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1. Algemeen 

1. Missie School 

Wij zijn herkenbaar als een christelijke school waar iedereen welkom is. Wij verwachten respect voor 
de overtuiging van anderen. Wij staan voor onderscheidend onderwijs in een veilige en geborgen 
werksfeer en staan voor kleinschaligheid. Wij geven een zo breed en evenwichtig mogelijk aanbod en 
streven naar een optimale ontplooiing van hoofd, hart en handen. Wij houden rekening met verschillen 
tussen leerlingen;  de les- of leersituatie wordt gekenmerkt door een krachtige leeromgeving, 
samenwerkend leren, een activerende didactiek en vakoverstijgende leersituaties. Wij bevorderen de 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen. 

 
Centrale doelstellingen 
Het Insula College wil herkenbaar zijn als een christelijke school. Zo staat het in ons schoolplan. 
Iedereen is welkom bij ons. Onze opdracht is de christelijke grondslag te vertalen naar de manier 
waarop wij met elkaar om willen gaan. Betrokkenheid, openheid en respect zijn daarbij de 
sleutelwoorden. Medewerkers, leerlingen en ouders moeten samen werken aan de invulling van die 
begrippen. Wij verwachten respect voor de overtuiging van anderen. Voor de gehele school hebben 
wij een onderwijskundige visie vastgesteld die richting geeft aan ons onderwijs en aan ons dagelijks 
handelen.  
 
Richtinggevende uitspraken daarin luiden als volgt: 
 
• het onderwijs is gericht op de vorming en toerusting van leerlingen; we laten ons daarbij inspireren 
door het Woord van God;  
• in ons onderwijs staat het leerproces van de leerling centraal; 
• wij bevorderen de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen;  
• wij zoeken daarbij voortdurend naar een passend evenwicht tussen houvast bieden en uitdagen;  
• wij houden rekening met verschillen tussen leerlingen;  
• de les- of leersituatie wordt gekenmerkt door een krachtige leeromgeving, samenwerkend leren, een 
activerende didactiek en vakoverstijgende leersituaties. 
 
Vanuit die uitgangspunten willen we ons onderwijs de komende jaren verbeteren en vernieuwen, 
omdat: 
 
• we weten dat niet alle leerlingen dezelfde manier van leren, dezelfde mogelijkheden en dezelfde 
vaardigheden hebben, omdat we beter willen inspelen op wat individuele leerlingen aanspreekt, op 
wat ze al goed kennen en kunnen en waarin ze extra steun nodig hebben;  
• we leerlingen meer verantwoordelijk willen maken voor hun manier van leren en de resultaten 
daarvan;  
• we leerlingen zoveel als mogelijk in een realistische en functionele leeromgeving willen laten leren 
en oefenen;  
• modern onderwijs vraagt om moderne leermiddelen;  
• we de leerlingen willen helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden waar ze in de samenleving wat 
aan hebben: samenwerken, keuzes kunnen maken, beslissingen kunnen nemen, verantwoordelijkheid 
kunnen dragen, respect hebben voor anderen en de mening van anderen;  
• we in woord en daad de leerlingen willen stimuleren tot en begeleiden bij het stellen en 
beantwoorden van zingevingvragen; 
• we vinden dat leerlingen met nog meer plezier naar school moeten gaan. 
 
De verschillende locaties proberen deze uitgangspunten in hun onderwijs nader vorm te geven. Dat 
vertaalt zich in een sterke aandacht voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs in de vorm van 
allerlei activiteiten en projecten. Op deze wijze willen we proberen onderscheidend onderwijs te geven 
als christelijke school. 

Meer dan onderwijs alleen 
Het Insula College wil vanuit een veilige en geborgen werksfeer door opleiding en vorming leerlingen 
bijstaan op hun weg naar volwassenheid, waarin het verkrijgen van een steeds grotere zelfstandigheid 
en het kunnen dragen van steeds meer verantwoordelijkheid wezenlijke elementen zijn. Wij streven 
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naar een optimale ontplooiing van hoofd, hart en handen. 
 
Begeleiding 
Het Insula College streeft door middel van een gestructureerd en een in het onderwijsleerproces 
geïntegreerd begeleidingssysteem naar een bij elke leerling passende zorg; daarbij hoort ook de 
ruimte voor leerlingen die meer dan normale hulp of extra uitdaging nodig hebben. 
 
Toekomstgericht 
Het Insula College tracht een zo breed en evenwichtig mogelijk aanbod van onderwijsvoorzieningen in 
stand te houden dat past bij de eisen van de huidige tijd, maar dat ook inspeelt op toekomstige 
ontwikkelingen en dat recht doet aan verschillen die er in de samenleving zijn. 
We zien het als onze opdracht om elke leerling op grond van aanleg en inzet een bij zijn 
mogelijkheden passende leerroute aan te bieden. De school staat borg voor onderwijs van hoge 
kwaliteit, dat er op gericht is dat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn voor het 
vervolgonderwijs en voor het innemen van hun plaats in de maatschappij. Van leerlingen verwachten 
we dat ze de bij hen passende prestaties leveren. 
 
Kleinschaligheid 
De verschillende locaties van het Insula College bieden onderwijs aan dat toegesneden is op hun 
eigen doelgroep. Een kleinschalig organisatieverband, waarin vaste teams werken, zorgt voor een 
voor alle betrokkenen overzichtelijke en plezierige leef- en werkomgeving. 

