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1: Het Coornhert Lyceum in 2018

1.1 Een cultuurschool in ontwikkeling
1.1.1 Twee belangrijke veranderingen
In het voorjaar van 2016 heeft het Coornhert Lyceum zich aangemeld als lid van de Vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS). De visitatie van de school heeft geleid tot een voorlopig lidmaatschap voor
een periode van twee jaar. In deze twee schooljaren hebben zich onder leiding van waarnemend rector Henk Tameling twee belangrijke veranderingen voorgedaan die vanaf 2018 hun beslag krijgen.
De eerste betreft de formulering van de onderwijsvisie, de tweede de organisatie van de onderwijsafdelingen en de samenstelling van de schoolleiding. In beide veranderingen is het culturele profiel van
de school recht overeind blijven staan en in een aantal opzichten versterkt. Met ingang van schooljaar
2018-2019 is mevrouw Nelie Groen als nieuwe rector aangetreden. Zij heeft veel affiniteit met de
kunstvakken en met het cultuurprofiel van de school.
Bij de aanmelding voor de VCPS stond in de visie van de school de prestatiegerichtheid van het onderwijs centraal. In de organisatie was dit herkenbaar in de vorm van een centrale aansturing van werkprocessen, gericht op optimale cijferresultaten bij de examens en beeldbepalende culturele evenementen in de school. Deze resultaatgerichtheid wil de school behouden, maar is in de afgelopen twee
schooljaren ingebed in een meer pedagogische en humanistische onderwijsvisie. Hierbij passend is
een ontwikkeling ingezet naar een gezamenlijk gedragen en gedelegeerde verantwoordelijkheid voor
de kwaliteit van het onderwijs. De school ontwikkelt zich tot een lerende organisatie met een minder
hiërarchische en een meer professionele cultuur. De schoolleiding is kleiner
geworden en bestaat nu uit een rector en vier conrectoren, ondersteund door coördinatoren, met ieder
een eigen afdeling en schoolbrede portefeuilles. Op basis van een begin 2018 tot stand gekomen
concept, wordt door de nieuwe schoolleiding in het najaar van 2018 gewerkt aan de uitwerking en
vaststelling van een nieuw schoolplan, waarin het cultuurprofiel een prominente plaats krijgt. Aan de
praktische uitwerking en uitvoering van dit schoolplan zal vanaf 2019 tot en met 2022 worden gewerkt door alle medewerkers van de school, ieder in zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.
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1.1.2 Naar een betere borging van het cultuurprofiel
In de brief van de visitatiecommissie van 2 juli 2016 werden naast diverse sterke punten ook een
aantal wezenlijke verbeterpunten genoemd. Samengevat kwamen die erop neer dat aan de volgende
domeinen gewerkt moest worden:
1.

2.

3.
4.
5.

Een expliciete beschrijving van wat er aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur 		
gebeurt, binnen zowel als buiten het curriculum; een duidelijker beschrijving van wat er gebeurt in de kunstvakken (curriculum, doorlopende leerlijnen), in de samenwerking tussen de
kunstvakken, en in de samenwerking met de overige vakken; eveneens een beschrijving van
de borging van al deze activiteiten.
Een heldere vormgeving en uitvoering van de kwaliteitszorg, blijkend uit een SWOT analyse
van het geheel van culturele activiteiten, daaraan gekoppelde SMART geformuleerde actieplannen en doelstellingen, ingekaderd in een herkenbare PDCA-cyclus voor de kwaliteitsbewaking.
Een betere verankering van het budget voor kunst en cultuur in de begroting van de school.
De aanstelling van een cultuurcoördinator met een heldere taakomschrijving.
Meer doelgerichte samenwerking met culturele partners in de regio.

