ACADEMIE
Scholing en evenementen 2018-2019

Beste collega,
Met gepaste trots presenteren wij het scholingsaanbod van de		
Collage Academie 2018-2019.
Professionalisering is belangrijk als je op school stappen vooruit wil zetten
op het gebied van kunst en cultuur. Het volgen van cursussen, aanwezig
zijn bij netwerkbijeenkomsten, het zingen in een koor, met je handen bezig
zijn... hoe interessant, zinvol maar bovenal aantrekkelijk, gezellig en leuk
kan dat zijn?

ACADEMIE

In deze brochure vind je allerlei activiteiten waar je op kunt inschrijven, er
valt weer van alles te kiezen.
Let op:

Een deel van het aanbod is kosteloos maar niet vrijblijvend. In een aantal
gevallenScholing
hanteren we een
tarief. Dat betekent
dat je een factuur
enno-show
evenementen
2018-2019
krijgt indien je na aanmelding, ongeacht de reden, toch niet aan de
activiteit of cursus deelneemt.
We raden je aan om de data van activiteiten waar je op inschrijft of naar
toe wil gaan nu meteen in de agenda te zetten. Actuele informatie vind je
altijd op de website van Collage.
Voor vragen en informatie kun je altijd bij ons terecht. Bel of mail gerust,
we helpen je graag.
Veel plezier bij het kiezen en van harte welkom bij de Collage Academie!
Paul Macco
Directeur Collage Almere

ICC cursus

Handen en voeten geven aan cultuuronderwijs

Waar willen jullie als school naartoe op het gebied
van cultuuronderwijs? Wat willen jullie de kinderen
meegeven aan kunst en cultuur in de acht jaar dat ze op
school zijn?
De cursus Interne Cultuur Coördinator (ICC) is ontwikkeld om je te helpen
cultuuronderwijs handen en voeten te geven op school en dit te borgen. In de
cursus leer je hoe je samen met je team cultuuronderwijs kunt vormgeven.
Voor een cultuurcoördinator is het belangrijk om te weten hoe het zit met
de eigen motivatie en passies en vooral hoe je die kan voeden en hoe je
anderen kunt inspireren.
De cursus is opgebouwd rond een aantal thema’s zoals: visie op cultuur,
draagvlak, de organisatie van cultuuronderwijs, leerlijnen, het creatieve
proces, vakintegratie, e.d. Aan het eind van de cursus heb je een plan
gemaakt voor het cultuuronderwijs op jouw school.

Data: 		
Prijs: 		
Meer info:
			

20-09, 18-10, 22-11 (2018), 24-01, 7-03, 11-04, 23-05 (2019)
Uitreiking certificaten: 26-06-2019, tijdstip in overleg.
Kosteloos voor basisscholen in Almere
Inschrijven kan tot 15 juli 2018. Via de website van
Collage Academie www.collage-academie.nl

Beeldend Vaardig

Deze training is gericht op het vergroten van de eigen
vaardigheden, met een vertaalslag naar de eigen
klassensituatie.
Er wordt gewerkt vanuit een procesgerichte didactiek en het
samenvoegen en verdiepen van de parate kennis op het
gebied van:
Module 1

Tekenen		

Teken- en schildertechnieken

Module 2
Textiel		
Technieken met vezels en draden en 		
				oppervlaktetechnieken
Module 3
Handvaardigheid Papiertechnieken en technieken met 		
				
construeren en verbinden
Meer informatie over Beeldend Vaardig vind
je op www.collage-academie.nl

Data: 		
Module 1: 14-01 en 21-01 (2019), Module 2: 28-01 en
		
04-02 (2019), Module 3: 04-03 en 11-03 (2019)
Prijs: 		
1 Module € 75,00 - 2 Modules € 140,00 - 3 Modules € 190,00
		Inclusief materialen
Meer info:
Inschrijven kan tot 9 januari 2019. Via de website van
		Collage Academie www.collage-academie.nl

Leerlijnenlab

Een structureel pad uitstippelen voor cultuuronderwijs

Hoe zorg je ervoor dat cultuuronderwijs echt verankerd
raakt op school? Wanneer weet je dat de leerlingen
blijvend worden uitgedaagd op cultureel gebied?
Leerlijnen voor cultuuronderwijs zorgen ervoor dat
culturele activiteiten of projecten geen losse flodders
meer zijn maar dat ze echt ingebed worden in een
structuur.
In deze bijeenkomst fris je op wat een leerlijn voor cultuuronderwijs inhoudt,
welke bestaande leerlijnen er zijn en hoe jouw raamwerk voor een leerlijn
eruit kan komen te zien. In een lab-opstelling onderzoek je met elkaar en
onder begeleiding van experts de start van een leerlijn voor jouw school.

Datum:		
Prijs: 		
Meer inf:
		

06-02-2019
€ 25,00
Inschrijven kan tot 18 januari 2019. Via de website van 		
Collage Academie www.collage-academie.nl

Word Meesterverteller!

Herinner je je die meester of juf van vroeger die zo goed
kon vertellen? Dat kun je leren!

