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Slagwerk
Den Haag

“Slagwerk Den Haag is verheugd met het Koorenhuis te
werken aan het programma ‘Leve(n)de muziek!’ en aan een
meerjarige leerlijn voor basisscholen. De expertise en het
netwerk van het Koorenhuis zijn een onmisbare schakel in de
realisatie van educatieve programma’s voor Haagse scholen.
De samenwerking met het Koorenhuis maakt dan ook dat
Slagwerk Den Haag zijn doelstelling om jonge kinderen op
speelse wijze met zijn bijzondere klank- en gedachtewereld
in contact te brengen, kan realiseren.”
Fedor Teunisse en Liesbeth Kok van Slagwerk Den Haag

De la
Reyschool

“De la Reyschool werkt samen met het Koorenhuis,
omdat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt met
specialisten en omdat dit iets toevoegt aan het profiel
van onze school. Onze muzieklessen worden verzorgd
door muziekvakdocenten van het Koorenhuis. Zo krijgen onze leerlingen algemene muzikale vorming, maar
ook les op darbukka, keyboard, viool en hebben we een
koor.” Henri Reijgersberg, directeur

DanceMixTheatre

“Toen wij van Koorenhuis de vraag kregen of we mee
wilden doen aan hun ‘Leve(n)de dans!’-leerlijn, zeiden
we meteen ‘ja’.
We houden ons, naast het maken van dansvoorstellingen,
veel bezig met educatie. Dit doen we in de vorm van workshops, lessen én met ons jongerengezelschap DMT2B.
We willen graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren
enthousiast maken voor danstheater. ‘Leve(n)de dans!’
biedt hiervoor weer nieuwe en spannende mogelijkheden.
Wij vinden het een goed initiatief en we doen daarom
graag mee.”
Artistiek leiders Judith van der Klink en Norman Kouwenhoven van DanceMixTheatre

Koorenhuis verbindt Haagse culturele instellingen aan
de kunstleerlijnen op uw school. Kunst gaat pas leven
wanneer je het ook in het echt ervaart. Een bezoek aan
bijvoorbeeld een repetitie van het Residentie Orkest of een
bezoek van een danser van DanceMixTheatre in de klas
wordt veel waardevoller wanneer dat goed is voorbereid en
later wordt verwerkt in de kunstlessen op school. In onze
‘Leve(n)de kunst!’-leerlijnen zijn ontmoetingen met kunstenaars (één per groep per jaar) onderdeel van het programma.
Elke kunstleerlijn van 10 of meer lessen per jaar kan meedoen aan ‘Leve(n)de kunst!’ en alle disciplines zijn mogelijk.
U beslist of de kunstleerlijn op uw school een ‘Leve(n)de
leerlijn!’ wordt. De culturele partners brengen maximaal
€ 50,- per ontmoeting in rekening aan de school. Sommige
rekenen echter niets. De school zorgt voor het vervoer van de
leerlingen. Verder zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Zelf doen
Zelf een schilderij maken, zelf op de planken staan, zelf
danspassen bedenken en deze uitvoeren voor publiek.
Het zelf doen van kunst en het aanleren van daarvoor benodigde vaardigheden staan centraal in onze kunstlessen die
aansluiten op de door SLO omschreven leerdoelen en culturele competenties.

Van eenmalige activiteit tot
wekelijkse kunstlessen
Samen met het Koorenhuis een kunstonderwijsprogramma voor uw school maken is eenvoudig. Op basis van uw
wensen en mogelijkheden leveren wij alles van losse kunstlessen of workshops tot doorgaande leerlijnen. We hebben
alle disciplines in huis. De lessen worden altijd gegeven
door een kunstvakdocent. We beschrijven uw wensen in
een leerlijn die we samen met de docent bespreken die daar
dan weer werkvormen voor vaststelt. Zo stemmen we de
inhoud van de lessen optimaal af op uw school.

We zijn trots op onze docenten!
Koorenhuis werkt met vakdocenten die een kunstopleiding met lesbevoegdheid succesvol hebben afgerond of die
door jarenlange ervaring de juiste competenties hebben
opgedaan. We krijgen bijvoorbeeld regelmatig vragen
van scholen voor lessen of workshops in de traditionele
vakgebieden, maar ook voor nieuwe kunstvormen zoals discjockeying of graffiti spuiten.
Veel docenten zijn naast docent ook uitvoerend of scheppend kunstenaar. Kijk voor een indruk van de docenten
waarmee wij werken op www.koorenhuis.nl/onderwijs.

Leerpodium

“We zijn partner van Koorenhuis in het ontwikkelen van ‘In de
Wolken’: een digitale leeromgeving voor kunstvakdocenten en
voor leerlingen in het speciaal onderwijs. De kunstvakdocenten
maken hierbij gebruik van het digiboard. De leerlingen hebben
thuis ook toegang tot deze leeromgeving. Een goede manier
om ouders te betrekken bij kunstonderwijs. We maken
‘In de Wolken’ later ook beschikbaar voor regulier onderwijs.”
Floris Leurink en Tako Leurink van Leerpodium

Paul
Krugerschool

“Het Koorenhuis heeft voor de Paul Krugerschool een kunstleerlijn ‘fotografie, film en video’ op maat van de school gemaakt. Dit tijdens de ontwikkeling van de Paul Kruger tot
Kunstmagneet. Omdat de ontwikkelingen in deze media zich
zo snel opvolgen, bewegen we soepel mee en passen we de
leerlijn voortdurend aan. Zo besteden we inmiddels ook veel
aandacht aan mediawijsheid en mediacultuur.”

Noël Sies, Koorenhuis kunstvakdocent op de Paul Krugerschool

het
Residentie
Orkest

Let’s
Dance

“Samenwerken met het Koorenhuis is samenwerken
met mensen die thuis zijn in muziek èn in onderwijs.
Een voorbeeld van onze samenwerking is ‘Ontdek het
Orkest’. Dit driejarig muziekproject van Residentie Orkest
en Koorenhuis bestaat in seizoen ‘15/’16 al 10 jaar! Al die
jaren ontdekten per jaar zo’n 1000 bovenbouwleerlingen
het symfonieorkest, onder andere met vakleerkrachten en
lesmateriaal van het Koorenhuis.”
Petra Wolters van het Residentie Orkest

Kunstlessen door uw eigen
groepsleerkrachten?
In het Klankbordmodel krijgen kinderen elke week les in een
kunstvak, de ene week door hun eigen groepsleerkracht en
de andere week door een kunstvakdocent van het Koorenhuis. De kunstvakdocent fungeert als ‘klankbord’ voor de
groepsleerkracht en coacht deze zodat deze de kunstlessen
met zelfvertrouwen kan verzorgen.

Kunstlessen voor leerkrachten
Koorenhuis kan ook workshops of lessenreeksen verzorgen
voor uw team. Als inhoudelijk element van een studiedag,
als teambuilding of als uitje.

Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Wij zijn bereikbaar
op 070 70 71 772 of onderwijs@koorenhuis.nl.

