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De Ladekast van COH
Met Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) ontdekken leerlingen hun talenten en creativiteit tijdens
cultuurlessen. Door een uiteenlopende aanbod via De Ladekast leren zij op een nieuwe manier naar
zichzelf en de wereld te kijken. Met het doel planmatig de creatieve ontwikkeling van onze leerlingen
aan te wakkeren en verder te stimuleren. Niet alleen als een leuk extraatje, maar als een essentieel
onderdeel van wat we een kind aan bagage willen meegeven tijdens hun ontwikkeling.
De virtuele Ladekast is gevuld met 128 projecten gericht op cultuuronderwijs binnen verschillende
kunstdisciplines. De projecten zijn zo ontwikkeld dat de lessen door de leerkracht zélf gegeven
kunnen worden. Alles staat online, kan zo op het smartbord en is kosteloos te gebruiken.
De projecten bieden in groter perspectief een leerlijn in vier leeftijdsgroepen:
groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.
De projecten zijn met elkaar verbonden door vier overkoepelende thema’s:
Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen.
Ieder thema heeft 8 disciplines, waaruit de leraar zelf een keuze kan maken:
Beeldende kunst, Cultureel erfgoed, Dans, Interdisciplinair, Literatuur, Mediacultuur , Muziek en
Theater.
Elk project uit de Haagse ladekast is gericht op de creatieve ontwikkeling van de leerling.
Een project start altijd met een introductie en een oriëntatie. De introductie is de ‘straaljager’ door
de klas, de verrassende start. In de introductie worden de contouren van het project zichtbaar tijdens
het houden van het filosofisch gesprek. Na de introductie volgen een aantal opdrachten.
In elke opdracht doorloopt de leerling de fasen van het creatief proces. Dit begint met het
onderzoek, gevolgd door het uitvoeren en vervolgens presenteren en evalueren. De vier onderdelen
van het creatief proces worden in alle opdrachten herhaald. De presentaties in opdracht 1 en 2 zijn
kleine presentaties, de presentatie in opdracht 3 is de slotpresentatie en het einde van het project.

Aansluitend bij de projecten bezoeken onze leerlingen musea, voorstellingen in theaters of komt er
een kunstenaar in de klas.

Via onderstaande link kunt u een filmpje over De Ladekast bekijken.
https://youtu.be/eZ8wPf5CUME
Op de website van Cultuurschakel kunt u meer informatie over dit cultuureducatieaanbod lezen
https://www.cultuurschakel.nl/

