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10 stappen naar meer kunst
en cultuur binnen je opvang

1 Bespreek binnen jullie team wat jullie verstaan
onder het begrip kunst en cultuur(educatie).
Wat is kunst voor ons? Wat zijn jou ervaringen met kunst
en cultuur? Vanaf welke leeftijd is het belangrijk dat kinderen deelnemen aan cultuur? Wat zijn de voordelen?
2 Kijk kritisch naar je eigen werking.
Is ons aanbod inspirerend en verdiepend? Wat doen
wel al? Wat willen we nog meer doen? Wat hebben we
hiervoor nodig? Moeten we extra ondersteuning hebben
hiervoor? Doe zelf de test op Speelbank.be en bespreek
het resultaat.
3 Iedereen heeft zijn talent.
Wat kan jij goed en wat doe je graag? Zingen, dansen,
schilderen, zingen, voorlezen, taal,... ? Doe wat je graag
doet en geef je enthousiasme door aan de kinderen. Laat
je inspireren door extra vorming, zo doe je nieuwe frisse
ideeën op en kan je je collega’s en de kinderen inspireren.
4 Kom uit je kot en ga buiten je opvang.
Bekijk het aanbod van de culturele centra, organisaties,
musea of de bib in je buurt. Hebben ze geen aanbod voor
kleine kinderen? Vraag ernaar. Waarschijnlijk kunnen ze
met een paar aanpassingen het aanbod toch toegankelijk
maken voor jullie. Bekijk zeker ook bestaande initiatieven
zoals Kinderkunstendag, Krokuskriebels of de voorleesweek.

5 Breng kunst en cultuur binnen in je opvang.
Er zijn organisaties die workshops of voorstellingen op
maat van de kinderen tot in de opvang brengen. Nodig
hen uit, wees onbevooroordeeld en laat je door hen inspireren. Spreek buren of (groot)ouders aan die kunstige talenten hebben. Misschien wil de kunstenaar om de hoek
jullie wel eens ontvangen in zijn atelier of wil de papa van
een van de kinderen muziek komen spelen? Zorg ervoor
dat de bedoeling en verwachtingen duidelijk zijn langs
beide kanten.
6 Betrek (groot)ouders of voogden.
Nodig hen uit, laat hen mee begeleiden en deelnemen.
Zo kan het een waardevol samen-moment worden.
Iedereen geniet op dat moment van de verbindende
kracht van cultuur. Sommige ouders ervaren de term
‘cultuur’, ‘theater’ of ‘museum’ als hoogdrempelig. Informeer hen goed, leg goed uit hoe en wat je gaat doen en
gebruik toegankelijke taal.
7 Denk aan organisatorische zaken (bv toiletbezoek,
verzorgingsmoment, drinken, vervoer,...) wanneer je op
uitstap gaat, maar laat je er zeker niet door afschrikken.
Een bezoek aan een bijzondere plek kan een belangrijke
ervaring zijn t.o.v. enkele praktische overwegingen.
8 Zorg voor folders i.v.m. het cultuuraanbod in je
opvang. Zo wordt iedereen op de hoogte gehouden, ook
de ouders, en krijgt men ‘goesting’ om mee te doen.
9 Documenteer. Maak foto’s of filmmateriaal.
Het is fijn voor iedereen, ook voor de kinderen, om terug
te kijken en er eventueel een vervolg aan te breien. En het
is interessant als archiefmateriaal.
10 Bouw verder op wat de kinderen verwonderd.
Wat sprak hen aan? Wat wekte hun interesse? Welke vervolgactiviteit zou je kunnen doen? Verleg je eigen grenzen
en laat je inspireren door de kinderen.
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