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Tijdens onze kunstlessen kwamen we er achter dat het een enorme 
meerwaarde heeft als kunst dichter bij kinderen komt. 
Er is hard gewerkt in kunstprojecten en nu hangt de school vol kunst 
van kinderen en kunstenaars. In verschillende kunstprojecten zijn 
kunstwerken door de kinderen van basisschool ’t Schrijverke 
gemaakt en daarbij zijn werken van kunstenaars aangeschaft. Enkele 
kunstenaars met wie gewerkt is zijn; Anne van de Heuvel, Laura 
Hoek, Marian van Esch, Judith Rosema, Ruud van Empel en Ineke 
van Schijndel. 

De projecten worden passend binnen ons thematisch onderwijs 
uitgevoerd. We leren door het maken van kunst. Kunst inspireert ons 
om meer te leren. We kunnen ook laten zien wat we geleerd hebben 
door het maken van kunst. We leren vragen te beantwoorden over en 
met kunst maar belangrijker nog, we gaan er vragen door stellen.
We? Ja, dat zijn niet alleen onze leerlingen maar ook onze 
leerkrachten, ouders en wijkbewoners. Zij worden uitgenodigd voor 
de tentoonstellingen.Zie onze Pitch thematisch onderwijs:
https://www.youtube.com/watch?
v=2g1ndsk9i2c&feature=youtu.be 

De kunstprojecten voegen veel toe aan ons onderwijs en willen we 
graag structureel aan kinderen bieden. Dit zodat kinderen 
daadwerkelijk waardering, begrip, kracht en liefde ontwikkelen door 
en voor kunst. Om dit als leerkracht te bieden is het nodig de wereld 
in te gaan, kunstenaars de school binnen te halen, mooi materiaal aan 
te schaffen en kunst in de omgeving van kinderen te bieden.

Uit ieder kunstproject wordt een aantal werken onderdeel van onze 
onderwijsonderneming, De kunstuitleen. In samenwerking met onze 
partners van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en de Bieb 
ontwikkelen we deze onderneming. In die onderneming leren 
leerlingen alle facetten van het ondernemen en de opbrengst vloeit 
terug in het kunstonderwijs.
Voor 40 euro heeft u een jaar lang werken van De Kunstuitleen aan 
uw eigen muur. Aanmelden kan op kunstuitleen@bsschrijverke.nl
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