
De Kraanvogel slaat zijn vleugels uit

Beeldend onderwijs en cultuureducatie staan al jaren op de agenda van basisschool de Kraanvogel. 
Desondanks is het nooit goed in het onderwijs programma opgenomen. Dit jaar gaat dat anders 
worden. Het vak staat nu als vast onderdeel in het programma en de school gaat werken met de 
leerlijn van Laat maar Zien. Tweemaal per maand wordt een les vanuit de leerlijn ‘Beeldend Onder-
wijs  Basis’ gegeven. Hoe zal dat ervaren worden bij de leerkrachten en de kinderen? Wat voor e� ect 
zal dat hebben op de ontwikkeling van dit vakgebied bij kinderen? Het leek ons interessant de 
school een jaar te volgen. Eerst stelt de Kraanvogel zich voor…

De Kraanvogel is een christelijke basisschool met ruim 400 
leerlingen. Sinds een jaar is Frank Groot directeur en Anneke 
Smedes en Suzanne Strooij zijn de ICC-ers. Anneke staat al 
jaren voor de klas op de Kraanvogel en is erg blij met Frank als 
nieuwe directeur. De mooiste herinneringen aan haar basis-
schooltijd bestaan uit de lessen beeldend onderwijs. Dat wil zij 
de kinderen ook graag meegeven. Frank vindt dat beeldende 
vorming en cultuureducatie een belangrijke plaats behoren 
te krijgen in het onderwijs. Daarbij maakt het deel uit van de 
kerndoelen en hoort het dus in het curriculum van de school. 

Om het vakgebied goed te kunnen neerzetten heb je, zo zegt 
Frank, commitment van alle leerkrachten nodig. Niet ieder-
een voelt zich hierin even ‘thuis’. Daarom is het volgens hem 
belangrijk duidelijke afspraken te maken en de voorwaarden te 
optimaliseren. Iedere leerkracht hee�  de introductie workshop 
van Laat maar Zien gevolgd. Hierdoor staan de neuzen dezelf-
de kant op en  weten alle leerkrachten hoe ze Laat maar Zien 
goed kunnen gebruiken. Frank hee�  alle benodigde materialen
besteld zodat alles voorhanden is en de lessen gegeven kunnen 
worden. 

Anneke en Suzanne volgen nu een opleiding ICC bij Col-
lage Almere. Daarbij kregen ze de opdracht de Kraanvogel in 
te schalen om te zien in welk stadium de school verkeert op 
het gebied van implementatie van cultuureducatie. Het was 
voor hen bemoedigend te ontdekken dat de Kraanvogel al een 
behoorlijke basis hee�  gelegd. Cultuureducatie staat al op de 
agenda, de keuze voor de methode is gemaakt en de materialen 
zijn aangescha� . De leerkrachten kunnen aan de slag gaan met
de methode Laat maar Zien. 

Bij de meeste scholen staat cultuureducatie wel op de agenda 
maar is er (nog) geen concrete planning. Zo was het voor de 
komst van Frank ook met de Kraanvogel gesteld. 

Volgens Anneke en Suzanne wordt het vakgebied nu weer leuk 
en voel je al dat men geïnspireerd aan de slag is gegaan. Over 
het belang van het vakgebied zijn ze heel duidelijk. De focus 
lag heel erg op de resultaten, nu wordt het proces veel belang-
rijker en daarmee is veel te leren. Beschouwen is een wezenlijk 
onderdeel van de didactiek en het is voor de kinderen goed 
om hiermee vertrouwd te raken. Het is voor de kinderen ook 
goed om niet alleen maar bezig te zijn met vakken als taal en 
rekenen. Ze vinden het heerlijk om dingen te maken. Daarbij 
ontwikkel je ook andere vaardigheden wat voor veel kinderen 
erg stimulerend is.

Volg de Kraanvogel en lees in de volgende nieuwsbrief hoe de 
eerste ervaringen van de school zijn met het werken met de 
leerlijn.

De leerlijn ‘beeldend onderwijs basis’ bestaat uit een set van 160 lessen: 20 voor elke groep. Uitgangspunt voor deze leerlijn is de 
omgang met materialen. Wanneer je de leerlijn van groep 1 tot en met 8 op je basisschool doorvoert, zorg je ervoor dat de kinde-
ren met de meest gangbare materialen en technieken opklimmend in niveau in aanraking komen.


