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Cultuureducatie
Onze kernactiviteit
Het onderwijs blijft in beweging.
Cultuureducatie wordt een steeds belangrijkere factor
in het onderwijs. Lessen met en over cultuur verrijken
het onderwijs en geven kinderen extra bagage mee.
Bij cultuureducatie kun je de kinderen het verleden
laten voelen, het nu ervaren en reik je met ze naar de
toekomst. Goede cultuureducatie biedt een concrete
en veilige omgeving voor het ervaringsgericht leren.

Sociale competentie

Onze focus

Ons cultureel programma nodigt kinderen
uit om te vertellen over zichzelf, over
hun eigen ervaringen en gevoelens, hun
eigen mening. De activiteiten geven ook
aanleiding om met een ander in contact te
komen, en te horen wat die ander denkt,
voelt en weet. De cultuur zien we hierbij als
een inspirerend en belangrijk bindmiddel.

Maatwerk
Onze kracht

Wij geven een oplossing op maat voor culturele
leermomenten binnen uw school. Leermomenten vol
plezier en verwondering, met emotie en veel enthousiasme,
met aandacht voor innerlijke beleving en reflectie.

cultuuropmaat.nl
U heeft een vraag
op het gebied van cultuureducatie

Wij gaan voor u aan het werk
Ons motto: u de lusten, wij de lasten

Wij kunnen
•
•
•
•

U adviseren
U begeleiden
voor U projecten organiseren
voor U projecten uitvoeren

Wij bieden bijvoorbeeld
•
•
•
•
•

een doorlopende leerlijn in cultuurlessen
advisering cultuureducatie
cultuureducatieve coaching voor teamleden
workshops door vakspecialisten
activiteiten door pedagogisch-educatieve
begeleiders

Wij zijn inzetbaar
•
•
•
•
•
•

voor specifieke doelgroepen binnen uw school
voor schoolbrede projecten
binnen uw projectweken
voor culturele presentaties
bij teamcoaching
voor projecten in relatie met de omgeving

Een spiraal is een oervorm
Volgens Van Dale:

“voortdurende toeneming van een verschijnsel door de
versterkende werking van twee of meer factoren op
elkaar”.
Een spiraal heeft een nimmer aflatende beweging.
Onze ontwikkeling als individu is een spiraalbeweging.
Wij zien onszelf als een van de factoren die richting
geven aan deze ontwikkeling.

Cultuur op maat
Arsenaal 1
4207 EM Gorinchem
tel: 0183 - 66 01 94

email: info@cultuuropmaat.nl.
web: www.cultuuropmaat.nl

