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“Children know
something that
most people have
forgotten”
/ Keith Haring

Keith Haring 
beleven gaat verder 
dan alleen kijken 
naar zijn werken. 

Wij zorgen voor een 
passend programma 
voor iedere leeftijd en 
ieder niveau.
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“Children know 
something that 
most people 
have forgotten” 

       Keith Haring       Keith Haring
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Beste docent,

Tijdens mijn eindexamenjaar als 

middelbare scholier koos ik als onderwerp 

voor mijn profielwerkstuk ‘Keith Haring’. 

Later, als leerkracht, liet ik het werk van 

Keith Haring regelmatig terugkeren in 

mijn lessen. Zijn werk is toegankelijk

en je kunt er als leerkracht zo veel kanten 

mee op. Je kunt aan de slag met de 

beweging die in zijn werk te zien is, maar 

ook een diepgaande discussie voeren over 

gendergelijkheid. Keith Haring is voor mij 

dan ook een kunstenaar van alle tijden.  

Zijn werk spreekt nog steeds veel mensen 

aan, jong en oud. 

Dat SCHUNCK dit jaar een 

tentoonstelling rondom zijn vroege 

werk brengt, is voor mij dan ook een 

droom die uitkomt. Hier in Heerlen, in 

Parkstad, zonder een lange reistijd, wordt 

het mogelijk om samen met leerlingen 

het werk van Keith Haring te ervaren, te 

beleven en te bewonderen.  

Wij nemen jullie dan ook graag mee 

in een programma passend bij iedere 

doelgroep, en waar wenselijk maken we 

het op maat, zoals de eindexamenexpositie 

van het Bernardinuscollege.

Inmiddels sta ik zelf niet meer voor de 

klas, maar hoop ik wel dat wederom een 

nieuwe generatie geraakt mag worden 

door de open blik van Keith Haring. 

Via deze weg nodig ik jou en je collega-

docenten van harte uit om met je klas de 

tentoonstelling te komen bezoeken. Wees 

welkom, laten we er samen een mooi 

programma van maken!

Namens team Educatie, 

Susanne Brekelmans 
manager Educatie SCHUNCK



 

Kwaliteit
wint 
altijd
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Keith Haring wilde 
kunst voor iedereen 

toegankelijk maken, net 
zoals Warenhuis Schunck 

vroeger, en SCHUNCK nu.  Het huidige SCHUNCK is gevestigd in het Glaspaleis 

in Heerlen. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw wenste 

stoffenhandelaar Peter Schunck een modern, open 

winkelhuis met veel licht en genoeg ruimte voor 

open voorraden én plek om stoffen te 

kunnen uitrollen. Architect Frits Peutz 

ontwierp voor hem het zogenaamde 

Glaspaleis. 

Jarenlang was warenhuis Schunck een succesvol en 
vooruitstrevend warenhuis waar confectie te koop 
was, maar ook verstelwerk en maatwerk geleverd 

werd. Schunck profileerde zichzelf met de bekende lijfspreuk ‘kwaliteit 
wint altijd’ en lange tijd had het warenhuis tot in de verre omstreken grote 
bekendheid. Na de mijnsluiting in 1965 verliepen de zaken echter minder 
voorspoedig en uiteindelijk moest het haar deuren sluiten. 

Tussen 1973 en 2009 kende het gebouw een stormachtige geschiedenis, 
maar sinds de grote heropening bevindt zich in het gebouw een cultureel 
centrum met een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een 
instituut voor architectuur, een muziek- en dansschool en een bibliotheek. 
Dit cultureel centrum in het Glaspaleis draagt de naam SCHUNCK.



In warenhuis Schunck stond de 
verkoop van confectie centraal. 
Maar om een volledig concept 
te kunnen bieden, waren 
verstelwerk en maatwerk 
ook belangrijke pijlers. Om 
dit stukje van ons erfgoed 
‘levend’ te houden, hebben 
wij deze termen overgenomen 
en daaromheen ons educatief 
programma opgebouwd.  

4 55

Hoe ons 
educatief 
programma 
is opgebouwd

Confectie-aanbod

Ons confectie-aanbod is altijd snel 
beschikbaar en vind je op onze website; 

schunck.nl/onderwijs 
Hier kun je een keuze maken uit onze 

activiteiten en programma’s binnen de 
disciplines architectuur en erfgoed, museum 

(beeldende kunst), dans, media(wijsheid), 
taal- en leesbevordering en muziek. 