2. Missie cultuureducatie 

Kunst wordt benaderd vanuit verschillende perspectieven en leerlingen moeten kunst ervaren als 
publiek als maker en als critici.          
Wij gaan ervoor om leerlingen actief bezig te laten zijn met kunst; kijkend, proevend, ruikend en 
handelend.  
Leerlingen trots laten  zijn op eigen werk dat voortkomt uit de lessen en projecten op het gebied van 
kunst en cultuur. 
Deze actieve manier van omgaan met kunst en cultuur sluit volgens ons het best aan bij de 
belevingswereld van de Mavoleerling. 

Visie  
Met Cultuureducatie wil de school de culturele interesse van leerlingen opwekken en verbreden, de 
persoonlijke ontwikkeling bevorderen, de leerling uitdagen eigen grenzen te verleggen en toekomstige 
cultuurparticipatie bevorderen. 
Kunst & Cultuur zit daarom verweven in het gehele onderwijsprogramma en dat komt tot uiting door 
een breed aanbod van kunstdisciplines. Er wordt in klas 1 en 2 les gegeven in handvaardigheid, 
tekenen, drama en muziek. In klas 2 volgen de leerlingen mediawijsheid. In klas 3 kan er een keuze 
gemaakt worden uit handvaardigheid, tekenen en muziek. Vanuit deze discipline wordt in klas 3 en 4 
ook aan CKV gewerkt. Tevens werken alle leerjaren aan projecten waar Kunst & Cultuur centraal 
staat. Dat komt neer op 4 extra projecten per leerjaar. Gedurende de opleiding worden er o.a. musea, 
dansvoorstellingen  en  filmvoorstellingen bezocht. Daarnaast wordt er een culturele avond 
georganiseerd. In Mavo 3 kan Beeldende Vorming als eindexamenvak worden gekozen met als 
praktijk gedeelte tekenen. Onze school onderscheidt zich op het gebied van Kunst & Cultuur op de 
volgende manieren: 

1. Kunst in de reguliere kunstlessen. 
2. Kunst in projectvormen samen met niet kunstvakken. 
3. Kunst accentklassen. 
4. Naschoolse activiteiten. 

De kunstdisciplines organiseren samen met andere vakgebieden vakoverstijgende projecten, bij het 
raamwerk curriculum zijn hier voorbeelden van te lezen. Wij willen dat de leerlingen gedurende de 
hele schoolperiode in ieder leerjaar activiteiten ondernemen waarbij Kunst en Cultuur een centrale 
plaats inneemt. Iedere vaksectie heeft in het curriculum opgenomen op welke manier er binnen de 
sectie aandacht aan Kunst en Cultuur besteed wordt. Er is een aparte kunst accentklas, waarbinnen 
de leerlingen extra tijd en faciliteiten krijgen om zich nog meer in kunst en cultuur te verdiepen.  

Juist voor de MAVO leerling vinden wij het belangrijk de culturele interesse te bevorderen. MAVO 
leerlingen komen over het algemeen minder snel in aanraking met een kunstzinnige en culturele 
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omgeving en hebben dus minder culturele bagage. Door de leerlingen op school in aanraking te laten 
komen met kunst en cultuur hopen wij op meer begrip en waardering voor de wereld rondom hen. 
De leerlingen leren diverse manieren om zich te uiten en leren daarvoor open te zijn, zowel binnen 
hun eigen cultuur als bij andere culturen. Ook in hun persoonlijke ontwikkeling boren zij bronnen aan 
die anders onbenut zouden blijven. 

3. Doelstellingen  (SMART) 

- De aangegeven ambities verwezenlijken. 
- Een breed draagvlak behouden voor de ingang gezette nieuwe ontwikkelingen op gebied van 

cultuureducatie.  
- Contacten met instellingen en kunstenaars uitbreiden en verankeren. Dit doen wij door 

afspraken te maken en  deze vast te leggen. 
- Vakoverstijgende projecten vastleggen, uitbreiden en evalueren. Wij streven naar minimaal 2 

extra vakoverstijgende projecten per leerjaar. 
- Burgerschap een plaats geven in het vak Mediawijsheid. Wij zijn een samenwerking 

aangegaan met studio Eironeia om de lesbundel Mediame te herschrijven voor het VMBO. 
Burgerschap vindt hier een grote plaats in. 

- Aansluiting vinden bij de Creative Industrie. Wij willen met de leerlingen uit de kunst 
accentklassen en de techniek accentklassen projecten ontwikkelen waarbij ontwerpen en 
techniek centraal staan. 

- Wij oriënteren ons op Cultuur-Internationalisering. Ons doel is komende jaren een visie te 
ontwikkelen m.b.t Cultuur-Internationalisering. 

4. Culturele omgeving 

De belangrijkste culturele instellingen Doelstelling samenwerking

Verschillende Dordtse kunstenaars. Zie voor een 
overzicht bijlage 1.

Leerlingen komen in contact met 
kunstenaars en hun werkomgeving.

Energiehuis Leerlingen brengen een bezoek aan een 
filmhuis en leren een film analyseren. 