Dit Cultuurprofielplan is op de eerste plaats bedoeld om voor iedere geïnteresseerde, intern of extern,
een duidelijke omschrijving te geven van het eigen culturele profiel van het Coornhert Lyceum. Ten
tweede wordt ten aanzien van de genoemde vijf verbeterpunten duidelijk gemaakt hoe de school hieraan in de afgelopen twee schooljaren heeft gewerkt, welke resultaten zijn geboekt, op welke punten
verdere ontwikkeling en verbetering nog nodig is en hoe wij ons voorstellen hieraan verder te werken
in de komende jaren.
Voor de opbouw van dit Cultuurprofielplan is gebruik gemaakt van de richtlijnen die hiervoor gelden
binnen de VCPS. In concept heeft dit plan een belangrijke rol gespeeld bij de nieuwe beoordeling
van de school in mei 2018 door de visitatiecommissie van de VCPS. Bij deze visitatie is de school
definitief en ‘met volle overtuiging’ toegelaten als lid van de vereniging. Een citaat uit de brief van de
visitatiecommissie:
Wij zijn onder de indruk van de ontwikkelingen van de laatste twee jaar: de school onderneemt een
flinke wijziging in de structuur, met name in de directievoering, en werkt hard aan cultuurverandering
door het gesprek met docenten qua frequentie en diepgang te intensiveren. Die cultuurverandering
raakt ook aan het cultuurprofiel: docenten krijgen ruimte voor nieuwe initiatieven en benutten die ook;
docenten van alle vakken voelen zich uitgenodigd samen nieuw onderwijs te maken en elkaar te ontmoeten in het gesprek over kunst, cultuur, creativiteit en innovatie; het cultuurprofiel daagt uit en geeft
een basis voor nieuwe gesprekken.

1.2 Een nieuwe missie en visie
De geactualiseerde missie- en visieteksten van het Coornhert Lyceum zijn in te zien in het (concept)
schoolplan 2018-2022 en via https://www.coornhert.nl/onderwijs/visie/.
Ten behoeve van de communicatie werkt het Coornhert Lyceum vanaf januari 2018 intern en extern
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met een vernieuwde compacte formulering van de schoolvisie, samengevat in het motto Samen werken
aan jezelf op het Coornhert. Dit motto is als volgt uitgewerkt:
Samen
Op het Coornhert hebben we oog en oor voor elkaar. Je wordt er gezien en gekend. We luisteren
naar elkaar. We zijn nieuwsgierig, belangstellend en meelevend.
Werken
Op het Coornhert kun je je ontwikkelen als mens door te leren en te presteren, door te scheppen en te
creëren. Je leert van jezelf en van een ander. Onze school is een studiehuis om te jongleren: je mag
veel ballen in de lucht houden. Fouten maken mag.
Aan jezelf
Op het Coornhert kun je jezelf zijn. Onze school biedt je ruimte om te ontdekken wie je bent, wat je
kunt, wat je wilt. We bieden je een podium, een laboratorium en een sportveld om je talenten aan
anderen te laten zien.
Op het Coornhert
Onze school is een groot orkest waar je je eigen instrument kunt bespelen en waar je door samen te
werken bij anderen weerklank vindt.
Onze school is een afspiegeling van de samenleving: verschillend in geaardheid, overtuiging, afkomst
en milieu.
We zijn een brede school met veel diversiteit in opleidingen, vakken, activiteiten en in mensen: uit alle
lagen van de bevolking, met uiteenlopende achtergronden en interesses. Wij bieden onderdak aan
gewone duizendpoten.