 Dit aanbod hebben we al ontwikkeld en  
sluit misschien heel goed aan bij jouw  

vraag of wens. 

Dit aanbod is er niet ‘zomaar’. 
Het is ontwikkeld vanuit onze eigen 

specialismen en inhoudelijke expertise.  
In iedere activiteit zijn vermogens 

verwerkt en we werken altijd volgens de 
CmK-richtlijnen (Cultuureducatie met 

Kwaliteit) waardoor al onze activiteiten en 
programma’s ‘CmK-proof’ zijn. 

Daarbovenop zijn deze activiteiten in 
nauwe samenwerking met het onderwijs 

ontwikkeld, dus wanneer je een reservering 
via ‘Planned Culture’ plaatst, weet je zeker 

dat jij en je leerlingen met een leuke, 
creatieve én leerzame activiteit aan de  

slag gaan.

Boeken via Planned culture kan op de 
website parkstad.plannedculture.nl

Verstelwerk

Vind je in ons aanbod een activiteit of programma dat 
je aanspreekt, maar sluit het net niet helemaal goed 
aan bij jouw wensen? Past het niet binnen het thema 
waar jullie op dat moment mee bezig zijn, of heb je 
iets leuks gezien maar past het niveau niet bij jouw 

groep? Dan passen we de bestaande activiteit of het 
programma graag aan naar jouw wens. Dit noemen we 
‘verstelwerk’. De basis staat en is door ons getest, maar 

we passen wat kleine zaken aan om het helemaal bij 
jou en je school te laten aansluiten.

Maatwerk

Heb je een vraag, idee of wens maar kun je hier niets 
over vinden in ons confectie-aanbod?  

Neem dan contact met ons op door te mailen naar 
educatie@schunck.nl. Zo kunnen we samen een 
passend programma op maat ontwikkelen. Zo’n 

maatwerktraject is een echte samenwerking tussen 
jouw school en SCHUNCK, waarbij we gebruik maken 

van elkaars kennis en ervaring.
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Murals Keith Haring, Figure IV
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Vanaf 8 maart 2022 presenteren wij de tentoonstelling 

Keith Haring; Grace House Mural, waarin het vroege 

werk van Keith Haring wordt getoond. Iedereen 

herkent zijn werk wel als je het ziet; snelle, vloeiende en 

zelfverzekerde lijnen die constant 

in beweging lijken te zijn. Wij 

zijn er heel trots op om een 

tentoonstelling te mogen maken 

waarin een aantal originele werken 

van Keith Haring te zien zijn.

De tentoonstelling focust zich op werken van Keith Haring uit de periode 
1980-1984. Dit noemen we ook wel zijn ‘vroege periode’ waarbij hij veel 
spontane werken maakte en zijn snelle en vloeiende manier van werken 
bijna een kunstwerk (performance) op zich was. Dankzij de foto’s van vriend 
en fotograaf Tseng Kwong Chi duiken we nog verder in hun bruisende scene.

Een sleutelstuk van de tentoonstelling is een muurschildering in dertien delen;

de Grace House Mural die Keith Haring maakte in het trappenhuis van een

jeugdcentrum in New York. De muurschildering laat energiek dansende figuren 

zien, geschilderd met druipende verf. Een toonbeeld van zijn snelheid van 

schilderen. Bovendien toont de schildering Keith Haring ten voeten uit; spontaan, 

verbonden met zijn publiek, betrokken bij de jeugd en barstend van energie.

Keith Haring: 
Grace House Mural

08-03-2022 t/m 
25-09-2022



8 9

Gr
ac

e
Ho

us
e

M
ur

al

8 
m

rt
 t/

m
 

25
 s

ep
 2

02
2

Ke
ith

 H
ar

in
g:

 G
ra

ce
 H

ou
se

 M
ur

al
 is

 o
rg

an
iz

ed
  

by
 th

e 
M

us
eu

m
 o

f C
on

te
m

po
ra

ry
 A

rt
 D

en
ve

r.  
Th

e 
G

ra
ce

 H
ou

se
 M

ur
al

 is
 th

e 
ce

nt
re

pi
ec

e 
of

 th
is

  
ex

hi
bi

ti
on

, w
hi

ch
 S

C
H

U
N

C
K

 M
us

eu
m

 H
ee

rl
en

 h
as

  
co

m
pl

em
en

te
d 

w
it

h 
ad

di
ti

on
al

 a
rt

w
or

ks
.