Bibelot Leerlingen brengen een bezoek aan het 
poppodium Bibelot. Hier worden 
verschillende culturele activiteiten 
georganiseerd.

Schouwburg Kunstmin Leerlingen uit de kunst accentklassen 
brengen minimaal 1 maal per jaar een 
bezoek aan een voorstelling in 
Schouwburg Kunstmin.

Energiehuis Leerlingen volgen in een andere 
omgeving dan school workshops. De 
aangeboden workshops worden door 
experts gegeven.

Boijmans van Beuningen Leerlingen volgen workshops en maken 
kennis met het museum. Door het volgen 
van workshops leren de leerlingen het 
museum op een andere manier zien.

Kunsthal Leerlingen leren  kunst te ontdekken en 
te waarderen. Door zelf op onderzoek uit 
te gaan.

Dordrechts museum/ Onderwijsmuseum Leerlingen ontdekken kunst in hun eigen 
leefomgeving. 
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2. Kunstvakken curriculum 

2.1  Raamwerk curriculum 

WolkenTV Leerlingen uit de kunst accentklassen 
maken kennis met film en monteren. Er 
is een doorlopende leerlijn ontwikkeld 
voor kunst accentklas 1 t/m 3.

Bonfire, christelijke jeugdorganisatie Bonfire legt contact met jongeren vanuit 
een christelijke overtuiging. Zij assisteren 
bij culturele activiteiten.

Kleinkunstig Workshops circus voor de kunst 
accentklassen en 3D printen bij CKV

Thema Toelichting

Brugklas kennismakingsdagen Kennismaking met verschillende soorten dans. 

Magazine Project Nederlands en Kunst & Cultuur

Jouw X Factor Project waarbij leerlingen leren over hoe je over komt en wat je 
graag zou willen zijn. Tijdens het project worden geluksdoosjes 
gemaakt.  Het project wordt afgesloten met een fotosessie in de 
fotostudio in school.

Workshops Voor leerlingen uit groep 8 basisschool

Culturele avond Presentatieavond voor ouders en leerlingen

Paasviering Enkele leerlingen

Excursie Blijdorp Excursie Biologie en Kunst & Cultuur

Film bezoek Energiehuis Excursie Kunst & Cultuur

Stads rondwandeling Project  Aardrijkskunde, Geschiedenis en Kunst & Cultuur

Workshops nieuwe leerlingen Culturele workshop verzorgd door docenten voor toekomstige 
leerlingen.

Read to me Voorleeswedstrijd in samenwerking met de Bibliotheek en 
Nederlands

Theater voorstelling verkeer Theatervoorstelling in samenwerking met het vak Leefstijl.

Museum bezoek Boijmans van Beuningen + workshop

Museum bezoek Kunsthal. Kunst en Cultuur

Bezoek Weizigt NMC Leerlingen maken kennis met duurzaamheid. Biologie en 
Kunstvakken
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2.2  Achterliggend idee 

We maken leerlingen bewust van Kunst & Cultuur binnen en buiten de school. In de loop van de 
leerjaren neemt het bewustzijnsproces toe. 
In leerjaar 1 ligt de nadruk op produceren en kennismaken met materialen en kennismaken met 
kunstwerken van anderen binnen en buiten school. De leerlingen ruiken en proeven aan het 
presenteren, beleven en verslag leggen. 
In leerjaar 2 ligt de nadruk op beleven. 
In leerjaar 3 (een keuzevak voor de leerlingen)  
Leerjaar 4 de nadruk ligt op verslagleggen en reflecteren.  

1. produceren 
2. presenteren 
3. beleven 
4. verslagleggen 
5. reflecteren 

De 4 kernconcepten van Kunst & Cultuur zijn: 

1. Identiteit en diversiteit 
Kunst en cultuur bieden de ruimte om je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen, 
door jezelf te vergelijken met anderen, door het kennismaken met kunstuitingen van 
anderen en door jezelf in beeld, muziek, toneel, beeldend of anderszins uit te drukken. 

2. Inspiratie en vormgeving 
Accent op toegepaste kunst 

Debatteren Project Nederlands en Kunst & Cultuur

Museum bezoek Excursie Naturalis  Biologie en Natuurkunde

Museum bezoek Excursie Neeltje Jans

Paasviering Enkele leerlingen

Film bezoek Energiehuis Excursie Kunst & Cultuur

Dansvoorstelling Excursie Kunst & Cultuur

Jambo Afrika Jambo Afrika, diverse workshops en een interactief optreden. 
Kunstvakken.

Project kamp Vught Project waarbij kennis opgedaan wordt over “Kamp Vught. 
Onderdeel is het bezoeken van “kamp Vught”

Film bezoek Energiehuis Excursie Kunst & Cultuur

CKV project1 Bezoek Onderwijsmuseum

CKV project 2 Workshop Electruck

Werkweek + culturele 
opdracht

Parijs, Terschelling en Gambia

CKV project 3 Opdracht 3D print Kleinkunstig

CKV project 4 Filmvoorstelling

CKV project 5 Bezoek Escher in het Paleis
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Inspiratie is de bron van de kunstenaar en de ontwerper. Inspiratie aan de ene kant en 
vormgeving aan de andere kant. Een proces dat aangegaan dient te worden, hoe ga je 
het doen, in welke stappen? 