1.3 Visie op cultuur en cultuureducatie
Het Coornhert Lyceum is een openbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, waarin
van oudsher verschillende mensvisies samenkomen. Dit brengt de school er steeds opnieuw toe de
vraag te stellen wat het ‘gemeenschappelijk goed’ is waarop het onderwijs zich feitelijk richt. Wij
willen dat tegelijk ruim zien en precies formuleren. Leerlingen komen niet naar school om zich aan
te passen aan een heersende cultuur, maar om hun blik op de wereld te verruimen, zodat ze daarin
een betekenisvolle functie kunnen gaan vervullen. Hiervoor is nodig dat het onderwijs zich niet alleen
richt op de leerling, ook niet alleen op geprogrammeerde leerstof, maar op de wereld zoals die is
en zich ontwikkelt. De figuur van Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) dient hierin voor ons
als inspirator. Vanuit de hem bekende bronnen van bijbel en filosofie werkte hij aan verbinding in de
stad Haarlem waar hij het grootste deel van zijn leven doorbracht. Hij gelooft in de typisch menselijke mogelijkheid van opvoeding en educatie: de mogelijkheid die ieder mens heeft om zichzelf als
in-de-wereld-komend subject beter te leren kennen, om door oefening en aandacht te komen tot groei
van inzicht, tot wijsheid en innerlijke vrijheid ten opzicht van wat een mens mogelijkerwijs gevangen
houdt. In deze zin beschouwen wij de figuur van Coornhert als een humanist die ons als richtingwijzer
kan dienen: een bruggenbouwer tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, op zoek
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naar wat hen bindt. Voor hem is dat niet alleen een kwestie van denken en gezond verstand, maar
evenzeer van een natuurlijk aanvoelen en zintuiglijk ervaren, van het geheel aan vermogens dat hij
aanduidt als ‘het menselijk gemoed’.

1.3.1 Cultuureducatie als ‘in de wereld komen’
In de onderwijsvisie van het Coornhert Lyceum staat cultuur dan ook in de eerste plaats in de fundamentele en ruime zin van het woord centraal. En dan niet als concept, maar als praxis: cultuur is voor
ons een manier van doen die doorwerkt in alle facetten van het onderwijs. Cultuur ontstaat niet pas
in de reflectie, maar in het steeds beter leren doen van iets dat we ‘de moeite waard’ vinden om te
doen. Cultuureducatie is de kern van de pedagogische zaak waar het om gaat als we kinderen en
jong volwassenen de weg naar en in de wereld willen wijzen. Hierbij gaan we ervan uit dat het in
die wereld niet in de eerste plaats gaat om zelfontplooiing, maar om het vinden van een eigen plaats,
te midden van vele anderen en in samenhang met de natuur waarvan we deel uitmaken. In deze zin
is cultuur de habitus van onze school: in hoe we prioriteiten stellen, keuzes maken en grenzen stellen,
met elkaar omgaan, ordening aanbrengen en verbinding leggen tussen de vele activiteiten die plaatsvinden. Ook in de manier waarop we zoeken naar vernieuwing en aanpassing van het curriculum
aan actuele maatschappelijke, technologische, ecologische en culturele veranderingen. We doen dat
vanuit de humanistische geest die ook Coornhert heeft geïnspireerd.
Kwalificatie, socialisatie en subjectivering
Zoals voor iedere VO-school, geldt voor het Coornhert Lyceum dat het onderwijs er op de eerste plaats
een maatschappelijke functie heeft in de opleiding (kwalificatie) van jongeren: zij volgen de lessen
en maken examens om een diploma te halen dat toegang verschaft tot beroeps- of wetenschappelijk
onderwijs. Ook heeft iedere school een socialiserende functie: leerlingen ontmoeten op school vele
anderen en ontwikkelen hiermee de sociale vaardigheden die ze later in het maatschappelijk verkeer
nodig zullen hebben. Voor het Coornhert Lyceum is er ook een derde doel: dat van persoonlijke vorming of subjectivering (Biesta). Hiermee wordt niet zozeer geduid op ‘persoonlijke ontplooiing en
talentontwikkeling’, maar op ‘een zelfverantwoordelijk en aanspreekbaar persoon willen zijn’. Dit
betekent dat het in ons onderwijs niet alleen gaat om Bildung, maar ook om Erziehung, niet alleen om
‘worden wie je bent’, maar om de vraag wat je met je talenten in de wereld wilt en kunt gaan doen
en welke vermogens (potenties) je hiertoe vooral tot ontwikkeling wilt brengen.
Deze pedagogische onderwijsdoelstelling krijgt op het Coornhert Lyceum gestalte als een cultureel
vormingsdoel. Wij zien onderwijs in een school niet primair als een leertraject dat leidt naar een diploma, maar als een maatschappelijk georganiseerde vorm van cultuur in de brede zin van het woord,
waarin professioneel gewerkt wordt aan wat in de Griekse oudheid werd aangeduid als paideia:
opvoeding tot vrijheid, bevrijding uit gesloten zelf-werelden, uit volgzaamheid en onwetendheid. Een
dergelijk doel beperkt zich niet tot duidelijk afgebakende domeinen van kennis en vaardigheden,
maar werkt door in het geheel van onderwijs en begeleiding. Het houdt de vraag levend naar het
‘waartoe’ (telos) van wat er in alle kennisdomeinen aan de orde is. Het doel van subjectivering is herkenbaar in de manier waarop de beide andere doelen (kwalificatie en socialisatie) gestalte krijgen.
Het is ook merkbaar in het ‘verborgen curriculum’: het geheel van heersende verwachtingspatronen
en de onderlinge sfeer waarin iedere betrokkene functioneert, het gedrag van leerlingen en leraren in
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de lokalen en de gangen van de school. In alle drie de doelstellingen streven we ernaar om in gesprek
met de leerlingen te zoeken naar de nog verborgen mogelijkheden die zij in zich hebben om een volwassen eigen bijdrage te gaan leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij tot een duurzame,
vreedzame en democratische samenleving.
Het goede, het ware en het schone
Deze pedagogische inzet betekent niet alleen maar aansluiten bij, ook niet alleen maar breken met,
maar een verstandig richten van wat leerlingen uit zichzelf willen en kunnen. Uitgaande van een
klassieke, aan de Griekse filosofie (Plato, Aristoteles) ontleende indeling kunnen we het culturele vormingsdoel van het Coornhert Lyceum begrijpen en eraan werken vanuit een drievoudig en voor ieder
mens natuurlijk streven of verlangen:
een streven naar wat goed is, naar wat deugt in de praktijk van het handelen
•
•
•
•