K
ei

th
 H

ar
in

g 
ar

tw
or

k 
©

 K
ei

th
 H

ar
in

g 
Fo

un
da

ti
on



8 9

Gr
ac

e
Ho

us
e

M
ur

al

8 
m

rt
 t/

m
 

25
 s

ep
 2

02
2

Ke
ith

 H
ar

in
g:

 G
ra

ce
 H

ou
se

 M
ur

al
 is

 o
rg

an
iz

ed
  

by
 th

e 
M

us
eu

m
 o

f C
on

te
m

po
ra

ry
 A

rt
 D

en
ve

r.  
Th

e 
G

ra
ce

 H
ou

se
 M

ur
al

 is
 th

e 
ce

nt
re

pi
ec

e 
of

 th
is

  
ex

hi
bi

ti
on

, w
hi

ch
 S

C
H

U
N

C
K

 M
us

eu
m

 H
ee

rl
en

 h
as

  
co

m
pl

em
en

te
d 

w
it

h 
ad

di
ti

on
al

 a
rt

w
or

ks
.

K
ei

th
 H

ar
in

g 
ar

tw
or

k 
©

 K
ei

th
 H

ar
in

g 
Fo

un
da

ti
on



10

Keith Haring

wie was 
hij?

Nothing is 
important...  

so everything  
is important.

11

Keith Haring ontwikkelde een 
iconische beeldtaal van schijnbaar 
eenvoudige, maar veelbetekenende 
en energieke motieven. Hij ging aan 
de slag met thema’s die nu nog steeds 
relevant zijn, zoals racisme, oorlog 
en gendergelijkheid. Daarbij zocht 
hij zijn publiek bewust op; hij maakte 
bijvoorbeeld veel krijttekeningen op 
lege zwarte borden in metrostations  
of op straat. Mensen bleven vaak staan 
kijken als hij aan het werk was, en 
Haring liet zich graag al tekenend  
of schilderend fotograferen. 

De kunst die Keith Haring maakte 
wordt soms popart genoemd, 
maar ook de termen graffiti-art en 
moderne kunst worden gebruikt. 
Zijn cartoonachtige schilderingen en 
tekeningen spreken door hun eenvoud 
en duidelijkheid veel mensen aan. En 
omdat zijn tekeningen zo herkenbaar 
en levendig zijn, werd Keith Haring in 
korte tijd heel bekend. 

Keith Haring wordt op 4 mei 1958 geboren in Pennsylvania, VS.  Zijn vader 

is striptekenaar, wat maakt dat Keith zelf ook al op jonge leeftijd begint met 

tekenen. In 1978 verhuist hij naar New York City voor een studie aan de ‘School 

of Visual Arts’. In New York vindt Haring een bruisende kunstscene – niet in 

toonaangevende musea of gevestigde galeries, maar op straat, in de metro, in 

nachtclubs en andere alternatieve locaties. Hij raakt er bevriend met andere 

opkomende kunstenaars, onder wie Jean-Michel Basquiat en Kenny Scharf. 

Samen met hen neemt Haring volop deel aan tentoonstellingen en events in 

clubs zoals ‘The Mudd Club’ en ‘Club 57’ waar beeldende kunst, performance, 

muziek en mode op informele en dynamische wijze samenkomen. 



Wij nodigen jou en je leerlingen van harte uit om 

Keith Haring te komen beleven. En dat beleven gaat 

verder dan alleen kijken naar zijn werken.

Praktische informatie

Rondleiding door de 
tentoonstelling met verdiepende 
workshop in SCHUNCK
• Voor alle leeftijden en niveaus 
• Duur: 1,5 uur
• Kosten: € 125,00
•  Boeken via Planned Culture of 

door te mailen naar 
educatie@schunck.nl

Verdiepende workshop in de klas
• Voor alle leeftijden en niveaus 
• Duur: 2 uur
• Kosten: € 125,00
•  Boeken via Planned Culture of 

door te mailen naar 
educatie@schunck.nl

10

programma 
voor 

scholen

11

Je kunt met je klas 
ook zelfstandig de 

tentoonstelling komen 

bezoeken. Alle leerlingen 

onder de 18 jaar, én hun 

begeleiders, hebben gratis 

toegang tot het museum. 

We vragen je wel om je 

bezoek tijdig te reserveren.   
RONDLEIDING & workshops
In het museum neemt een professionele rondleider de 
leerlingen mee door het verhaal en de kunst van Keith 
Haring. Ze worden actief betrokken en de rondleider 
daagt hen uit om hun grenzen te verleggen en om 
verder te kijken en nieuwe dingen te ontdekken. 