3. Accent op nieuwe media 
De nieuwe media en ICT spelen een belangrijke rol bij de kunsten. Digitale media leveren 
snel resultaat en zijn voor iedereen bereikbaar. Kun je nog vertrouwen wat je ziet? Zie je 
wat je denkt dat je ziet? 

4. Kunst en maatschappij 
Accent op maatschappelijke betekenis. De manier waarop wij met elkaar omgaan en wat 
wij vanzelfsprekend vinden vormen onze cultuur; dat wat breed geaccepteerd wordt in 
onze maatschappij. Kunst laat daar vaak een andere kant van zien. Kunst legt de vinger 
op de zere plek. Kunst kan nieuw licht werpen op iets, kunst kan vragen stellen. 

Elke leeropgave bestaat uit 5 kerndoelen: 

1.     produceren 
2.     presenteren 
3.     beleven 
4.     verslagleggen 
5.     reflecteren 

De verhouding tussen de 5 is echter variabel en wordt door de docent of de sectie bepaald. 

Leerjaar 1  

Dans kennismakingsdagen Identiteit en diversiteit 
Produceren

Magazine Inspiratie en vormgeving 
Produceren en presenteren

Jouw X Factor Identiteit en diversiteit 
Beleven

Musical Identiteit en diversiteit 
Produceren

Workshops Inspiratie en vormgeving 
Produceren

Culturele avond Inspiratie en vormgeving 
Produceren, presenteren, beleven

Diverse workshops Inspiratie en vormgeving 
Produceren

Excursie Blijdorp Identiteit en diversiteit 
Beleven

Film bezoek Kunst en maatschappij 
Beleven

Stads rondwandeling Kunst en maatschappij 
Beleven, verslagleggen

Read to me Kunst en maatschappij 
Beleven, verslagleggen
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Leerjaar 2

 

Theatervoorstelling Identiteit en diversiteit 
Beleven

Museum bezoek Identiteit en diversiteit 
Beleven, verslaglegging

Project Weizigt NMC Kunst en maatschappij 
Beleven

Musical Identiteit en diversiteit 
Produceren

Excursie Naturalis Identiteit en diversiteit 
Beleven

Excursie Neeltje Jans Identiteit en diversiteit 
Beleven, verslaglegging

Paasviering Identiteit en diversiteit 
Beleven

Film bezoek Identiteit en diversiteit 
Beleven
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Leerjaar 3 

Leerjaar 4 

3. Organisatie 

1. Organisatie school 

Het Insula College, locatie Koningstraat is een “zelfstandige” MAVO. De school herbergt 775 
leerlingen. 
We hebben een locatieleider en een unitdirectie verdeeld over onder- en bovenbouw. 
Insula College, locatie Koningstraat is een kleinschalige school, maar groot genoeg om een 
totaalpakket van prima onderwijsvoorzieningen te realiseren.  
Met deze opzet verkleint de locatie Koningstraat de afstand tussen organisatie en leerling, en geeft 
het iedere betrokkene meer mogelijkheden tot persoonlijke invulling van werk en studie. 
 
In het organisatorisch werk wordt het team van de Koningstraat ondersteund door de hoofden van de 
ondersteunende afdelingen:, Facilitair Bedrijf, Financiële Administratie, Leerling-administratie & 
Roosters, en KIEN. 

Musical Identiteit en diversiteit 
Beleven, presenteren

Dansvoorstelling Kunst en maatschappij 
Beleven

Werkweek Identiteit en diversiteit 
Kunst en maatschappij 
Beleven,verslagleggen,reflecteren

Jambo Afrika Identiteit en diversiteit 
Kunst en maatschappij 
Beleven,verslagleggen,reflecteren

Project “Kamp Vught” Inspiratie en omgeving 
Kunst en maatschappij 
Beleven,verslagleggen,reflecteren

Film bezoek Identiteit en diversiteit 
Beleven

CKV project1 Kunst en maatschappij 
Verslaglegging

CKV project 2 Inspiratie en vormgeving 
Verslaglegging

Musical Identiteit en diversiteit 
Beleven, presenteren

CKV project 3 Kunst en maatschappij 
Beleven, verslagleggen

CKV project 4 Kunst en maatschappij 
Beleven, verslagleggen

CKV project 5 Identiteit en diversiteit 
Beleven, verslagleggen
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Het unitteam  
Op de locatie Koningstraat zijn er twee unitteams met ieder een unitdirecteur. De unitdirecteur voor de 
onderbouw is mevr. T. de Heer. Zij wordt in haar werkzaamheden ondersteund door teamleden, te 
weten: mevr. Smit (docent Lichamelijke Opvoeding), mevr. Heij (docent CKV, Kunstvakken en 
Handvaardigheid) en dhr Kouwenhoven (docent Biologie) 
De unitdirecteur voor de bovenbouw is dhr. A. de Snoo. Ook hij  wordt in zijn werkzaamheden 
ondersteund door teamleden, te weten: mevr. Bremekamp-Lotulung (docent Biologie), mevr. Van 
Vilsteren (docent Biologie) en meneer Visser (decaan en docent Wiskunde) 

Het managementteam (MT) 
Het Insula College wordt geleid door twee locatiedirecteuren. Samen vormen zij het managementteam 
van het Insula College. 
 