in het ontwikkelen en versterken van een vrije wil, van het vermogen zelf richting te geven 		
aan het handelen en verleidingen te weerstaan;
in het praktisch leren kennen en doen van wat nuttig, aangenaam en eervol is;
in de ontwikkeling van het inlevingsvermogen en inzicht in de ander en in ‘zichzelf als een
ander’ (Ricoeur);
in de ontwikkeling van de deugden (houdingen, karaktereigenschappen) die nodig zijn voor
de bevordering van een rechtvaardige, vreedzame en duurzame samenleving.

een streven naar wat waarachtig is en trouw aan de werkelijkheid
•
•
•
•

in het verwerven van kennis en inzicht in de werkelijkheid, het ontwikkelen van kritisch denkvermogen en het leren doorzien van valse beeldvorming;
in de vaardigheid om uit zichzelf kennis creatief te kunnen uitbreiden, te kunnen leren en onderzoeken op voorheen nog onbekend terrein;
in het leren stellen van vragen over het bestaan als mens in de wereld, ook naar de grenzen
van wat een mens kan kennen en weten;
in het bevorderen van een open mind voor toekomstige ontwikkelingen in wetenschap,
cultuur en techniek en voor de gevolgen hiervan voor het menselijk samenleven in de
globaliserende wereld.

een streven naar wat mooi is, naar wat verwondering en bewondering wekt
•
•

in wat we zintuiglijk aantreffen en ervaren in de natuur, de kosmos en in beweeglijkheid,
gedrevenheid, lenigheid en virtuositeit van het menselijk lichaam;
in wat we zelf maken in allerlei vormen van techniek, ontwerp en kunst.