In een aansluitende workshop in het SCHUNCK 
museumatelier kunnen de leerlingen hun indrukken 
verwerken en omzetten in een eigen beeldend werk. 
Deze workshop kan in SCHUNCK plaatsvinden, maar 
ook in de klas.

Kom met jouw school bij 
de Keith Haring club!
Ben jij ook zo enthousiast en wil je met jouw 
school méér doen omtrent Keith Haring? Wil je 
bijvoorbeeld met je klas een debat organiseren, 
met leerlingen een mural realiseren op 
school, of heb je andere toff e ideeën om aan 
de slag te gaan met een thema rondom de 
tentoonstelling? Sluit je dan aan bij onze Keith 
Haring club. Samen ontwikkelen we dan een 
passend programma op maat, én ontvang je van 
ons een Keith Haring promopakket. 
Lijkt je dit wat? Neem dan contact met ons 
op via educatie@schunck.nl.

Uiteraard kan het bestaande programma aangepast worden aan de wensen 
van jouw klas of school. Onderdelen kunnen bijvoorbeeld uitgebreid of ingekort 
worden. Neem daarvoor contact met ons op via educatie@schunck.nl. 
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Speciaal voor het 
primair onderwijs 

Naast een rondleiding 
en verdiepende  

workshop, kun je  
met je leerlingen nog 

veel meer doen!

tip
Wil je zelf alvast meer weten over 

Keith Haring? Bekijk dan  
de documentaire Street Art Boy.  
Deze documentaire is online te 

kijken via NPO 2 (gratis) en  
duurt 52 minuten.

SCHUNCK Ge(k)raakt
Voor groepen die voor of na een 
bezoek aan de tentoonstelling  
Keith Haring; Grace House Mural 
nog graag een andere activiteit 
willen doen, hebben we SCHUNCK 
Ge(k)raakt. Een spannende activiteit 
voor de groepen 6 t/m 8 waarin 
leerlingen in groepjes aan de slag gaan 
om het Glaspaleis te verkennen aan de 
hand van de thema’s techniek, kunst, 
architectuur en mode. De klas moet goed 
samenwerken om genoeg letters  
te verzamelen en de kluis te openen. 

Kun jij ook niet wachten totdat de 
tentoonstelling Keith Haring; Grace 
House Mural te bezoeken is? Ga 
dan nu al met je leerlingen aan de 
slag en laat jullie inspireren door de 
kunstwerken die Keith Haring maakte. 
Zoek daarvoor op internet een aantal 
afbeeldingen van dieren op, die door 
Keith Haring gemaakt zijn. Bespreek 
met de leerlingen wat ze zien; de details 
ontbreken, maar toch zie je meteen dat 
het een hond is. Hoe kan dat?

Voor de onderbouw
Wat heb je nodig: 
stoepkrijt en een 
schoolplein.
Neem de klas mee 
naar buiten en zorg dat 
iedereen een goed plekje 

op het schoolplein vindt. Iedere leerling 
maakt nu zijn of haar lievelingsdier 
in de stijl van Keith Haring. Om te 
voorkomen dat leerlingen te veel details 
gaan tekenen, kun je ze uitdagen om het 
krijt niet op te tillen van de grond; de 
tekening dus in één beweging te maken. 
Nodig andere klassen uit om naar jullie 
eigen Keith Haring expo te komen kijken! 

Voor de bovenbouw
Wat heb je nodig: zwart papier, wit krijt 
en een timer.
Stap 1/    Laat iedere leerling denken aan 

zijn of haar lievelingsdier 
Stap 2/    Daag de leerlingen uit om hun 

lievelingsdier te tekenen in 
de stijl van Keith Haring, dus  
zonder het krijtje op te tillen 
van het papier

Stap 3/    Maak het extra spannend door 
de leerlingen snel te laten 
tekenen; stel de timer in op  
3 minuten, en go!

Herhaal de opdracht eventueel met een 
ander dier of met zelfverzonnen dieren. 
Hang de eigen kunstwerken op in de klas 
of op de gang zodat iedereen jullie eigen 
Keith Haring expo kan zien. 