De locatiedirecteur van de Koningstraat is Drs. B. Bastiaanse 

Medezeggenschapsraad-Locatieraad 

De medezeggenschapsraad van het Insula College is samengesteld uit leerlingen, ouders/verzorgers 
en medewerkers. Bovendien heeft elke locatie een locatieraad. Deze deelraad houdt zich bezig met 
onderwerpen die van belang zijn voor de locatie. 
 
MR Voorzitter: A. Brouwer locatie Halmaheiraplein 
MR Secretaris: N. Smit locatie Koningstraat 

LR Voorzitter: N. Smit locatie Koningstraat 
LR Secretaris: M.Pullen locatie Koningstraat 

Stichting H3O 
Het Insula College staat onder bevoegd gezag van de Stichting H30. 
De stichting kent een College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 
Voorzitter van het College van Bestuur is Drs. J. Ramaker. 

2. Betrokkenen 

Betrokkenen Naam Inhoudelijk Organisatorisch Financieel  

Vaksecties Mevr.M.Brugman 
Mevr. N. Slagter 
Dhr. H. Visser 
Mevr. A. Heij 
Mevr. J van’t Hoff

         X ha 
         X mu 
         X te 
         X ckv 
         X dr 

X 
X 
X 

             X 
             X

X 
X 
X 

         X 
         X

Muziek Mevr. N. Slagter 
Mevr. C. Ransijn

      X              X          X

Handvaardigheid Mevr.M.Brugman 
Mevr. A. Heij 
Mevr. Y. Romijn

 X 
         X

             X          X

Tekenen Dhr. H. Visser 
Mevr. M. van de 
Griend

         X 
         X

             X          X

Drama Mevr. J. van ’t Hoff          X              X          X
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3. Cultuurcoördinatie  

Er is op school een bewuste keuze gemaakt om de Cultuurcoördinatie te verdelen over een 
bovenbouwcoördinator en een onderbouwcoördinator. De samenwerking tussen deze twee 
coördinatoren, Marleen Brugman (onderbouw) en Annemieke Heij (bovenbouw) is erg nauw zodat zij 
goed op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en taken. Zij zijn in staat om elkaars taak over te 
nemen wanneer nodig. 
De taakomschrijving van het Cultuurcoördinaat wordt hieronder gegeven. 

Intern:  
• De cultuurcoördinator zorgt ervoor dat leerlingen zowel binnen als buitenschools kennis 

maken met verschillende kunstuitingen. 
• De cultuurcoördinator is leider vanuit kunst en cultuur die de verbindende schakel legt met 

vakken onderling en activiteiten. 
• De cultuurcoördinator heeft als taak een gevarieerd cultureel programma met verdiepende 

activiteiten te ontwikkelen. Disciplinespecifieke gastdocenten worden daar waar nodig 
ingehuurd. 

CKV Mevr. A. Heij 
Dhr. Visser 
Mevr. M. Brugman 
Mevr. N. Slagter 

         X              X          X

Kunstvakken Mevr. Boedo 
Mevr. Heij 
Mevr. Arends 
Mevr. M. Brugman 
Mevr. D. Ensink

         X 

         X

        
             X 

             X

         X 

         X

Directie Dhr.B.Bastiaanse              X X 

Unitleiders Dhr. A.de Snoo 
Mevr. T. de Heer

             X 
 X

Teamleden Mevr. N. Smit 
Mevr. A. Heij 
Dhr. Kouwenhoven 
Mevr. Bremekamp-
Lotulung 
Mevr.A.van Vilsteren 
Dhr. J. Visser

Onderwijsassistent Mevr. J. Kuiters 
Mevr. T. Flohr 
Mevr. Y Stal

             X 
             X

Roostermaker Dhr. M. Reedeker 
Mevr. A. Besemer

             X 
             X

Administratie Mevr. M. de Bruin 
Mevr. R. van Putten

X 
             X

Conciërges Mevr. F. Fapmaz 
Dhr.J. Sikkens 
Mevr. N. Nanlohy

X 
             X 
             X

Leerlingen Mavo 1,2,3,4
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• De cultuurcoördinator moet overzicht hebben van het cultuurbeleid van de overheid t.a.v. het 
voortgezet onderwijs. 

• De cultuurcoördinator is voorzitter van de sectie CKV en van de kunstdisciplines binnen de 
school; 

• De cultuurcoördinator werkt samen met de kunstsecties en draagt zorg voor de kwaliteit van 
de lessen,gastlessen, lesmateriaal ,methodekeuze, leermiddelen,presentaties,begeleiding en 
culturele activiteiten; 

• De cultuurcoördinator onderhoudt contacten met de roostermaker voor het plannen van 
lessen, praktijkdagen,themadagen of culturele activiteiten; 

• De cultuurcoördinator moet doelstellingen van cultuureducatie onder woorden brengen; 
• De cultuurcoördinator zet de leerlijn cultuureducatie uit en bewaakt deze. 
• De cultuurcoördinator zorgt voor interne communicatie: met directie, collega's en leerlingen 

(ev. ouders);  
• De cultuurcoördinator draagt zorg voor PR activiteiten en onderhoudt de website. 
• De cultuurcoördinator is gesprekspartner van de schoolleiding; 
• De cultuurcoördinator maakt een begroting en beheert het budget, (subsidies (pasjes 

leerlingen) aanvragen, collega’s hierbij betrekken en beleid schrijven) 
Extern:  

• De cultuurcoördinator onderhoudt contacten met scholen in de regio en bekijkt mogelijkheden 
tot samenwerking; 

• De cultuurcoördinator zorgt voor externe communicatie: met ondersteuningsinstellingen en 
culturele instellingen;  

• De cultuurcoördinator draagt zorg voor PR activiteiten;  
• De cultuurcoördinator legt en onderhoudt contacten met culturele instellingen, musea en hun 

educatieve medewerkers, (muziek)theaters,schouwburg,filmhuis,muziekschool,centra voor 
kunstzinnige vorming en galeries etc. 

