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Creativiteit in elke klas

Over PIONIER!

PIONIER! brengt kunst op school. Met zeer complete lessen en
projecten helpen we leerkrachten bij het bieden van een creatieve
leeromgeving voor de kinderen. Ook als er geen kunstenaar op
school is.
PIONIER! is op meerdere manieren in te zetten. In deze brochure
vind je een overzicht van enkele manieren. Maatwerk is uiteraard
ook mogelijk, neem daarvoor contact op.

Creativiteit

Creativiteit neemt een steeds
belangrijker plek in, in het
onderwijs, je welzijn en als
veelgevraagde competentie in het
bedrijfsleven. Wij zien creativiteit
als méér dan het maken van een
mooie tekening. Bij het trainen van
je creativiteit ontwikkel je je
flexibiliteit, verschillende manieren
om je te uiten, je sociaalemotionele vaardigheden en je
doorzettingsvermogen.

Spieren trainen

Creativiteit zien wij als een spier die je kan trainen. Als kunstenaars
komen wij vaak in een klas met kinderen die niet aandurven wat we
het liefst met ze doen, een duik in het creatief proces. Creativiteit is
onuitputtelijk, hoe meer je het inzet, hoe meer je er van krijgt. Maar
je moet de eerste stap wel durven zetten. PIONIER! leert leerlingen
om te gaan met de onzekerheid van een les met een open einde.

Liever creatiever?

Onze procesgerichte lessen bieden de ruimte om te ontdekken op
welke manier jij opdrachten aanpakt. Je leert samenwerken en
gebruik maken van elkaars talenten. Tijdens de reflectieve
gesprekken na de lessen leer je met respect elkaars perspectief
verkennen. In het delen van en reflecteren op je werk, leer je over
wie jij bent en wie de ander is. Verschillen mogen er zijn en
worden gevierd. In een samenleving met veel diversiteit is het
belangrijk om te leren om in dialoog te blijven, nieuwsgierig te
blijven naar elkaar. PIONIER! biedt kinderen een fijne plek om dit
van jongs af aan te leren. Wij geloven dat creatieve kracht in de
samenleving bijdraagt aan het samen omgaan met huidige en
toekomstige uitdagingen.

Creativiteit in de klas

Geef zelf vijf fantastische
kunstlessen met een project
van PIONIER!
PIONIER! helpt je door te
inspireren, ontzorgen en
trainen. We leveren heldere
online lessen en lesbrieven,
kunst om naar te kijken,
uitlegvideo’s en het juiste
materiaal bij de lessen.

PROJECTEN
KLIK HIER VOOR INFO

Kies uit deze technieken en
onderwerpen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografie
Mediakunst
Tekenen
Bouwen
Schilderen
Identiteit
Textiel
Licht
Recyclekunst
Design Thinking

Wat krijg je bij een project:
•
•
•
•
•
•

Toegang tot de gekozen lessenserie online bestaande uit 20
lessen verdeeld in vier differentiaties.
Lesbrieven voor alle lessen.
Beeldmateriaal en video ter ondersteuning en voor uitleg.
Materiaal en gereedschap dat nodig is voor de lessen.
Uitleg over de werkwijze aan de leerkrachten.
Co-teaching of Gastdocenten (optioneel).

Meer
weten
of vrijblijvend
aanvragen?
naarishoi@ikpionier.nl
Projecten
kunnen
vanaf vierofferte
klassen
besteld worden.Mail
De prijs
afhankelijk van het
Kijk voor
meer waarvoor
info op www.ikpionier.nl
Bel per
met klas.
06 2719 3740
aantal
klassen
je bestelt en start vanaf € 50,-

PIONIER! brengt kunst op school

Wij helpen leerkrachten bij het neerzetten van een creatieve
leeromgeving voor de leerlingen. Meerdere kunstzinnige
technieken komen aan bod in leerlijnen voor groep 1 tot en met 8.
Voor elke les vind je online uitgebreide handleiding, digibord
lessen, kunst als inspiratie en video’s met extra uitleg. Alles wat je
nodig hebt om een rijke kunstles te geven, handig op één plek. De
lessen zijn goed in te passen bij thema’s en onderwerpen uit
andere vakken. Integreer creativiteit in je curriculum.

200+ lessen en opdrachten voor meer creativiteit in de klas!

ABONNEMENT
KLIK HIER VOOR INFO

PIONIER! +

Je kan bijpassende materiaalboxen en gereedschap bestellen per
techniek. Gereedschap koop je eenmalig, materiaal vul je bij
wannneer je weer gaat werken met de lessen.
Een reisleider van PIONIER! kan het team op weg helpen bij het
wennen aan de werkwijze en het inpassen van de lessen in het
jaarplan van de school.
Meer
wetenvoor
of vrijblijvend
offertekost
aanvragen?
Mailper
naar
hoi@ikpionier.nl
Een licentie
de hele school
€ 2,50 per leerling
jaar.
Als leerkracht kan
Kijk
op www.ikpionier.nl
Bel met 06 2719 3740
je
individueel
een licentie afnemen voor € 75,- per jaar.

Leren met PIONIER!

