
ARTLAB
Kunst  &  Taal



Intro:	  

https-‐//youtu.be/qQ7mziRO1sQ



Hoe	  het	  begon:	  



•Profiel	  van	  de	  leerlingen:	  kansarm,	  superdiversiteit,	  …
• Imago	  en	  bekendheid	  van	  de	  school	  in	  de	  buurt	  mocht	  
beter
•16	  nieuwe	  eindtermen	  voor	  het	  secundair	  onderwijs
•Muzische	  vakken	  en	  Nederlands	  :	  combineren?

Noden



•Nieuwe	  vakkencluster:	  ARTLAB -‐ Kunst	  &	  Taal
•Projecten:	  taalvaardigheid	  +	  muzische	  vakken	  +	  eigen	  
leefwereld	  jongeren	  +	  actief	  burgerschap	  =	  leerwinst
•Professionalisering	  via	  co-‐teaching	  ism de	  Academies
•1e jaars SO

Besluit	  directie





SL	  Waterbaan:
• Chantal	  Martiny:	  directie,	  aanzet	  vakkencluster.	  
• Soumaya El	  Allachi:	  algemeen	  coördinator	  
• Izja	  Rutten:	  leerkracht	  P.O.	  en	  project	  (video,	  muziek,	  …)
• Anja	  Verduyckt:	  leerkracht	  Nederlands	  en	  project	  (literatuur,	  beeld,..)
• Kim	  Adriaensen:	  leerkracht	  Nederlands,	  project(poëzie,	  ct	  Peter	  Holvoet-‐Hansen…)
• Wim	  Van	  Herck:	  Leerkracht	  P.O	  en	  project	  (muziek,	  beeld,..)
• Susan	  Banafti	  (R.	  Thielemans):	  leerkracht	  	  P.O,	  project	  (fotografie,	  video,	  theater	  …)
De	  Academies/	  Kunstkuur:
• Mitzy Van	  den	  Eynde:	  multimediale	  leerkracht,	  coördinator	  transversale	  artistieke	  
projecten,	  subsidies,	  brede	  school	  en	  actief	  burgerschap.

Extra:
• Wouter:	  stage	  Master	  in	  de	  Kunsteducatie

rtlab



• Nieuwe/andere	  technieken	  in	  de	  verschillende	  media
• Omgang	  met	  een	  superdiverse	  doelgroep
• Artistieke	  processen	  en	  producten
• Brede	  school	  en	  netwerking	  
• Cultuurbeschouwing
• Creatieve	  methodieken

Professionalisering	  via	  co-‐teaching



• 1ASO
• Nulmeting	  taalvaardigheid
• September:	   globale	  brainstorms
met	  alle	  lln:	  bepaling	  interesses,	  
ideeën	  en	  maatschappelijk	  discours
• 2	  projecten	  met	  toonmoment	   /jaar
• Eindmeting	  taalvaardigheid

Basis



• Vergadering:	  bepaling	  basisthema,	  subthema’s en	  media	  ,	  gelinkt	  aan	  
discours	  en	  interesses	  lln
• Voorstellingsrondje.	  Keuze	  lln
• Klasoverschrijdendeverdeling	  lln
• Elke	  lk	  verdiept	  zich	  met	  zijn	  groep	  op	  het	  thema	  +	  werken	  naar	  
toonmoment,	  versterkt	  via	  co-‐teachings
• +	  cultuurbeschouwing	  en	  brede	  school
• Vergaderingen	  ifv toonmoment
• Repetities
• Toonmoment
• Evaluatie

één	  Artlabproject =



1e project:	  eARTh



• Nood	  school:	  zichtbaarheid	  en	  uitstraling
• Oplossing:	  alle	  lln 1A	  schilderen	  panelen	  voor	  de	  schoolgevel
• Begeleiding:	  studenten	  en	  lector	  PKV,	  KdG hogeschool	  olvMitzy,	  lkn assist	  

Beeld:



• Getoond	  op	  de	  opendeurdagen	  voor	  lln 5e en	  6e lj lagere	  scholen	  
buurt

Doorwerkkeuzes	  en	  hun	  resultaat



Poëzie	  en	  kostuums



Dans:	  Afro	  fusion
•https://www.youtube.com/watch?v=2SeIIthBENA&fea
ture=youtu.be



Muziek:	  eigen	  rapsong
•https://www.youtube.com/watch?v=HU
xPYx7JIIE&feature=youtu.be



Memes en	  protestborden	  
in	  het	  Nederlands



Boekje,	  kaartjes,	  zaden



• Vertrouwen	  
• Lokalen	  en	  locaties
• Namen	  leerlingen
• Ziekte	  leerkracht
• Planning	  en	  communicatie

Moeilijkheden?



• Professionalisering	  S.O.	  en	  D.K.O.
• Toeleiding	  naar	  de	  Academies
• én	  naar	  de	  school	  door	  de	  positieve	  uitstraling	  in	  de	  buurt
• Samenwerking	  buurt:	  werken	  op	  locatie,	  sponsoring	  werkkrachten	  en	  
materiaal,…
• Sterk	  engagement	  vd lln door	  werken	  vanuit	  hun	  leefwereld
• Engegement lkn door	  betrekken	  van	  hun	  interesses	  en	  media
• Actief	  burgerschap
• Actief	  en	  contextgebonden taalgebruik

Voordelen



• Nieuw	  project:	  piraten.	  
• Met	  hackers	  tegen	  pesten,	  een	  eigen	  prentenboek,	  
theater	  enz..	  	  te	  C.C.	  Deurne.

• Evaluatie	  juni,	  met	  team	  en	  met	  afgevaardigden	  lln.	  
• Eerste	  resultaten	  taligheid
• Eerste	  blauwdruk	  basiswerkwijze
• Voortzetting	  project	  Kunstkuur	  2020	  -‐ 2021
• BSO	  Rochus:	  eigen	  project	  ingediend	  gebaseerd	  op	  
BSO	  eindtermen	  kunstbeschouwing	  en	  taligheid:	  
Kunstkijker!
• Andere	  scholen?

Toekomst?



Dank	  je!
Izja,	  Kim	  &	  Mitzy

Vragen?


