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Excursie KröllerMüller museum

In de themaweek stond
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programma. Dit
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SCO R’IJssel wil voor alle kinderen en medewerkers
van haar scholen een basis bieden waarin kansen en
mogelijkheden worden benut om ieders talenten
optimaal tot ontwikkeling te laten komen.

IKC de Hoge
Hoeve
themaweek
kunst
Het motto van IKC de Hoge
Hoeve is: “ons leren is ontdekken”. Wij willen kinderen begeleiden in de volle breedte van hun
ontwikkeling. Dus niet alleen aandacht voor taal, lezen of rekenen,
maar ook wereldoriëntatie en
kunstzinnige vorming vinden we
belangrijk.
Begin maart stond
de hele week in het
teken van het
thema “Kunst”. Alle
kinderen in het IKC
hielden zich bezig
met het kunstschil-

deren. Diverse schilders stonden
centraal, zoals Van Gogh, Karel
Appel, Picasso en Herman Brood.
Er werd les gegeven door kunstenares Ilona Derksen en de kinderen
maakten de prachtigste werkstukken, waarbij we procesgerichte
didactiek als uitgangspunt hanteren. Niet zozeer het resultaat is
belangrijk, vooral het proces van
vormgeving. Mooi om te zien hoeveel plezier kinderen hieraan
beleefden en wat zij ervan geleerd
hebben. De werkvormen sluiten
ook aan op twee andere uitgangspunten van ons concept; zelfstandig werken en samenwerken. Dit
laatste kwam tot uiting door het
kunstwerk dat iedere groep geza-

menlijk maakte. Deze worden op
de kunstveiling aangeboden die we
op 5 april organiseren in ons IKC.
De IKC Kinderraad bepaalt waar de
opbrengst naar toe gaat; deels
naar een goed maatschappelijk
doel en deels naar iets speciaals
voor het IKC.