Praktische informatie
• Duur: 1 tot 1,5 uur
• Kosten: € 125,-
•  Boeken via Planned Culture of 

door te mailen naar  
educatie@schunck.nl

Het onderwijsprogramma voor het primair onderwijs hebben we opgebouwd rondom 
een aantal thema’s die belangrijk zijn in het werk van Keith Haring en die passen bij de 
doelgroep. Met leerlingen in de onderbouw gaan we kennismaken met het museum en 

maken we zelf een echt kunstwerk. We gaan ontdekken, verwonderen, vertellen  
en heel veel kunstwerken bekijken. Met leerlingen uit de bovenbouw onderzoeken we 
tijdens de rondleiding en workshop de lijnen en bewegingen in de kunstwerken, en de 

snelheid van werken van Keith Haring. We gaan het hebben over de kracht en waarde van 
zijn ogenschijnlijk simpele tekeningen en over hoe je met patronen, 

vormen en lijnen een beeldtaal kunt maken 
die wereldberoemd is.

meteen
aan de 
slag!

Inspiratie voor in de klas
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Hoe kun je met 

patronen, vormen en 

lijnen een beeldtaal 

maken die 

wereldberoemd is?

Speciaal 
voor het 

voortgezet 
onderwijs

Het onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs 
hebben we opgebouwd rondom een aantal thema’s 

die belangrijk zijn in het werk van Keith Haring. Voor 
leerlingen uit de onderbouw zetten we de kracht en 

waarde van de ogenschijnlijk simpele tekeningen van 
Keith Haring centraal. We onderzoeken hoe je met 

patronen, vormen en lijnen een beeldtaal kunt maken 
die wereldberoemd is. 

Met de leerlingen van de bovenbouw onderzoeken we 
de veranderingen die de underground scene in de 

jaren ‘80 teweeg bracht in de kunstwereld én wat de 
rol van Keith Haring daarin was. Maar ook zijn rol als 
activist en zijn strijd tegen aids zijn onderwerpen die 

aan bod komen.

meteen
aan de 
slag!

Inspiratie voor in de klas
Kun jij ook niet wachten totdat de tentoonstelling Keith Haring; Grace House Mural
te bezoeken is? Doe dan alvast onderstaande activiteiten in je klas om alvast in de
stemming te komen.

Wil je je leerlingen al iets meer informatie geven over Keith Haring? Bekijk dan samen de 
documentaire Street Art Boy. Deze documentaire is online te kijken via NPO 2 (gratis) en 
duurt 52 minuten. 

Wil je actief met je leerlingen aan de slag gaan met Keith Haring en zijn manier van werken? 
Laat je dan inspireren door zijn subway drawings en doe mee met de volgende opdracht:

Wat heb je nodig: zwart papier, wit krijt en een timer. 
Stap 1/   Bekijk op YouTube het fi lmpje “From the Archives: Keith Haring was here”
Stap 2/   Geef alle leerlingen zwart papier en wit krijt
Stap 3/    Laat de leerlingen binnen 3 minuten een eigen subway drawing maken
Stap 4/    Zet de timer aan, en go!

Vernieuwde kijkwijzer 
Kunst is niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Daarom 
is er tijdens de tentoonstelling ook een kijkwijzer 
beschikbaar. Deze kan ingezet worden als verdieping op 
de rondleiding. Door het beantwoorden van vragen en 
het maken van opdrachten krijgen leerlingen meer
inzicht in de kunstwerken en de intenties van de 
kunstenaar. De opdrachten kunnen individueel of in 
groepsverband worden uitgevoerd en op verzoek mét of 
zonder de begeleiding van een museumdocent.

Praktische informatie 
• Duur: 1 uur 
• Kosten: Gratis
•  Boeken via Planned Culture of door te mailen naar 

educatie@schunck.nl
•  Leerlingen die zelfstandig de tentoonstelling 

willen bezoeken, kunnen ook gebruik maken van de 
kijkwijzer. Deze kunnen ze bij de suppoost vragen.

Kunst op straat
Voor groepen die voor of na een bezoek aan de 
tentoonstelling Keith Haring; Grace House Mural nog 
graag een andere activiteit willen doen, hebben we 
Kunst op straat. Kunst op straat is een wandelroute door 
Heerlen waarbij leerlingen, individueel of in groepjes, de 
kunstwerken in Heerlen centrum gaan verkennen. 
De stad heeft veel murals en staat vol met kunst. Dit 
maakt van Heerlen één groot openluchtmuseum.

Praktische informatie
Kunst op straat is beschikbaar 
op twee niveaus
• Duur: 1 tot 1,5 uur
• Kosten: Gratis
•  Boeken via Planned Culture of 

door te mailen naar 
educatie@schunck.nl



Ken je Pit Cultuur-wijzer al? Zij staan voor 
je klaar om samen een 

duidelijke visie op cultuur-
onderwijs te ontwikkelen. 
Wil je tips of advies? Kijk 
op pitcultuurwijzer.nl.

