
‘Esloo College dat werkt!’

Beleidsstuk Cultuur



De cultuurkaart 
De leerlingen en de docenten van het Esloo College 
krijgen ieder jaar de cultuurkaart, CJP. CJP is een plat-
form voor cultuurliefhebbers. Het Esloo College houdt 
van cultuur in alle vormen en wil leerlingen inspireren 
om dat ook te doen. Daarom maken we gebruik van 
de cultuurkaart. De school stort een bedrag van €10,- 
op de cultuurkaart voor de leerlingen en vanuit CJP 
wordt deze kaart opgewaardeerd met € 5,-. Met dit 
bedrag worden de theatervoorstellingen, museum-
bezoeken en workshops in het museum bekostigd. 
De leerlingen krijgen de cultuurkaart en deze wordt 
klassikaal geactiveerd. De docenten wijzen de leer-
lingen op de mogelijkheden om korting te krijgen bij 
bijvoorbeeld de bioscoop, verzekeringen, reizen en 
diverse winkels.

Naschoolse activiteiten
We bieden dagelijks een naschoolse activiteit aan. De 
leerlingen van klas 1,2 en 3 kunnen een keuze maken 
uit diverse naschoolse activiteiten. De leerlingen van 
klas 1 en 2 maken twee keer per week gebruik van de 
naschoolse activiteiten en de leerlingen van klas 3 
één keer per week. De naschoolse activiteiten bestaan 
uit: fitness, zumba, toneel, kunst, koken, voetbal, bmx 
en algemene technieken. De vakken worden gegeven 
door leerkrachten en vakdocenten. Er wordt geluis-
terd naar de wensen van de leerlingen en daardoor 
wisselen de naschoolse activiteiten per periode.

Drama
Binnen de school hechten we veel waarde aan het 
spelen en weergeven van praktijksituaties. We hebben 
dit verankerd in het vak SOVA en maken gebruik van 
de methodes: Leefstijl en Skills for Life en de Energi-
zers boeken.
Leerlingen die echt toneel willen spelen krijgen dit 
aangeboden bij de naschoolse activiteiten.

Techniek
Alle leerlingen van klas 1 en 2 krijgen een keer in de 
week het vak techniek van een vakleerkracht. De 
leerlingen werken met techniek aan de vakken hout-
bewerking, fiets- en metaaltechniek.

Textiel
Alle leerlingen van klas 1 en 2 krijgen een keer in de 
week het vak textiel. De leerlingen  leren omgaan met 
de naaimachine en maken kennis met diverse andere 
handvaardigheidstechnieken gericht op de vrije tijds-
besteding.

Esloo got Talent
De afgelopen twee jaar hebben de leerlingen hun ta-
lenten laten zien in het Laaktheater. De resultaten van 
de CKS lessen en de talenten van de individuele leer-
lingen zijn in het theater gepresenteerd aan ouders en 
andere belangstellenden. 

Beeldend vormen
Alle leerlingen van klas 1 en 2 krijgen een keer in de 
week het vak Beeldend Vormen waarin de leerlingen 
kennismaken met verschillende teken- en verftech-
nieken en beeldend materiaal zoals klei en gips.

Stages
In het PRO lopen de leerlingen stages. Dit houdt in 
dat ze op verschillende externe praktijkomgevingen 
kennis opdoen van het werkveld waar ze naar uit 
stromen. Elke omgeving kent een eigen cultuur en 
identiteit waarbij de leerling aangeleerde sociale vaar-
digheden in praktijk kan brengen.

Voorstellingen
Iedere leerling bezoekt ieder schooljaar tenminste een 
voorstelling op school of in het theater. Dit kunnen 
toneelstukken, dans- of muziekvoorstellingen zijn. De 
theatervoorstelling worden in de klas voorbereid en 
nabesproken. Door theatervoorstellingen van bijvoor-
beeld theatergroep PlayBack of Zwerm krijgen de 
leerlingen een spiegel voorgehouden en wordt hen ge-
vraagd actief mee te praten en spelen.  Deze voorstel-
lingen worden meestal in het Laaktheater gespeeld 
voor maximaal 60 leerlingen. De leerlingen voelen zich 
veilig door de groepsgrootte en het feit dat er over het 
algemeen geen andere scholen aanwezig zijn. 
De voorstellingen in het Spuitheater worden bezocht 
door meerdere scholen en het is dan ook noodzake-
lijk om vooraf de juiste informatie te hebben over de 
voostelling.