‘Het goede, het ware en het schone’ zijn in onze tijd zeker geen vast definieerbare waarden meer.
Tot onze laat-moderne cultuur behoort ook dat we weet hebben van de relativiteit, de historiciteit
en de kwetsbaarheid van wat van waarde is. We zijn ons bewust van de fragility of goodness
(Nussbaum). Niettemin hebben die waarden in de praktijk nog steeds de oriënterende betekenis
waaraan we bewust en onbewust ons idee van kwaliteit ontlenen. Vasthouden aan deze kwalitatieve
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oriëntatie van onderwijs (moreel, intellectueel en esthetisch) vergt van leerlingen en leraren dat zij
moeite willen doen, bereid zijn ‘anders’ te gaan kijken, steeds beter onderscheid leren maken, zich
actief willen inzetten om weerstanden in te brengen en te overwinnen. We werken aan die waarden
door de tijd, de ruimte en de aandacht die ervoor nodig zijn zo goed mogelijk te waarborgen, door
vertraging in te bouwen in de toenemende snelheid, door onder allerlei oppervlakkige uitingen van
cultuur in de reële belevingswereld van de jongeren te blijven zoeken naar hun werkelijke behoeften
en verlangens en daar een appèl op te doen – een ‘non-coercive rearrangement of desires’ (Spivak).
Dit levert de gezonde spanningsbogen op die altijd al inbegrepen zijn geweest in het klassieke begrip
van volwassenwording (paideia), maar die meer dan eens vragen om een onderscheidend bewustzijn
van de kwaliteit van de resultaten die we met jongeren op school willen bereiken (zie ook hoofdstuk
6). De ervaring leert ons dat dit aan leerlingen en leraren het meest voldoening geeft.

1.3.2 Cultuureducatie in de kunstvakken
Bij uitstek komt deze pedagogische en cultuurgerichte visie op onderwijs op het Coornhert Lyceum tot
uitdrukking in de prominente plaats die de kunstvakken (muziek, tekenen, drama) innemen in alle drie
de opleidingen (mavo, havo, vwo). De school kiest er al jaren voor deze vakken in alle afdelingen
en in alle jaarlagen aan te bieden en vanuit deze vakken een breed scala aan culturele activiteiten
te organiseren binnen en buiten de lessen. Er zijn meerdere toneelvoorstellingen per jaar, diverse
muziekuitvoeringen, zowel met groot schoolorkest als met verschillende kleinere ensembles. Jaarlijks
wordt er door docenten en leerlingen creatief gewerkt aan een nieuwe regie, aan nieuwe decors, aan
nieuwe muzikale arrangementen voor de beschikbare talenten van de leerlingen. Naast muziek en
drama, wordt ook tekenen als apart examenvak gegeven, met een eigen praktisch centraal examen,
dat jaarlijks het kader vormt voor exposities waarin leerlingen tonen hoe zij hun creatief en artistiek
leerproces hebben doorlopen. Bij al deze activiteiten gaat het erom dat de leerling ervaart dat kunst
hem of haar een vrije ruimte biedt om aan gedachten en gevoelens vorm te geven en zodoende de
eigen creatieve talenten tot ontplooiing te brengen. Juist in de kunstvakken wordt gewerkt aan subjectivering: de leerling wordt uitgedaagd ‘uit de eigen schaduw’ te treden en er moeite voor te doen zich
steeds beter en ‘eigener’ te manifesteren. Zonder oefening geen kunst. De school als geheel herkent
zich dan ook in de doelstellingen zoals de kunstdocenten die formuleren, als ze vertellen over wat ze
willen bereiken met hun vak:
•
•
•
•
•
•
•
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dat je andere dingen gaat zien, uit je nest komt om de wereld te ontdekken;
dat je ervaart dat je de dingen anders kunt gaan zien;
dat je vrij en creatief wordt tot in de haarvaten van je denken en daarmee het standaard gedragsschema van stimulus-respons leert doorbreken;
dat je de betekenis van gevoelens leert ontdekken, in alles wat je meemaakt en zelf ontwikkelt, ook in louter cognitief lijkende activiteiten, zoals het oefenen voor wiskunde;
dat je leert aan brute en gedreven energie een positieve richting te geven;
dat wat je maakt en meemaakt ook schuurt en provoceert, dat het je wakker schudt uit braafheid en heersende cultuur van louter buitenkant;
dat je ontdekt wat je werkelijk motiveert en in beweging brengt en wat niet.
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Bij dit alles gaat het in de kunstvakken steeds om actieve en receptieve participatie, om waarnemende
(aisthèsis) en creatieve (praxis) verwerking. In beide dimensies gaat het ook om ontwikkeling van een
steeds ‘eigener’ verhoudingen tussen het subject in wording en de werkelijkheid die zich ontvouwt:
in weergave en expressie, in ordening van het bestaande en verbeelding van het nieuwe, in concept
(cognitief) en metafoor (verbeeldend). Uiteindelijk doel, door al deze activiteiten heen: verfijning van
de zintuiglijke waarneming, een sensibilisation au sensible waarin gevoel en verstand in wisselwerking elkaar versterken. Dit ‘eigenzinnig’ doel van de kunstvakken wil het Coornhert Lyceum waar
mogelijk laten doorwerken in het onderwijs als geheel. Daarom streeft de school ernaar om cultuur in
beide betekenissen van het woord te stimuleren door een evenwichtige en geleide ontwikkeling van
de vermogens (potenties, talenten) van de leerlingen als ‘hele mens’, te onderscheiden in affectief en
cognitief, zintuiglijk en verstandelijk, waarnemend en strevend:
				waarnemend					strevend