Een verhaal vertellen zit vol plezier, vol verbeeldingskracht. Verhalen
vertellen doe je samen. Dat is de insteek van deze cursus. We kijken hoe je
eenvoudig maar doelgericht verhalen kunt gebruiken in je lessen. Hoe krijg
je de leerlingen aan het vertellen? En wat gebeurt er eigenlijk als je samen
zo’n verhaal beleeft? Je leert op een creatieve manier om verhalen (beter)
te vertellen.
Na elke bijeenkomst, o.l.v. Rudolf Roos, ga je naar huis met een verhaal dat
je de volgende dag zo in je klas kunt vertellen. Deze cursus is vroeg in het
schooljaar gepland, zodat jij en de kinderen uit je klas er het hele jaar plezier
van hebben!

Data: 		
12-09, 19-09, 26-09 en 03-10 (2018)
Prijs:
€ 160,00
Meer info:
Inschrijven kan tot 14 juli 2018. Via de website van
		Collage Academie www.collage-academie.nl

Onderwijskoor

Laat je horen! Houd je van samen zingen, wil je ideeën
opdoen voor je groep en wil je je eigen vaardigheden
ontwikkelen? Doe dan mee aan het onderwijskoor!
Een training om je plezier in zingen te vergroten en je drempelvrees te
verlagen. We zingen o.a. meerstemmige popsongs en wereldmuziek en we
geven je zangtips en liedjes mee die je meteen in je klas kunt gebruiken.

Data: 		
1-10, 8-10, 15-10, 29-10, 5-11 en 12-11 (2018)
Prijs: 		
€ 25,00
Meer info:
Inschrijven kan tot 19 september 2018. Via de website van
		Collage Academie www.collage-academie.nl

Gitaar in de klas

Wil je leren hoe je op een eenvoudige manier op de gitaar
liedjes kunt begeleiden in de klas? Wil je in je eigen tijd
en in je eigen tempo kunnen oefenen? Schrijf je dan in
voor deze training.
Eén keer per maand volg je een bijeenkomst van een uur, na schooltijd.
Daarna kun je thuis via de Online Muziekschool zelf verder met het
oefenen van de akkoorden en de technieken. De lessen van de Online
Muziekschool blijven een jaar lang beschikbaar. Neem zelf een gitaar, een
stemapparaat (eventueel een app op je telefoon) en een plectrum mee naar
de bijeenkomsten.

Data: 		
9-10, 13-11 (2018), 22-01, 26-02, 26-03 en 16-04 (2019)
Prijs: 		
€ 120,00
Meer info:
Inschrijven kan tot 19 september 2018. Via de website van
		Collage Academie www.collage-academie.nl

Theater is een drama

Theater is zoveel meer dan tekst. Theater komt altijd uit
jezelf!

In deze training ontdek je in twee avonden hoe je vanuit een eigen idee
of fascinatie aan de slag kunt met theater en drama in de klas. Met een
theaterdocent van BonteHond werk je aan praktische doe-opdrachten en
leer je hoe je vanuit je eigen creativiteit én die van leerlingen scènes kunt
maken. Na afloop heb je een basis waarmee je in de klas kunt variëren.

Data: 		
30-01 en 13-02 (2019)
Prijs: 		
Kosteloos
Meer info:
Inschrijven kan tot 23 januari 2019. Via de website van
		Collage Academie www.collage-academie.nl

Theaterkijken bij BonteHond

BonteHond zet haar deuren open. Kijk samen met de
makers van VADERTJE & MOEDERTJE naar de details van
de voorstelling en ontdek de verschillende lagen in theater.
Inclusief een voorstellingsbezoek en meet en greet met de
regisseur.

We leven in een vluchtige tijd waarin onze smartphone altijd binnen handbereik
ligt en we worden overspoeld met informatie. In deze training ontdek je hoe je
met aandacht naar theater kunt kijken. Na een reeks kijkopdrachten en spoilers
kijk je met andere ogen naar de voorstelling. Je ontdekt geheime verwijzingen
naar andere kunstwerken, luistert met gespitste oren naar de muziek en hebt
oog voor de details in de kostuums.

Datum:
27-03-2019
Prijs: 		
Kosteloos
Meer info:
Inschrijven kan tot 20 maart 2019. Via de website van
		Collage Academie www.collage-academie.nl

Reserveer de onderstaande WOENSDAGEN alvast in je
(school)agenda!
Wil je op de hoogte worden gehouden van alle evenementen van Collage?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via www.collage-almere.nl

7 november 2018

Dag van de cultuureducatie van ca. 14.00-20.00 uur
De provinciale dag over cultuuronderwijs. Deze dag wordt dit jaar voor
de 4e keer georganiseerd door FleCk en Collage.
Inschrijven tot 19 oktober 2018

20 maart 2019

ICC Netwerkbijeenkomst Almere van ca. 14.00-17.00 uur
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen met betrekking
tot cultuureducatie? Kom dan naar de ICC netwerkbijeenkomst
voor cultuurcoördinatoren. Deze bijeenkomst staat in het teken
van uitwisseling, inspiratie en nieuwe informatie opdoen over
cultuuronderwijs op school.
Inschrijven tot 6 maart 2019

18 september 2019

Nieuw evenement (vervangt ons voorgaande BELEEF!)
van ca. 14.30-18.30 uur