• Onderzoeken van samenwerking op het gebied van programmering, educatieve begeleiding, 
bekostiging. 

• Toetsen van programma’s van culturele activiteiten in de regio op aansluiting bij thema’s; 
• De cultuurcoördinator draagt zorg voor de post en indien nodig schriftelijke communicatie 

naar ouders en externen. 

4. Begroting 

4.1  Activiteiten Leerjaar 1, 2 ,3 en 4  

Activiteiten klas 1 

      Totaal: € 52,00 
€ 10,-  cultuurkaart 
€ 50 ,- ouderbijdrage waarvan een gedeelte aan kunst en cultuur besteed kan worden. 

Activiteiten klas 2 

Read to me 2,50    per leerling

Jouw X factor 2,50    per leerling

Blijdorp TE/ BIO 27,50  per leerling

Filmvoorstelling Energiehuis 6,00    per leerling

Workshops kennismakingsdagen 14,00  per leerling

Voorstelling op school 8,00   per leerling
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     Totaal: € 62,- 
€ 15,-  cultuurkaart 
€ 50 ,- ouderbijdrage waarvan een gedeelte aan kunst en cultuur besteed kan worden. 
              
Activiteiten CKV klas 3 

          Totaal: € 23,30 
€ 15,-  cultuurkaart 
€ 15 ,- ouderbijdrage waarvan een gedeelte aan kunst en cultuur besteed kan worden. 

Activiteiten CKV klas 4 

                                                    Totaal € 30,- 
€ 15,-  cultuurkaart 
€ 15 ,- ouderbijdrage waarvan een gedeelte aan kunst en cultuur besteed kan  worden. 

4.2 Begroting kunst accentklas 

De begroting van de kunst accentklassen is een apart document. 

4.3 Faciliteren docenten 

De uren die school vrijgemaakt heeft voor het opzetten van de Cultuurlijn worden verdeeld onder twee 
docenten. Zo ligt het zwaartepunt niet  bij één docent en wordt alle kennis verdeeld. In praktijk is er 
een verdeling gemaakt in klas 1, 2, 3 en 4           (CKV) 

Marleen Brugman 
Cultuur coördinator     →  60  uur  
Cultuurprofielschool   →   60  uur 

Annemieke Heij  
CKV coördinator bovenbouw   →  60 uur 
Cultuurprofielschool   →    60 uur 
PR activiteiten    → 80 uur 

Nicole Slagter   
Schoolband     →   60  uur 

Museumbezoek Boijmans  2,50  per leerling

Bezoek Kunsthal 2,50   per leerling

Vervoer naar Rotterdam 8,00   per leerling

Filmvoorstelling Energiehuis 6,00   per leerling

Excursie museum Neeltje Jans + vervoer 30,00 per leerling

Dag van de jonge Jury 5,00 per leerling

Jambo Africa 10,00  per leerling

Dansvoorstelling 4,00    per leerling

Onderwijsmuseum 3,30    per leerling

Film voorstelling Energiehuis 6,00    per leerling

Architectuur in Dordrecht 3,00    per leerling

Electruck 7,00    per leerling

Museumbezoek 4,00    per leerling

Vervoer den Haag 10,00  per leerling

Filmvoorstelling Energiehuis 6,00    per leerling
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Janneke van ’t Hoff    
Musical     →    100 uur 
Carin Ransijn 
Musical       →  100 uur 

. PR 

Op het Insula College bestaat er een bovenschoolse PR commissie, hierin nemen Tineke de Heer, 
unitdirecteur onderbouw en Bas Bastiaanse, locatiedirecteur plaats. 
Naast de bovenschoolse PR houden Annemieke Heij en Marleen Brugman zich bezig met de PR 
m.b.t. Kunst en Cultuur. Zij onderhouden contacten met de lokale kranten, basisonderwijs en zij 
verzorgen de interne PR. Daarnaast vragen wij regelmatig spreektijd om de ontwikkelingen en 
lopende zaken op het gebied van Kunst & Cultuur toe te lichten. Voorbeelden PR zie bijlage 3. De 
Facebookpagina van het Insula College, locatie Koningstraat wordt voor PR doeleinden ingezet. Dit is 
een laagdrempelige manier om snel een overzicht van de activiteiten te geven. 

5.1 Website 

Op de website van het Insula College is ruimte voor Cultuur ingericht. Op de openingspagina van de 
MAVO is terug te vinden dat deze locatie Cultuurprofielschool is. Verder is er onder de button 
“organisatie” informatie te vinden over Cultuurprofielschool en over de kunst accentklassen. 
Regelmatig worden er foto’s gepubliceerd waarop de culturele activiteiten te vinden zijn. 
  