affectief		

zintuiglijke waarneming

cognitief		

intellect, begripsvermogen

passies, gemoedsbewegingen

vrije wil

Dit zijn voor de school niet louter mooie woorden, maar richtinggevende, keuzebepalende oriëntaties,
die ertoe leiden dat bij de inrichting van het onderwijs prioriteit wordt gegeven aan activiteiten die
deze vermogens zoveel mogelijk in hun onderlinge samenhang bij leerlingen tot ontwikkeling doen
komen. Vanuit dit uitgangspunt stellen wij aan iedere docent, in elk vak de vraag: hoe is het cultuurprofiel zichtbaar en merkbaar in jouw manier van lesgeven, in jouw manier van omgaan met je leerlingen
en met je vak?
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2: Cultuureducatie in de programmering
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In de programmering van het onderwijs is cultuureducatie op diverse manieren te herkennen, in de
lessentabel, in het curriculum van de kunstvakken, in de vele buiten-les-activiteiten die vanuit de kunstvakken en vanuit andere vakken worden georganiseerd. In dit hoofdstuk geven we een beschrijving
van wat er aan cultuureducatie op het Coornhert Lyceum gebeurt en van wat nog in ontwikkeling is,
in antwoord op het eerste door de visitatiecommissie genoemde verbeterpunt.
2.1 De kunstvakken in de reguliere lessentabel
Het Coornhert Lyceum heeft zowel in de onderbouw als in de bovenbouw een royaal aanbod in lesuren voor de kunstvakken (DR, MU, TE) en voor het vak CKV. Alle drie de kunstvakken hebben in de
onderbouw een continu programma, met voor iedere jaarlaag en iedere opleiding eigen accenten en
programmaonderdelen. Al vele jaren kan in de bovenbouw van havo en vwo in alle drie de kunstvakken eindexamen worden gedaan. Er zijn relatief veel leerlingen die ervoor kiezen één of meer kunstvakken op te nemen in hun vakkenpakket. Vanaf schooljaar 2018-2019 kan ook in de bovenbouw
van de mavo-opleiding in alle drie de kunstvakken eindexamen worden gedaan.
In 4V en 5V volgen alle leerlingen gedurende het hele jaar, naast de verplichte en gekozen vakken,
drie modules van 12 wekelijkse blokuren achter elkaar. Leerlingen kunnen kiezen welke modules ze
volgen. Voor alle modules geldt dat creatieve, onderzoekende en ontwerpende opdrachten een belangrijke component vormen in inhoud en toetsing. Het totale aanbod aan kunst- en cultuurvakken in
onder- en bovenbouw ziet er als volgt uit.
		
