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Er is maanden naar toe gewerkt en nu is
het dan zover. Op vrijdag 8 april opent in
Kei13 een exposi>e met kunstwerken
van alle leerlingen van basisschool De
Flint, wereldschool De Steenuil en
montessorischool De KEIzer. Er zijn
schilderijen en beelden te zien, en ook
anima>eﬁlms en zelfs hele kunstinstalla>es. Én de bezoeker krijgt een
kijkje in hoe de kunstwerken tot stand
gekomen zijn.
De exposi)e is onderdeel van een
"Kunsteduca)e met Kwaliteit" project dat
de scholen in samenwerking met de
Leeuwenkuil Kunstencentrum en Het

Kunstenlab opgezet hebben. Binnen dit
project, dat geﬁnancierd wordt vanuit een
subsidie van het Fonds voor Cultuurpar)cipa)e, maken de scholen een
leerlijn beeldende kunst die verder gaat
dan een korte les of een museumbezoek.
Zo hebben de leerkrachten van de
scholen de laatste maanden verschillende
studiedagen gezamenlijk doorgebracht.
En hebben vier Deventer kunstdocenten
vanuit de Leeuwenkuil en het Kunstenlab
intensief met de leerlingen én de leerkrachten gewerkt. Vanuit verschillende
invalshoeken is er gekeken naar
beeldende vorming. Kinderen hebben
gekeken naar kunst, gebrainstormd,
materialen onderzocht, gediscussieerd,
gemaakt, en geslepen. En nu wordt er
gepresenteerd, en voor die gelegenheid
heet Kei13 even "Het Kei Museum".

Na deze presenta)e gaat het project
verder, wat bij Cultuureduca)e met
Kwaliteit spelen lange termijn doelen een
grote rol. De leerkrachten worden
komend jaar getraind door de kunstdocenten, zodat ze in de toekomst ook
zelfstandig met beeldende kunst aan de
slag kunnen in de klas. En de lessen die
voor dit project ontwikkeld zijn, zijn ook
beschikbaar voor ándere scholen in
Deventer. Zo krijgt kunst een vaste plek in
het curriculum van de scholen. En leren
de leerlingen belangrijke vaardigheden
die ze in de 21e eeuw hard nodig hebben:
crea)ef denken, samen werken, kijken
naar de wereld en je een mening vormen.
En ook niet onbelangrijk, het is heel leuk!

