CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT :
CULTUUREDUCATIE & ONDERWIJS GAAN HAND IN HAND!
De Domijnen is in de periode 2017-2020 onder de naam Eigenwijs penvoerder voor Cultuureducatie
met Kwaliteit (CmK) in de Westelijke Mijnstreek.
Dit betekent dat we de scholen die aan het programma deelnemen voor het maken van culturele cocreaties zullen koppelen aan regionale experts uit de verschillende culturele disciplines.
Om deze opdracht te kunnen realiseren zijn we op zoek naar culturele experts met enthousiasme voor
het onderwijs die zich graag willen bijscholen om goed te kunnen aansluiten bij het onderwijs van nu.
Wil je meer informatie klik dan op de link naar EigenWijs en bekijk onze site.
Ben jij een culturele expert en ligt jouw werkgebied in de Westelijke Mijnstreek?
Ben jij een culturele expert die zijn talent graag verbindt aan onderwijs?
En wil jij graag meer weten van dat onderwijs om die verbinding kwalitatief te versterken?
DAN BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN – DOE MEE AAN DE TRAINING ‘CULTUUREDUCATIE &
ONDERWIJS GAAN HAND IN HAND’!
WAT?
 (Verdiept) kennismaken met het project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’
 Onderzoeken ONDERWIJS 2020 aan de hand van de onderwijsconcepten die binnen de
regio aangeboden worden
 Vindplekken van Leerlijnen, Kerndoelen & Tussendoelen – koppelen aan competenties van
jezelf als het gaat om de verbinding kwalitatief te versterken
 Theorie & praktijk  ERVAREN – BELEVEN – LEREN – BEGRIJPEN!
WANNEER?
 6 bijeenkomsten van 2 uur
 Op vrijdagmiddag van 15:00-17:00 uur.
 Data: 16 februari, 02 –16 – 30 maart & 13 – 27 april 2018
 Plek (precieze info volgt na aanmelding!)
DOE JE MEE?
Wacht niet te lang met aanmelden, er is plek voor maximaal 12 personen en VOL = VOL!
Meld je voor 01 februari aan – bij educatie@dedomijnen.nl
Verbinden start met elkaar leren kennen – vertel bij de aanmelding iets over jezelf:
Wat is je culturele discipline? Waarin uit zich dit of wordt dit zichtbaar? Heb je ervaring met onderwijs
– beschrijf dit kort! Wat is je motivatie om mee te doen? Wat wil je graag (verder) ontwikkelen op dit
gebied, waar liggen jouw vragen?
WIE REIST MET JE MEE?
De Vrienden van Bibi is een Educatief Ontwerp Collectief dat ‘met de voeten in de klei van Onderwijs
staat’! Wij, Suzan Mulders & Hannelore Rubie, geloven in de kracht van de ander en zijn er dan ook
op gericht om die ander, groot en klein(!), te laten excelleren! Hoe we dat doen? We verbinden
Onderwijs, Zorg & Cultuureducatie op eigenzinnige, kleurrijke en speelse wijze – ons motto is dan ook
‘Professionaliseren met een knipoog!’
Meer weten over ons? Zie www.devriendenvanbibi.nl of facebook.nl/devriendenvanbibi

Met vriendelijke groet,
Team Educatie De Domijnen

