
pARTkoer is een kunsteducatief project binnen de Vlaamse
Noordrand rond Brussel waarin kinderen van het basisonderwijs 
een heel schooljaar via verschillende impulsen kunnen proeven van
een bepaalde kunstdiscipline. Ieder leerjaar werkt rond een andere
discipline. Hierdoor garanderen we dat kinderen gedurende hun
lagereschooltijd kunnen proeven van een hele waaier aan
kunstvormen.  

WAT?

H
O

E? PARTkoer ontwikkelt 6 kunsttrajecten waarin telkens 1 kunstvorm
centraal staat. 

Ieder kunsttraject beslaat een volledig schooljaar en omvat 4 vaste
modules om de kinderen in een cultuurbad onder te dompelen:

1. Voorstelling gekoppeld aan de kunstvorm die centraal staat: in
een cultuurhuis binnen of buiten de gemeente, in een gemeentelijke
zaal, in de eetzaal van de school, of misschien zelfs buiten op de
speelplaats?

2. Workshop (100min) door een professioneel docent op school.

3. Doe-Denk-Ding: Een fiche per maand met telkens 3 opdrachten:
een “doeding” voor in de klas, een “doeding” voor thuis en een
“denkding”. Korte, speelse activiteiten om maandelijks die
welbepaalde discipline een plaats te geven in de klas en thuis. 

4. Kunstkoffer bestaande uit een gedetailleerde handleiding,
opdrachtfiches en inspirerende materialen om deze opdrachten uit
te voeren. Hiermee bieden we de leerkracht een gebruiksvriendelijk
pakket in bruikleen om aan de slag te gaan met de klas. Een
instructievideo maakt je wegwijs. Je kan als leerkracht zelf bepalen
hoe intens je met de koffer werkt. 

Door cultuur naar de kinderen te brengen binnen hun
vertrouwde klasomgeving zorgt het project voor een
uiterst lage drempel voor cultuurparticipatie.  

Tegelijk worden de leerkrachten ontlast in hun vaak
moeilijke zoektocht naar een zinvol cultuuraanbod. 

pARTkoer heeft als fundamentele doelstelling om alle
kinderen -zonder onderscheid- te verrijken met de
verbredende en verdiepende werking die kunst in de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen kan
teweegbrengen. DOEL

1e leerjaar = dans
2e leerjaar = muziek
3e leerjaar = theater

4e leerjaar = film/multimedia
5e leerjaar = STEAM
6e leerjaar = beeldende kunst/architectuur

Per school dient niet elke klas/graad deel te nemen. De scholen
kiezen zelf of ze het traject voor alle leerlingen aanbieden, dan wel
voor slechts bepaalde klassen.



Voor het schooljaar 2022 – 2023 wordt het project uitgerold door 
6 kernpartners (CC Asse, Cc Strombeek, CC De Factorij te
Zaventem, GC de Muze van Meise, CC Het Bolwerk te Vilvoorde en
GC De Zandloper te Wemmel) en lopen de trajecten in een heel
aantal scholen van hun gemeenten. Vanaf schooljaar 2023 – 2024
kunnen ook andere geïnteresseerde randgemeenten binnen
Cultuur Noordrand intekenen op dit project.   

WAAR?

Interesse om schooljaar 2023 - 2024 in te
stappen?

Beantwoord tegen 1 maart 2023 deze vragen via mail naar
maaike.detroch@cultuurnoordrand.be:

PRAKTISCH

De kernpartners 
delen expertise in verband met mogelijke schoolvoorstellingen.
leggen de Doe-Denk-Dingen, de workshops en de kunstkoffers
vast.

Cultuur Noordrand: 
is het bovenlokaal aanspreekpunt van pARTkoer. 
zorgt voor de algemene communicatie.
verzorgt de bovenlokale administratie (opmaak bovenlokale
planning, coördinatie levering materiaal, opvolgen evaluatie,
begroting en facturatie).

Je stelt een persoon aan die fungeert als brugfiguur/contactpersoon
tussen de scholen en de kerngroep/Cultuur Noordrand.
De brugfiguur/contactpersoon engageert de scholen en bezorgt ze de
nodige informatie. Alle materiaal wordt aangeleverd.
Je boekt binnen elk pARTkoertraject zelf de voorstelling(en) voor jouw
gemeente.
Je voorziet het nodige budget om de voorstelling(en) te financieren. Je
kan hierbij rekenen op de ticketinkomsten. De regiosubsidie financiert
de 3 andere modules. Deze inkomsten (€ 7) worden via periodieke
factuur van de regio aan het cultuurhuis/de gemeente vereffend.
Het cultuurhuis/de gemeente factureert de trajecten aan de scholen
(inkomsten leerlingen).

Vast tarief per leerling per jaartraject = de ticketprijs van de voorstelling
(richtprijs € 6) + € 7 voor de drie overige modules samen.

 
Wat krijg je aangeboden? 

 

Waar zorg je lokaal (cultuurhuis/ gemeentedienst) voor? 
 

 

Wie is de brugfiguur voor jouw gemeente? 
Hoeveel lagere scholen in jouw gemeente willen deelnemen?
Voor welke kunstvorm(en) of leerja(a)r(en) kiest de school?
Hoeveel klassen nemen er per kunstvorm of per leerjaar deel?
Boek je lokaal zelf een voorstelling (samenwerking cultuurhuis) of reken
je op expertise vanuit regio voor het aanleveren van een voorstelling.

Nog vragen? Aanspreekpunt: Maaike De Troch
maaike.detroch@cultuurnoordrand.be | 0476 64 93 84
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MET STEUN VAN


