
 

- De basis. 
Die mogen wij, als leerkracht, verstevigen bij jonge mensen.  
Kinderen willen zich graag – verder – ontwikkelen.     
Ze zijn nieuwsgierig, leergierig en ieder heeft zijn eigen wijze waarop de basis wordt verkend en verstevigd. 
Ook wij als leerkracht hebben elk onze eigen kracht waarmee we kinderen verder kunnen helpen binnen 
het onderwijs. 
 

-- Ik ben Anneke van der Weg  
Vakleerkracht beeldend en Interne Cultuur Coördinator op twee basisscholen in Apeldoorn. De Diamant en 
De Regenboog, elk met twee locaties. In totaal ruim 800 leerlingen en zo’n 90 collega’s. 
 

u U begrijpt , Dat vergt een enorme organisatie. Om die reden ben ik al mijn kennis, voorbeelden, praktische 
tips, gaan verzamelen en delen op www.  
Wie Wil Weten hoe je je creatieve lessen kan geven of hoe  een creatieve techniek ook alweer  gaat, kan te 
rade op internet. Dat kost altijd meer tijd dan je wilt. Uit de Basis biedt een overzicht. Een soort digitale 
gereedschapskist. Handig om even iets op te zoeken. Om eventuele hulpouders op weg te helpen. Handig 
om leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten. 
 

I Ik merk tijdens mijn lessen dat sommige leerlingen  erg creatief zijn. Ook zijn er leerlingen die daar grote 
moeite mee hebben.  Anderen zijn juist technisch zeer handig.  Zo divers  is dat bij mijn collega’s ook.  

T Toch moet iedere leerkracht op de basisschool creatieve vakken geven. Dans is toch iets anders dan 
erfgoed. En muziek iets anders dan moderne media. 

D Door gelukkige leerkrachten wordt het  mooiste onderwijs gegeven. Dus hoe plezierig  is het wanneer je 
les kan geven in een vak waar je interesse ligt, waarin je goed bent. 
 

E Elke leerkracht gaat daarom op De Regenboog vanuit de eigen expertise leerlingen een creatieve of 
culturele discipline aanbieden. Dit vindt groepsoverschrijdend plaats in een  Cultuurcarrousel. Deze 
hebben we gekoppeld aan De Nederlandse Canon. 50 Vensters vanuit de Vaderlandse geschiedenis bieden 
een opening naar vakoverstijgend werken.  
 

B De Canon als Bron. De Canon  als vakoverstijgend pioniersproject  met koppelingen naar alle culturele 
disciplines Dit gebruik ik als Pioniers Project, als methode om creativiteit te koppelen aan actualiteit. Om 
samen te leren verwoorden of verbeelden wat ons beweegt.  Als stok achter de deur maak ik  een blog 
met een wekelijkse lesbrief zodat ik de kist overzichtelijk uit kan bouwen. 
 

A Al het  pionieren opende nieuwe wegen. Het gaf me de mogelijkheid te leren en laten reflecteren met De 
Dialoogschool, gekoppeld aan de HAN, contact te leggen met de makers van EnToen.nu, verder te bouwen 
aan muziek, dans, drama met enthousiaste experts binnen en buiten de school, erfgoed en literatuur uit te 
werken met Coda , Markant en Cultuurwijzer en dan nog is lang niet genoemd. 
 

S Samen hebben we over en weer veel  gedeeld.  Dat leverde mij veel energie op.  Dat deel ik weer met 
leerlingen, collega’s , ouders  

I Iedereen weet  steeds beter de weg op UitdeBasis te vinden. Door het pionieren ben ik ook digitaal wijzer 
geworden. De site wordt steeds gebruikersvriendelijker 

s Wat helemaal super is: door te delen worden nieuwe materialen en gereedschappen toegevoegd.  De site 
werkt. Kinderen, collega’s en ouders komen niet alleen meer halen maar ook brengen! De site als 
stapsteen! Voor de Regenboog, de Diamant en ieder die wil! 
 

Uit 
De 
Basis 

Geweldig! Pionieren heeft mij weer doen geloven in opbouwend onderwijs. 
Ik voel weer leerkracht!  
Creatief vanuit de Basis! 
 
 
 
 

 