Een pionier kennen we als iemand die nieuwe paden bewandelt.
Hij of zij probeert, faalt, staat weer op en komt met nieuwe ideeën.
PIONIER! werkt vanuit de procesgerichte didactiek. Dat gaat over
de opbouw van een les, maar ook over je houding in de klas.
Hoe je de lessen geeft als leerkracht is belangrijk. Nog
belangrijker, een creatief proces kan er bij elk kind anders uit zien.
Wij trainen je bij het herkennen en kunnen begeleiden van die
verschillende creatief processen.

TRAININGEN
KLIK HIER VOOR INFO

Voor onze trainingen maken we
een programma op maat. Wat
is de vraag, wat wil je bereiken
en wat heb je daarvoor nodig?
Bij de meeste trainingen kunnen
we ook handzame en praktische
tools bieden, waarmee je na de
training gelijk in de klas aan de
slag kan. Wel zo praktisch!

Onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•

Procesgerichte didactiek
Kijken naar kunst
Reflecteren op proces
Design Thinking
Visie op cultuureducatie
Vakintegratie creativiteit
Co-teaching in de klas

Meer
weten of vrijblijvend
Mail naar
hoi@ikpionier.nl
Voor trainingen
berekenenofferte
we eenaanvragen?
prijzen vanaf € 275,-.
Afhankelijk
van de duur
Kijkhet
opaantal
www.ikpionier.nl
met op.
06 2719 3740
en
deelnemers maken we vrijblijvend eenBel
offerte

Maak van je klas een design studio.

In de DENKfabriek lossen kinderen alledaagse problemen op door
ze te lijf te gaan als een ontwerper.
Altijd een geplette boterham tijdens de lunch?
Te weinig ruimte voor alle auto’s voor en na schooltijd?
Teveel afval dat niet gesorteerd wordt?
Na ontwerpsessies in de DENKfabriek zijn nieuwe, frisse
oplossingen bedacht, getest en gepresenteerd.

DENKFABRIEK

Voor het onderwijs vertaalden
we Design Thinking methodiek
naar de DENKfabriek. Een
toolbox met meer dan 30
werkvormen. Het ontwerpproces
is opgedeeld in 5 fasen, in de
fabriek vertaald naar ruimtes.
Door de veelzijdigheid van de
opdrachten komen er vele
talenten aan bod. Een rondje
door de fabriek doe je daardoor
het beste in groepen van 2 tot 5
kinderen.

De werkvormen zijn geschikt
voor kinderen vanaf 9 jaar. Je
kiest zelf hoelang je in de
DENKfabriek blijft. Maak je er
een project in losse lessen van
of kom je een hele dag
ontwerp-denken in de
DENKfabriek?
Je kan de toolbox bestellen en
zelfstandig er mee gaan
werken. Je kan ons inhuren voor
workshops en we geven training
over het werken met de tool.

KLIK HIER VOOR INFO

De
toolbox
is te bestellen
voor € 45,excl.
btwhoi@ikpionier.nl
en verzending.
Meer
wetende
of DENKfabriek
vrijblijvend offerte
aanvragen?
Mail
naar
Kosten
vanaf € 90,- . Training vanaf € 275,-.
Kijk op workshop
www.ikpionier.nl
Bel met 06 2719 3740

Laat je inspireren door Chillen met kunst

Chillen met kunst combineert aandachtsoefeningen met het
beschouwen van kunst. Het is een toolbox gevuld met 22
werkvormen, ondersteund door audio en kunstwerken.
Door voordat je kijkt naar kunst, eerst tot jezelf te komen, ontstaat
er meer ruimte voor het beschouwen met een open blik, het
uitstellen van een oordeel. Bekijk eerst in stilte, deel daarna met de
groep wat je gedachten waren.

Chillen met kunst biedt
ruimte tot gesprek over
de verschillende
perspectieven en
inzichten. Het inspireert
tot het aangaan van een
eigen creatief proces.
De werkvormen zijn
geschikt vanaf 4 jaar.

CHILLEN MET KUNST
KLIK HIER VOOR INFO

Naast de toolbox waarmee je zelfstandig aan de slag kan gaan,
geven we ook trainingen of workshops. In de training krijg je
inspiratie en een praktische tool om met leerlingen vaker naar kunst
te kijken.
Gebruik de werkvormen om je geschiedenisles mee te starten. Ga
in dialoog over wat jij ziet en waarom dat vaak anders is dan wat
de ander ziet. Creëer rust in de klas, na een chill-sessie is de focus
weer fris.

Meer
wetenChillen
of vrijblijvend
offerte
aanvragen?
Mail
naar
hoi@ikpionier.nl
De toolbox
met kunst
is te bestellen
voor € 45,excl.
btw
en verzending.
Kijk op workshop
www.ikpionier.nl
Bel met 06 2719 3740
Kosten
vanaf € 90,- . Training vanaf € 275,-.

PIONIER!
PIONIER! is een uitgave van stichting Kopa. Alle prijzen vermeldt in
deze brochure gelden als inschatting, er kunnen geen rechten aan
worden ontleend. Voor de precieze prijsopgave maken we
vrijblijvend een offerte. Andere vragen of opmerkingen?
Je kan ons bereiken via de kanalen hieronder.
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Bezoek ons		
Gansstraat 164, Utrecht
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			www.de-denkfabriek.nl
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