
Mondkapje in algemene ruimtes.
Denk om contact, hygiëne en afstand. 



# ZININ! 



7 oktober 2021 – Raadzaal Hengelo



CultuurwijsHengelo 2021 – 2024

Voortzetting: 
• Kunst op School
• ICC Wijkprojecten
• Verdiepingsprogramma (Open Maatwerk)

Uitbouw Verdiepingsprogramma 
Uitbouw IKC, binnen-buitenschools

Accenten:
• Cultureel erfgoed
• (creatieve) Taalontwikkeling
• Kunst en techniek
• Muziekeducatie
• Aansluiting CmK in PO op VO

Commissie Kunsteducatie
* Brede culturele veld * Schoolbesturen * Oyfo penvoerder * APO Saxion kennispartner * Gemeente Hengelo voorzitter



tweetallen



en dat zijn ze alle 7… toch?

, wijkvoorzitter)



en dat zijn ze alle 7… toch?

, wijkvoorzitter)



Ik wil graag… (8x)

1 Ik ben nieuw in Hengelo en wil voor dit moment graag algemene informatie halen.

Ik ben benieuwd naar de inbreng van andere directeuren op basis van opgedane ervaringen

2 Ik heb niet iets dat ik zou willen inbrengen.

Ik hoop dat er voldoende mensen zijn die het cultuuronderwijs in Hengelo willen en kunnen dragen.

Verder ben ik erg benieuwd naar mogelijke laatste ontwikkelingen en hoe deze kunnen aansluiten bij de scholen.

3 Mijn collega en ik zullen aansluiten.

Wij hopen dat wij door deze bijeenkomst een beetje wegwijs worden in de wereld van het cultuuronderwijs!

4 Ik ben sinds een jaar werkzaam in Hengelo en ben vooral benieuwd naar de plannen. Welke projecten gaan van start etc. Wat kunnen we voor 

elkaar betekenen?

5 Aan de bijeenkomst wil ik overhouden/inbrengen:

Informatie over de opzet voor de komende 4 jaar, het krijgen van een beter beeld en kennismaken met de betrokkenen.

Welke kansen er zijn om buiten het (wijk)aanbod met name ons muziekonderwijs te verbeteren?:

o korte termijn: inzet van externen  (gastlessen, vakdocent)

o lange termijn: visieontwikkeling, duurzame samenwerking vaardigheden team vergroten

Op De Hunenborg werken we met 4xWijzer (thematisch onderwijs), hoe kunnen we deze goed laten aansluiten op de wijkprojecten? Is er ruimte om 

een specifiek aanbod op schoolniveau te realiseren?

Ik begreep dat er veel vacatures zijn voor wijkvoorzitters, wat betekent dit voor de voortgang?

6 Ik ben vooral nieuwsgiering en ben benieuwd of ik van alle ontwikkelingen al wel voldoende op de hoogte ben. Ik heb geen zaken die ik vooraf zou 

willen inbrengen.

7 Ik heb geen vragen vooraf, ben benieuwd naar de cultuureducatie voor de leerlingen in Hengelo. Hoe kunnen wij als scholen, het nog beter maken 

voor onze leerlingen?

8 Er is wel gezegd dat het speciaal onderwijs meedoet in het reguliere aanbod, maar we vragen ons af in hoeverre dat passend is, en hoe we dat 

goed kunnen bewaken/evalueren. Wat wil ik er aan overhouden? Een stuk inspiratie om binnen school het KuCu onderwijs nog beter weg te zetten, 

zowel in visie, als in concrete activiteiten.
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BLIK VOORUIT naar 2021 - 2024: 
dit zegt het convenant
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