Esloo College in het kort:
Esloo College is een school voor praktijkonderwijs. Het 
Esloo College is voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 
en met 18 jaar

De school wordt bezocht door leerlingen van meer 
dan 15 verschillende nationaliteiten. Binnen Esloo 
College wordt met respect omgegaan met andere 
geloofs- en levensovertuigingen.

Het gebouw ligt in Molenwijk. Molenwijk is onder-
deel van het stadsdeel Laak. Op de begane grond zijn 
oefenbedrijven gesitueerd die toegankelijk zijn voor 
mensen uit de wijk. Esloo College participeert in een 
aantal wijk gerelateerde initiatieven: Coalitie Laak, de 
Buurtacademie, Taalketen, etc. 

Esloo College wordt bezocht door ongeveer 155 leer-
lingen verdeeld over 5 leerjaren. Bij de indeling van de 
groepen wordt onderscheid gemaakt naar uitstroom-
profiel en zelfstandigheid / zelfredzaamheid.

Onze missie en visie op  
cultuuronderwijs
De school heeft als missie de leerlingen te begeleiden 
naar een zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk ni-
veau waardoor ze deel kunnen nemen aan de samen-
leving, op hun eigen wijze en met hun mogelijkheden 
tijdens en na hun schoolloopbaan. 
Ons onderwijs heeft als voornaamste doel de kansen 
van de leerlingen op een volwaardige participatie in de 
maatschappij te vergroten. Het onderwijs is geen doel 
op zich maar een middel om leerlingen doelgericht 
en planmatig toe te leiden naar blijvende participatie. 
We hanteren een werkwijze waarin resultaten van 
de leerlingen worden gerelateerd aan vooraf beoog-
de opbrengsten, die op hun beurt gericht zijn op het 
bereiken van de uitstroom bestemming.
Leidend voor deze participatie is het accepterende 
klimaat en de positieve instelling naar de leerlingen en 
hun omgeving.
Zoals hierboven omschreven streven we als school 
naar participatie in de maatschappij. Het is daarom 
van groot belang dat we zoveel ons mogelijk op een 
praktische wijze invulling geven aan ons onderwijs. 
Om te voldoen aan deze missie proberen we als school 
de omgeving en het werkveld waar leerlingen naar uit 
stromen te betrekken bij ons onderwijs.
Voor het cultuuronderwijs houdt de participatie in dat 
we ons als school, en in het specifiek onze doelgroep, 
voor willen bereiden op een rol als positieve burger in 
de samenleving.
Dit betekent dat wij de leerlingen zoveel mogelijk 
willen begeleiden in het maken van juiste keuzes en 
voor te bereiden op goed burgerschap door ze inzicht 
te geven in culturen, leefsituaties, maatschappelijke 
thema’s anders dan de wereld waarin zij leven. 
Onze visie hebben we als school op de volgende ma-
nier omschreven: Esloo College, dat werkt! 
De school zal zich de komende jaren specifiek richten 
op:
•  Extra taalonderwijs
•  Sociale vaardigheden
•  Werknemersvaardigheden 
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BIJ DEZE PRESENTEERT HET ESLOO COLLEGE  
HAAR SCHOOLPLAN CULTUUR. 

WAT WORDT ER AL GEDAAN OP HET ESLOO COLLEGE



Erfgoed
Iedere leerling bezoekt ieder schooljaar tenminste een 
museum of Culturele instelling. Zo mogelijk worden er 
naast het bezoek aan het museum workshops gevolgd 
die te maken hebben met de tentoonstelling.

Prodemos
De leerlingen van de 3e klas brengen een bezoek aan 
Prodemos; huis van democratie en rechtstaat. Een 
dagdeel krijgen ze informatie over en democratie en 
brengen ze een bezoek aan de Tweede Kamer

Humanity House
De leerlingen van de 4e klas brengen een bezoek aan 
het Humanity House en kruipen in de huis van de 
vluchteling door middel van de Ervaringsreis.