5.2 Pers 

Het Insula College, locatie Koningstraat heeft een goed contact met de lokale pers. De contacten 
worden onderhouden vanuit de unit bovenbouw en de unit onderbouw. Zo zijn er diverse artikelen 
verschenen in de Stem van Dordt, Dordt Centraal, Het AD. Ook zijn er zijn items gemaakt op RTV 
Dordt.  

5.3  Informatie verspreiding naar  basisscholen 

Het Insula College valt onder de stichting H3O. H3O heeft het bevoegd gezag over een groot aantal 
dagverblijven, basisscholen en het Insula College. Het contact tussen de H3O basisscholen en het 
Insula College, locatie Koningstraat verloopt goed.  
Voor de leerlingen van de basisscholen worden er presentaties gegeven. Leerlingen van het Insula 
College gaan naar de basisscholen om daar te vertellen over o.a. de kunst accentklas. 
Naast de bezoeken op de scholen organiseren wij voor alle geïnteresseerde basisscholen workshops 
op school. Zo kunnen de kinderen kennismaken met de docenten en het gebouw. Ook zijn wij te 
vinden op de jaarlijkse scholenmarkt. Op deze markt laten wij via nieuwe media zien dat wij een 
school zijn die zich profileert op het gebied van Kunst & Cultuur. Momenteel wordt er nagedacht over 
het creëren van een medialab in school waar basisscholen gebruik van kunnen maken. 

5.4 Uitstraling school 

De locatie Koningstraat van het Insula College is hard op weg om de uitstraling van de school te 
verbeteren. Zo zijn de gymzalen, de entree van de school , de practicumvleugel, muzieklokaal en het 
handvaardigheidlokaal verbouwd zodat deze een frisse eigentijdse uitstraling krijgen. Naast de grote 
verbouwingen wordt er op kleinschaliger niveau ook hard gewerkt om de school een betere uitstraling 
te geven. Zo zijn er nieuwe bankjes geplaatst, er zijn banners opgehangen, er zijn planten geplaatst, 
er zijn  vitrinekasten gemaakt. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk kunst gemaakt door leerlingen 
in de school te exposeren. In september 2012 is er een kunstwerk in de tuin van het Insula College 
onthult. Dit kunstwerk is tot stand gekomen door een samenwerking tussen buurtbewoners, leerlingen, 
collega’s en de kunstenaar Ivo van der Vat. 
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6. Ontwikkeling 
6.1 Mediawijsheid 

Het Insula College is zich bewust van ontwikkelingen in de maatschappij en speelt hierop in. In klas 
twee wordt het vak Mediawijsheid gegeven. Er is een lesprogramma ontwikkeld waarin de vier 
culturele basisvaardigheden zoals beschreven in  “Cultuur in de Spiegel” van Barend van Heusden 
aan bod komen. De eerste basisvaardigheid zelfperceptie willen wij bereiken doormiddel van  de 
lessenserie “Identiteit”. Leerlingen leren hier de vraag te stellen hoe zij zichzelf zien op sociale media. 
De tweede basisvaardigheid “ zelfverbeelding” willen wij bereiken doormiddel van de lessenserie 
“Alter Imago”.  Leerlingen leren hier over hoe zij graag zouden willen zijn. De derde basisvaardigheid 
“Zelfconceptualisering” willen wij bereiken door  leerlingen gedurende hele lessenserie bewust te 
maken van de omgeving waarin zij zich bewegen. Dit toegespitst op digitale media. Wanneer wij de 
hele lessenserie afgerond hebben, hopen wij dat de leerling op meta niveau naar het eigen denken, 
handelen en doen kunnen kijken, en zo de vierde culturele basisvaardigheid “zelfanalyse” bereiken. 

Wij streven erna om Burgerschap een zichtbare plaats te geven in het lesprogramma van 
Mediawijsheid. In cursusjaar 2014/2015 is school een samenwerking aangegaan met Studio Eironeia 
om de lesbundel ‘Mediame’ te herschrijven op VMBO niveau. In deze lesbundel heeft Burgerschap 
een duidelijke plaats. Wanneer de lesbundel geschreven en gevalideerd is kan hier mee gewerkt 
worden.  

   6.2 Kunst en Cultuur in heel de school 

De directie van het Insula College locatie Koningstraat hecht veel waarde aan Kunst en Cultuur. Kunst 
en Cultuur moet niet beperkt blijven tot de kunstvakken, maar moet voelbaar en zichtbaar zijn in heel 
de school. Om er zeker van te zijn dat Kunst en Cultuur een belangrijke plaats  behoudt heeft de 
directie een aantal maatregelen getroffen. Zo wordt bij alle nieuw in te vullen vacatures gezocht naar 
personeel dat affiniteit heeft met Kunst en Cultuur. Daarnaast heeft iedere vaksectie in het curriculum 
opgenomen  op welke wijze zij aandacht besteden aan Kunst en Cultuur. 
Naast Kunst en Cultuur in het curriculum bieden wij ook activiteiten aan die na school gevolgd kunnen 
worden. Marcus Jackson van dansschool KLPA  geeft op vrijdagmiddag van 16.00 tot 18.00 lessen in 
school. Op maandagmiddagen van 16.00 tot 18.00 vindt de repetitie voor de jaarlijkse musical plaats. 
Leerlingen en docenten kunnen zich hiervoor inschrijven. 

