelt je in staat om de natuurlijke en
creatieve verbindingen te zien en te pakken. Na afloop heb je een model in handen om persoonlijk
leiderschap in creativiteit te openen.
Meer inspiratie op: http://www.lkca.nl/overzicht-agenda/20170308-dvdce/leesvoer/artisjok-en-olijfje

Kunstructeur
Kunstructeur maakt een verbinding tussen Kunst en Techniek
Door: Phoenix Cultuur
Tijden: 10:30 – 12:00 u
13:30 – 15:00 u
Kunst en techniek zijn overal. Voor beide 'ambachten' zijn de werkprocessen hetzelfde: van creatief
ontwerpen tot aantrekkelijke uitvoering. Kunstructeur wil kunst en techniek toegankelijk maken voor alle
groepen in het primair onderwijs en onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Beleving, verbeelding en
verwondering staan hierbij centraal.
Met Kunstructeur:
Werk je aan een vakoverstijgend project
Ontwikkel je 21e eeuwse vaardigheden
Ben je ontwerpend en onderzoekend aan het leren
Zijn beleving, verbeelding en verwondering de
basis voor talentontwikkeling werk je aan meerdere
kerndoelen tegelijk
‘ERFFOOD BRABANT’
Door: Erfgoed Brabant
Tijden: 13:30 – 15:00 u
Wat hebben erfgoed en food met elkaar te maken? De cultuur rondom food
bevat allerlei tradities die we als typisch Brabants beschouwen. Neem het
worstenbroodje, dat in 2016 als beschermd immaterieel erfgoed op de wereld Unesco lijst een plek kreeg.
Maar hoe kun je betekenis geven aan dit Brabantse erfgoed?
Betekenisgeving is onderdeel van de leerlijn erfgoededucatie voor het basisonderwijs. Je maakt kennis met
een aantal basisroutines en gaat aan de slag met praktische handvatten. Aan de hand van de methodiek
‘waarnemen, herkennen, verklaren, waarderen’ sta je stil bij de wijze waarop je je zintuigen inzet om
betekenis te geven en ervaar je hoe persoonlijk of gemeenschappelijk betekenisgeving kan zijn.
Met ‘Erffood Brabant’:
- leer je betekenis geven met behulp van je zintuigen.
- geef je zelf betekenis aan erffood uit de Brabantse geschiedenis.
- kan je meteen aan de slag, zonder voorkennis.
- pas je een werkvorm toe die je morgen in de klas kunt gebruiken.

‘Food for thought’
Hoe begeleid je de leerling bij het zèlf nadenken?
Door: Emma Fitzgerald
Tijden: 10:30 – 12:00 u
13:30 – 15:00 u
In het basisonderwijs hechten we steeds meer belang aan reflectie en onderzoek. Dit vereist, van zowel
docent als leerling, creativiteit die het zelfstandig nadenken stimuleert om tot het juiste inzicht te komen.
Maar…hoe stel je nu de juiste vragen en geef je die ruimte om na te denken, te ontdekken en de horizon te
verbreden?

Aan de hand van een leuke en aan eten gerelateerde vraag gaan we tijdens deze workshop een Socratisch
Gesprek voeren. Deze gespreksvorm heeft als doel een gemeenschappelijk antwoord en meer inzicht te
krijgen op die vraag. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij intensief samenwerken d.m.v. het stellen van
vragen, nauwkeurig luisteren en gezamenlijk nadenken. Het is geen discussie en andere overtuigen van een
mening is niet aan de orde. Door deelname aan deze workshop ontdek je op een toegankelijke manier de
meerwaarde van filosoferen in de klas. Naast de deelname aan het gesprek krijg je ook praktische tips
aangereikt waardoor dit filosoferen toepasbaar wordt in de klas.
Introboost
Door: Sofie van den Krommenacker; theatermaakster en ICC-er
Tijd: 10.00 – 10.20 u
Slotboost
Door: Wilma van Esch; spreker, schrijver en procesbegeleider
Tijd: 15.30 – 16.00 u
Zelf de verandering zijn! Wilma van Esch heeft het over het belang van de leerkracht. Waartoe voeden we
eigenlijk op? Hoe willen we dat kinderen in de wereld staan? En hoe cruciaal onze rol daarbij is. Ouders en
leerkrachten voor de kinderen. Directeuren en ICC-ers voor hun team. Wat is er nodig om leerkrachten
bewust te laten worden van de enorme impact die zij op kinderen hebben en hoe inspirerend dat kan
werken?

Ter informatie
De regionale studiedag 2018 vindt plaats op 24 mei 2018 op CHV De Noordkade, te Veghel. De studiedag is
een initiatief van de Samenwerkende Marktplaatsen in Maas en Meierij, bestaande uit: Cultuurkade
(Meierijstad), Plaza Cultura (Vught en Sint-Michielsgestel), CultuurBox (Boxtel), Kunst & Co (Uden), Cube
(Bernheze) en Muzelinck (Oss). De studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door De Cultuurloper.

