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Het eerste schooljaar CHV Academy zit er bijna op. Alle kinderen 
in de groepen 4, 5 en 6 op 32 basisscholen in Meierijstad hebben 
30 weken kunstles gehad van één van de kunstprofessionals 
van CHV Academy. De ervaringen in dit eerste jaar zijn positief. 
Tussentijds hebben we met elkaar geëvalueerd en pakken we de 
aandachtspunten op die er zijn voor de doorontwikkeling van de 
lessen en het inhoudelijke programma. We willen jou heel hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking!

Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het 
volgende schooljaar en dus ook met de doorontwikkeling van de 
andere kunstdisciplines naast muziek. Onze kunstprofessionals 

plannen binnenkort samen met jou of een collega de kunstlessen 
in. Met deze factsheet informeren wij je graag over de planning, 
de doorontwikkeling en andere relevante zaken en afspraken voor 
het samen goed opstarten van het nieuwe schooljaar. Heb je hier 
vragen over of wil je meer informatie, dan kun je terecht bij Cindy 
of Elke. Hun contactgegevens vind je onderaan.

Voor nu wensen wij je alvast een fantastische zomervakantie toe 
en we zien je graag weer in het nieuwe schooljaar!

Team CHV Academy Breedtekunst

PRAKTISCHE INFORMATIE EN AFSPRAKEN 

•  De lessen starten in week 40. Op enkele scholen gaan de 
lessen, in overleg, eerder van start (vanwege feestdagen waar-
door enkele lessen uitvallen).

•  30 weken les.
•  Iedere les duurt 45 minuten.
•  De lessen worden gegeven in de groep 4, 5 en 6.  

Een combinatiegroep 3-4 of 6-7 krijgt in zijn geheel de lessen 
van CHV Academy, deze hoeven dus niet meer opgesplitst te 
worden. Zo kan de groepsleerkracht ook aanwezig zijn en 
actief deelnemen.

•  CHV Academy is nog volop in ontwikkeling. Het komende 
jaar doen we daarom onderzoek naar het geven van complete 
kunstlessen. Dit betekent dat we kunstdisciplines aan elkaar 
verbinden en binnen de kunsteducatie vakoverstijgend gaan 
werken. Op een groot aantal scholen zetten we pilots  
in. Om hoeveel lessen (van de 30) dit gaat is nog niet vast- 
gelegd. De kunstlessen zullen soms verzorgd worden door 
twee docenten van verschillende disciplines. Natuurlijk doen 
we dit in overleg met de ICC’er en de leerkrachten van de 
desbetreffende school. De basis van het schooljaar 2018-2019 
is nog steeds de discipline muziek. 

• De coördinatoren van de marktplaats voor Meierijstad:  
 Cultuurkade, zijn betrokken bij de doorontwikkeling van CHV  
 Academy. In overleg met het onderwijs en Cultuurkade 
 ontwikkelen we een toekomstvisie op kunstonderwijs op school  
 in Meierijstad.
• Bij ziekte van de kunstdocent of een studiedag wordt de les  
 indien mogelijk verzet of ingehaald. 
• Geef bij aanvang van het schooljaar studiedagen en andere  
 bijzondere dagen door aan de CHV Academy-docent. Lessen  
 die op het laatste moment door de school worden afgezegd  
 kunnen helaas niet worden ingehaald. 
• Wij verzorgen geen rapporten, dit past niet binnen onze visie.
• Er wordt minimaal 1 voorstelling per school met de kinderen  
 verzorgt door de CHV Academy-docent zelf.
• Wij rekenen op de betrokkenheid en aanwezigheid van de  
 groepsleerkracht tijdens de les. Dit is een goed voorbeeld voor  
 de leerlingen en bovendien een mooie kans om zelf te leren en  
 de leerlingen te observeren. Kortom: doe lekker actief mee  
 met de kids! Ook voor de leerkracht is dit superleuk!
• CHV Academy-docent zorgt ervoor dat lesmateriaal gedeeld  
 en gebruikt kan worden door de leerkrachten van de school,  
 zodat de les nog eens herhaald kan worden. 

VISIE VAN CHV ACADEMY 

Vanuit Dans, Theater, Muziek, Beeldende kunst zijn we in staat 
onze binnenwereld zichtbaar,  hoorbaar en voelbaar te maken. 
Kunst maakt dat we in contact zijn met onszelf, de ander en de 
wereld om ons heen.
 
De CHV Academy kunstenaar – docent prikkelt, verwart, verwondert, 
inspireert, maakt ons nieuwsgierig en is artistiek vaardig. Zo schept 
hij ruimte voor verbeelding; het vermogen iets te kunnen zien en 
maken wat er nog niet is.
 
Waarin ieder kind de kans krijgt om op eigen wijze zijn eigen talent 
(taal/manier van uitdrukken) te ontdekken en ontwikkelen. Ieder 
kind mag zichzelf zijn.
 

WAT LEREN WE VAN KUNST?

•   Het stelt vragen en geeft geen omlijnde antwoorden
• Het gaat niet om waarheid, maar om de betekenis die je  
 ergens aan geeft.
• Het prikkelt meer dan alleen ons denken.

WAT ZIT ER IN DE LESSEN VAN CHV ACADEMY?

• Kunst vanuit jezelf en je passie voor kunst! Denken vanuit  
 voelen. Geen lesjes, maar kunst. Denken vanuit je eigen 
 kunstenaarsschap.
•  Onze binnenwereld de klas inbrengen, dit nodigt kinderen uit  
 om dit ook te doen en te mogen.
• Artistieke activiteit. Dus doen en ervaren.
• Aandacht: de leerling zien. Je werkvormen dusdanig aanpassen  
 dat hier de mogelijkheid voor is. Een groepsleerkracht heeft  
 hier ook een belangrijke rol in en krijgt andere ogen aangeboden 
 om naar zijn/haar leerlingen te kijken. Het is kijken door een  
 andere bril. Gezien worden door de leerkracht, maar ook door  
 elkaar!
• Een sfeer van delen. We ontwikkelen een vragende didactiek,  
 ook bij de kinderen onderling. Wie durft te laten zien wat hij/zij  
 gemaakt heeft bijvoorbeeld. Je mening leren uitspreken zonder  
 te oordelen/veroordelen. Nieuwsgierig zijn naar elkaars werk  
 (en ook andere perspectieven proberen te begrijpen).
• Verbeelding en verbeeldingskracht!

Elke Holsheimer: elke.holsheimer@phoenixcultuur.nl
Cindy van Rijn: cindy.vrijn@phoenixcultuur.nl
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