
Brede school project Kunst in mij(n buurt) 
Periode: 16 tem 20 april 2018

De eerstejaars van MAW werden ondergedompeld in een heuse kunst- en cultuurweek waarbij ze via workshops, gegeven door externe 
professionelen op locatie, werken naar een artistiek eindresultaat. We werken samen met verschillende partners uit de buurt: de bibliotheek van 
Woluwe, de RHoK academie en GC Kontact. Niet alleen gaan de workshops er door, maar spelen zijzelf een actieve rol in het meezoeken/aanleveren 
van artiesten. Daarna volgen verschillende overlegmomenten met de directies, coördinators, begeleiders én leerkrachten zodat iedereen maximaal bij 
het project wordt betrokken. We vertrekken vanuit de ontwikkelingsdoelen van het secundair onderwijs om hedendaagse kunst te integreren 
enerzijds, en om de leerlingen de mogelijkheden van hybride kunstvormen te laten ervaren anderzijds. 
Doel is om elk kind vanuit zijn muzisch talent aan te spreken en het nodige aanbod te garanderen tot ontwikkeling van dit talent . 
We zetten in op poëzie/taal, choreografie (dit jaar werd voor de discipline breakdance gekozen), beeldende kunst, foto- en videokunst en printmaking. 
Leerkrachten uit de school gaan samen met de begeleiders aan de slag.

Als GO! school heeft MAW een duidelijke visie op cultuuronderwijs en onderschrijft het belang ervan. We streven naar een
maximale ontplooiing van de intellectuele en culturele aspecten van iedere persoonlijkheid. We willen verbeelding en creativiteit stimuleren, met het 
oog op dialoog en empathie. Door middel van kunst- en cultuurbeleving willen we interculturele bruggen bouwen die leiden tot een respectvolle dia-
loog. MAW wil ook een brede school zijn en samenwerking met de verschillende culturele partners uit de buurt is een belangrijke doelstelling. Hierbij 
hoort ook de visie dat elk kind de kans moet krijgen om van kunst en cultuur te proeven buiten de schoolmuren en reguliere lesmomenten, om dit 
breed-denken en breed- kijken ook bij de leerlingen te stimuleren. En om elk kind kansen te geven, ongeacht hun achtergrond.

Workshop beeldende kunst

MA - DI - WOE

De leerlingen leren etsen met huis- tuin en keukenmiddelen (cf. Kitchen Litho). Ze krijgen zicht op het chemische proces (zuur op metaal, water 
versus vet...) zodat ze met verstand van zaken aan de slag kunnen. Inhoudelijk worden ze geïnspireerd door bestaande kunstwerken. 
De uitwerking kan zowel abstract als figuratief. Er is echter geen tijd voor deftige voorstudies, dus er wordt vrijwel meteen op de aluminiumfolie 
gewerkt.  Indien mogelijk worden de etspersen van het RHoK gebruikt (in het kinderatelier van het RHoK staat ook een tafelpersje dat dienst kan 
doen).  De interessegroep is een van de eerste groepen. 
Het onderwerp is vrij, maar van zodra groepen komen die reeds de poezieworkshop volgden, nemen we de resultaten van die workshop als leidraad. 



DO

Met de interessegroep naar een drukbedrijf (PTTL) om affiches te maken. De leerlingen gaan aan de slag met collagetechniek (beeld en woord, beeld 
en beeld of woord en woord worden tegenover elkaar geplaatst om tot nieuwe, interessante composities te komen). Hiervoor gebruiken ze de beelden 
die de afgelopen dagen zijn gemaakt in de etsworkshops, aangevuld met stift en potlood. Ze worden geïnspireerd door de werken die uithangen in 
PTTL, alsook door beeldmateriaal meegebracht door de begeleider. Elke leerling maakt een affiche in 2 kleuren. 
Wie klaar is werkt verder met een collage of helpt de collegastudenten. 

VRIJ

De interessegroep krijgt nog een extra workshop in druktechnieken: monotype. Een monoprint is een druktechniek waarbij slechts één afdruk
kan worden gemaakt.  Op een plaat wordt met inkt (of verf) een afbeelding gemaakt. Terwijl de inkt nog nat is, wordt deze afgedrukt op het papier.