Rechtbank
De leerlingen van de 5e klas brengen een bezoek aan 
de rechtbank.

Centrum 1622
Medewerkers van Centrum 1622 komen in school 
gastlessen geven over seksualiteit en vriendschap en 
relaties.

Coördinatie 
De culturele schoolactiviteiten binnen de school vallen 
onder de verantwoording van een van de teamleiders 
en de interne cultuurcoördinator. De cultuurcoördina-
tor onderhoudt de contacten, doet acquisitie, plannen 
museumbezoeken en toneelvoorstellingen.  
De teamleider zorgt er voor dat de activiteiten inge-
pland worden in het rooster en overlegt regelmatig 
met de cultuurcoördinator over de diverse culturele 
activiteiten.
Bij een activiteit met een financiële karakter of aan-
passing wordt altijd de directie geraadpleegd. Overige 
beslissingen worden genomen door de cultuur coör-
dinator (en betrokken leerkracht) waarbij het team 
middels vergaderingen op de hoogte wordt gehouden.

Ambities voor de komende jaren
We willen hetgeen wat is omschreven in ‘wat wordt 
er al gedaan op het Esloo College’ in stand houden en 
kijken naar verdere ambities. We willen in de komende 
vijf jaar werken aan de volgende aspecten van het 
cultuuronderwijs binnen het Esloo College:
•  Op de website van school de cultuurkaart vermel-

den zodat ook ouders weten dat het Esloo College 
kennismaken met cultuur belangrijk vindt en dat 

hun kind korting krijgt bij de bioscoop en in diverse 
winkels.

•  Wij vragen teamleden plaats te nemen in de werk-
groep Identiteit: de werkgroep  werkgroep zorgt er 
voor dat alle vieringen gedurende het schooljaar in 
de planner worden opgenomen. Hier verstaan wij 
ook de vieringen van de diverse religies onder. Ook 
verzamelen zij achtergrondinformatie  voor de colle-
ga’s over religies en de vieringen uit de jaarplanner.

•  Cultuur binnen het schoolteam: we maken sinds dit 
schooljaar gebruik van een moodboard in de koffie-
kamer. Hier krijgen de teamleden de mogelijkheid om 
iets op het bord te prikken wat volgens hen hoort bij 
hun eigen cultuur. Dit varieert onder andere van een 
mooie vakantiefoto, een inspirerende spreuk, een 
boekentip, een concertkaartje of je lievelingsrecept. 
De bedoeling is dat het bord drie keer in het jaar 
wordt ververst.

•  We willen zoeken naar instellingen en theaterge-
meenschappen die beter aansluiten op de leerbe-
hoefte van de PRO leerlingen. De cultuurcoördinator 
bezoekt de inspiratiebijeenkomsten van NTJong en 

bekijkt het aanbod van voorstellingen. De cultuur-
coördinator overleg met de docenten van de ver-
schillende bouwen over de voorstellingen en neemt  
in overleg met hen het besluit om de voorstelling te 
boeken. De cultuurcoördinator leest de recensies en 
bekijkt de trailers van de diverse voorstellingen.

•  ot nu toe worden de voorstelling voor de zomerva-
kantie geboekt en is het tot en met eind september 
mogelijk om de voorstellingen te annuleren. Tot nu 
toe hebben wij hier geen gebruik van gemaakt, maar 
het is verstandig om begin september nog eens te 
kijken naar de voorstellingen en de groepen die de 
voorstelling bezoeken. Ook gedurende het schooljaar 
krijgen wij aanbiedingen van verschillende thea-
tergroepen en zouden wij de mogelijkheid willen 
hebben om deze aanbiedingen te overwegen.

•  Esloo Got Talent; de afgelopen twee jaar hebben de 
leerlingen hun talenten laten zien in het Laakthea-
ter. De organisatie van dit evenement moet worden 
gedragen door het hele team. Het komende jaar 
zal een werkgroep aan de slag gaan om samen met 
leerlingen te bekijken in welke vorm Esloo Got Talent 
door kan blijven gaan. 
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www.esloocollege.nl