7. Evaluatie 

Wij vinden het belangrijk dat  de ontwikkelingen op het gebied van Kunst & Cultuur goed geëvalueerd 
worden. Zo worden de kunst accentklassen ieder jaar geëvalueerd. De evaluatie vindt plaats onder 
zowel ouders als leerlingen en betrokken collega’s. 
Verder houden wij mondelinge evaluatie met samenwerkende instellingen zoals stichting To Be en de 
samenwerkende kunstenaars. Wij bekijken welke projecten en workshop goed bevallen en welke 
minder. Zo proberen wij ons onderwijs optimaal te houden. Na elke evaluatie proberen wij 
veranderingen door te voeren die naar onze mening zorgen voor betering van het onderwijs. De 
evaluaties zijn in te zien op het Insula College, locatie Koningstraat bij de cultuurcoördinatoren. 

8. Ambitie 

Het Insula College, locatie Koningstraat wil zich de komende vier jaar verder ontwikkelen op de 
volgende gebieden: 

* Cultuurprofilering in het VMBO.  
* Cultuur- Internationalisering. 
* Creative Industrie. 
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9. Bijlage 

Bijlage 1 

E mailadressen kunstenaars: 
1. Rinus Blommaert rinusblommaert@zonnet.nl  
2. Fred van Rijen  rijen066@planet.nl 
3. Sammy Balistreri info@samthing.nl 
4. Diana van Hal  dianavanhal@planet.nl 
5. Hennie van Ham info@koffiekoek.nl 
6. Theun Okkerse theun.okkerse@planet.nl 
7. Erik Sep  seperik@yahoo.com 
8. Nico Parlevliet  n.parlevliet@zonnet.nl 
9. Manuela Porceddu manuela@0104768262.net 
10. Bejank van Herwijnen klats@xs4all.nl 
11. Wim Goossens mail@wimgoossens.nl 
12. Saskia Meesters saskia@saskiameesters.nl 
13. Tinka Grootendorst info@tinkstar.nl 
14. Rogier Bot  info@burobot.nl 
15. Barbara Kruyt  info@c-segaar-molenveld.speedlinq.nl 
16    Yvo van der Vat theyouman [mailto:theyouman@gmail.com]of 'info@baracca.nl'  

Adressen kunstenaars en contactpersonen 

Naam Discipline Gegevens

Sammy Balistreri Fotografie analoog info@sammybalistreri.nl 
06-33924601

Fred van Rijn Fotografie digitaal

Rinus Blommaert Schilder Rinus Blommaert 
Wijnstraat 119  
3311BV Dordrecht 
Nederland 
 
Telefoon: (+31) 0786390080 
Website: http://
www.rinusblommaert.nl

Jan Barel Schilder j.barel@chello.nl

Diana van Hal Schilder dianavanhal@planet.nl
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Gerhard Lentink Beeldhouwer Gerhard Lentink 
Wijnstraat  126 
3311 BX Dordrecht 
Nederland 

Atelieradres: 
Wijnstraat 119 
Dordrecht 
Nederland 

T 078 6315817 / 6310845 

E hortusconclusus@hetnet.nl 
W www.gerhardlentink.nl 

Rogier Bot Graffiti info@burobot.nl 
06-18891310

Yvo van der Vat Autonoom kunstenaar + 
decorbouw

[mailto:theyouman@gmail.com] 
Cornelis Trompplaats 1 t/m 5 
Dordrecht, the Netherlands 
Tel. : 031[0]6 24976747

Harmen van Eersel Filmmaker Harmen van Eersel 
Audiovisuele producties 
+316 54 26 08 56 
» harmen@visual-music.nl 
Coen van der Kamp 
Interactieve en grafische 
producties 
+316 43 05 23 68 
» coen@visual-music.nl 

Tinka Grootendorst Toegepastekunst Tinka Grootendorst 
Oranjelaan 57 
3311DH Dordrecht 
06 50877575 
info@tinkstar.nl 

Bibian Melissen Taalkunstenaar 06-24319386 
info@bibianmelisse.nl

Nada van Dalen Mode ontwerpster info@nadavandalen.com 
06-46037463

Serena Huizinga Mode ontwerpster E-mail: info@sarenahuizinga.nl 
+31(0)6 421499821 
Beelderdijkatelier 2 
Noordendijk 173a 
3311 RR Dordrecht  
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Manuela Porceddu Grafische vormgeving Manuela Porceddu is a graphic 
designer based in Rotterdam/
Dordrecht, The Netherlands. 

Office  
's Gravendijkwal 73D 
3021 EE Rotterdam 
+31(0)6 18684065 
+31(0)10 7954647 

studio(at)manuelaporceddu(dot)
nl  
manuelaporceddu.nl 

studio@manuelaporceddu.nl 

Ad Etsen ( Pictura)

Anton Amsterdam Verhuur ruimtes To Be 078-6393444

Clarissa Grifioen Wolken TV info@wolkentv.nl

Diana van Hal Schilderen dianavanhal@planet.nl
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