1514 15

Ben je geïnteresseerd in een van deze programma’s 
of  wil je meer informatie? Kijk dan op onze website:
schunck.nl/onderwijs

pitcultuurwijzer.n

Naast invulling geven aan een educatief programma rondom de tentoonstelling 

Keith Haring; Grace house mural, hebben we ook hard gewerkt aan de doorontwikkeling 

van een aantal van onze vaste programma’s. We nemen je hier graag in mee. 

wat we je ook nog 
willen laten weten

SCHUNCK uit de maat/
Dans en beweging voor het vo
Dans en beweging. Voor de ene 
jongere is het een uitlaatklep, de ander 
voelt zich er ongemakkelijk bij. En 
beide groepen willen we uitdagen en 
prikkelen. 

Voor het voortgezet onderwijs hebben 
we twee programma’s ontwikkeld 
waarin we jongeren op een veilige 
manier hun eigen grenzen op laten 
zoeken. We dagen hen uit om bewust 
uit de maat te gaan, buiten hun eigen 
hokje te stappen. Zo nemen we hen mee 
op een reis die hun horizon verbreedt 
en hun blik verruimt. 

Voor het primair onderwijs volgt in het 
volgende schooljaar ook een nieuw 
programma rondom dans en beweging.

Leerlijn Mediawijsheid/
voor po en brugklas vo
We willen jongeren meenemen 
en helpen om hun eigen weg te 
vinden in de omgeving van boeken, 
poëzie en literatuur. Zo worden ze 
taalvaardiger en kunnen ze met een 
open blik, creatief én kritisch kijken 
naar de wereld om hen heen. Daarom 
ontwikkelen we op dit moment een 
leerlijn Verhalen voor het po én vo. Het 
doel is leerlingen nieuwsgierig
maken naar wat er in taal te ontdekken 
valt.

Dit programma rondom mediawijsheid 
gaat veel verder dan het aanleren van 
computervaardigheden of het goed 
leren zoeken op internet. We gaan ook 
aan de slag met het bewust, actief, 
kritisch én creatief gebruik maken van 
verschillende media. Dit ontdekken 
de leerlingen in de programmalijnen 
Identiteit, Kritisch kijken en 
Programmeren en innoveren. De lessen, 
die beschikbaar zijn voor de groepen 
3 tot en met 8 en brugklassen van het 
voortgezet onderwijs, zijn opgebouwd 
volgens het didactisch model Verhalend 
Ontwerpen. In een Verhalend Ontwerp 
verlopen de leeractiviteiten als een 
verhaal dat door de leerlingen zelf 
voor een groot deel wordt ingevuld of 
afgemaakt. Je helpt je leerlingen leren 
door het stellen van de juiste vragen, 
en niet door het uitleggen van de goede 
antwoorden.

Leerlijn literatuur 
We willen jongeren meenemen om 
hun weg te vinden in de omgeving van 
boeken, poëzie en literatuur, zodat we 
ze helpen taalvaardiger te worden en 
een gefundeerde eigen mening te 
vormen. Zo kunnen ze met een open 
blik, creatief én kritisch gaan kijken 
naar de wereld om hen heen. Daarom 
ontwikkelen we op dit moment een 
leerlijn Verhalen voor het primair 
en voortgezet onderwijs. Het doel is 
leerlingen nieuwsgierig maken naar 
wat er in taal te ontdekken valt. 

Deze leerlijn ontwikkelen we niet vóór 
het onderwijs, maar mét leerkrachten 
uit het primair- en voortgezet 
onderwijs. Dus draag jij het delen van 
verhalen ook een warm hart toe en 
wil je met ons meedenken tijdens de 
ontwikkeling? Of wil je met jouw klas 
de leerlijn testen? Dan nodigen we je 
uit om mee te sparren binnen onze 
ontwikkelgroep.

of  wil je meer informatie? Kijk dan op onze website:

ontwikkelgroep.
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Voor meer informatie/ 
schunck.nl/onderwijs

colofon
Dit magazine is een uitgave 
van SCHUNCK en is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
onze ontwikkelaars. Voor meer 
informatie kun je contact met hen 
opnemen via educatie@schunck.nl
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Inspireren  
en grenzen 
verleggen  
stopt niet  
in het klaslokaal, 
dit doe je ook 
daarbuiten.