Workshop taal

Elk jaar opnieuw doet de educatieve medewerkster van de bibliotheek jongeren weer zin krijgen in poëzie met haar gevarieerde en leuke didactische 
opdrachten. Woordspinnen, fantasie, met collageletters in DADA stijl een nieuw woord vormen, taalkunst op post-its, werken in groep of 
individueel....
Op vrijdag, de laatste dag werd Seckou, een ervaren iemand binnen de kunst van de slam-pöetry, uitgenodigd.
Jongeren leerden er met elkaar via woord in battle te gaan en ontdekten nieuwe mogelijkheden van omgaan met taal.













Workshop breakdance
De eerste stap van de begeleider  is elke student te leren kennen en de balans op te maken van hun fysieke conditie. Na kennis te hebben genomen van 
de plaatsen, begint de workshop begeleider  met een opwarming 20 minuten voordat elke workshop begint. 
De warming-ups bestaan uit verschillende oefeningen gebaseerd op technieken van ritme van kracht en flexibiliteit. De workshops worden gevarieerd 
op het niveau van “staande” dans, zoals 
Popping, Locking, Waving of Boogaloo, maar ook dansen “op de grond” zoals backspins, 
windmolens, swipes of verschillende Freezes.
Na al deze technieken bespreken de leerlingen, samen met de begeleiders, elkaar vooruitgang. 
Ook bekijken ze enkele dansvideos en bespreken ze  de hiphopcultuur en de oorsprong van breakdance. De leerlingen leren ook Battles maken 
op muziek van hun tijd maar ook op muziek waarop ze niet gewend zijn te bewegen. Om af te sluiten, wordt elke sessie afgerond met stretches en 
ontspanning op een meer zen en ontspannend muziek.
Daar breakdance vooral beweging op muziek is, bestaan er vooral video opnames van de workshops. Hieronder enkele screenshots van videobeelden.
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. Workshop video

Hier werd gewerkt rond natuur in de stad. Waar neemt de natuur het terug over van de stad?
Ieder groepje kon vanuit verschillende perspectieven een groenwandeling maken (opnames met gsm’s onder andere)
De leerlingen waren verschillende ‘personages’ = perspectiefverandering/denken over verschillende cadrage
vb zou kunnen: een bij of vlinder, een hond, een kat OF bv een kindje, een volwassene, een oude persoon in een rolstoel.

Kernwoorden:
- groen in de stad
- empatisch vermogen dmv techniek versterken door te oefenen in het verplaatsen tussen verschillend perspectief/cadrage

Eerst volgt een inleiding door de kunstenaar.
Daarna trekken ze naar buiten op zoek naar groen in de stad of plaatsen waarbij de natuur binnen de stad het terug overneemt van het menselijke 
landschap.
Ze gaan met nieuwe technieken aan de slag waarbij de smartphone hun materiaal wordt.
De kunstenaar stimuleert het empatisch vermogen. Door middel van techniek worden de leerlingen versterkt in het verplaatsen tussen verschillend 
perspectief/cadrage, dit door te oefenen.
Opdracht: Bekijk Brussel alsof het een bos is. Je kan dat bos verkennen met de kaart en de verschillende inhouden. 
Op die manier (her)ontdek jede bomen in de stad, hun verhalen en hun specifieke kenmerken. 
Het doel is om u te verwonderen door hun zichtbare en onzichtbare schoonheid, rol en karakter te onthullen.
Eens terug inde ruimte bekijken ze in groep het beeldmateriaal en bespreken ze de beelden.

Woensdag - donderdag:
De interessegroep kan nu dieper ingaan op het medium video.
Er worden ideeën gesprokkeld vanuit de groep, er is meer tijd om alles organisch te laten verlopen. 
Verbeelding en input van de leerling staat centraal. Maken van stop-motions.

Vrijdag:
Bekijken resultaten montage verschillende foto’s en beelden. Bespreking audio.
Evaluatie met de groep

Op het einde van de week kon een groepje leerlingen meewerken aan de montage.
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