CKVvernieuwd
programma

Keuzemodules
met creatief
onderwijsaanbod

Drama & kunst
algemeen

Muziekexamenvak

Tekenenexamenvak

1 MHV

1

1

1

2 MHV

1

1

1

3M

2

2

2

4M

4

4

4

3HV

1

1

1

4H

3

3

3

5H

3

3

3

4V

2

2

2

1

2

5V

3

3

3

1

2

6V

3

3

3

1,5

Kunst- en cultuurvakken vastgelegd in lessentabel

17

COORNHERT LYCEUM HAARLEM 2018-2022

Opmerkingen bij deze tabel:
•
•
•

In de bovenbouw (leerjaren 4, 5 en 6) zijn de drie kunstvakken MU, TE en DR keuzevakken,
het vak CKV is verplicht voor alle leerlingen.
In 3M volgen de leerlingen in het eerste semester 3 opeenvolgende modules tekenen, drama
en muziek; in het tweede semester kiezen zij verplicht voor één van de drie kunstvakken.
Met ingang van 2018-2019 worden in 4M naast TE ook MU en DR als keuze-examenvakken
aangeboden.
2.1.1 De ontwikkeling in de kunstvakken

Globale beschrijvingen van de programma’s voor de vier kunstvakken zijn per leerjaar en afdeling
te vinden in de PTO’s en PTA’s via de Coornhert-site: https://www.coornhert.nl/onderwijs/pto-pta/.
Over de stand van zaken en de ontwikkelingen in elk van de vier kunstvakken kan het volgende opgemerkt worden.
Muziek
In het vak muziek (oude stijl) wordt in alle leerjaren gewerkt met de vakdomeinen zoals die door de
SLO voor het examenvak muziek worden omschreven, onderscheiden in theoretische (A) en praktische
(B) componenten van het curriculum. Het gaat enerzijds om (A) waarnemen en weten, analyseren
en interpreteren en om inzicht in de verbindingen tussen muziek en cultuur in brede zin; anderzijds
om (B) zingen en spelen, improviseren en componeren en een actieve oriëntatie op de professionele
muziekopleidingen en uitvoeringspraktijken. Binnen dit algemene kader legt de vakgroep een sterk
accent op de betekenis die muziek in het concrete leven van de leerlingen kan hebben: de lessen zijn
nauw verbonden met wat er buiten de lessen aan muzikale activiteiten in de school en buiten de school
gebeurt, het hele jaar door. Het streven is steeds om zoveel mogelijk leerlingen een podium te geven
en om samenwerking tussen de leerlingen van alle drie de afdelingen te stimuleren.
Wat betreft de participatie van mavo-leerlingen is in de komende periode nog winst te boeken. In
juni 2018 is besloten om het vak muziek ook in deze afdeling als examenvak te gaan aanbieden en
hiervoor een eigen curriculum te ontwikkelen. In de komende twee schooljaren zal bekeken worden of
het vak muziek op de mavo een eigen gezicht kan krijgen en levensvatbaar is.
Voor alle afdelingen blijft het streven om leerlingen met bijzondere muzikale talenten binnen en buiten
de school te laten schitteren. Het Coornhert heeft een traditie in het opleiden van jongeren die in hun
latere leven kiezen voor een muzikale carrière. Dit willen we zo houden en dat betekent in de praktijk
dat leerlingen met veel talent ook veel ruimte krijgen.
Drama
Het vak drama wordt in alle onderbouwklassen gegeven, in de bovenbouw havo en vwo door leerlingen veel gekozen als examenvak en kan vanaf komend schooljaar ook als examenvak gekozen
worden in de mavo-opleiding. Meer dan bij muziek en tekenen is er in het examenvak drama een
onderscheid tussen het schoolexamen (praktisch) en het centraal examen (theoretisch-historisch, kunst
algemeen). Diverse positieve ontwikkelingen zijn in het vak drama in de afgelopen twee schooljaren
in gang gezet:
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•

•

•
•

•

•
•

•
•

In 2018 hebben leerlingen van 5V voor de tweede keer een succesvolle voorstelling gemaakt
voor ongeveer 40 enthousiaste brugklasleerlingen. Deze leerlingen hebben zo in een actieve
rol kennis gemaakt met wat er aan toneelspelen op school mogelijk is. De bedoeling is deze
nieuwe traditie in komende schooljaren voort te zetten.
Vanuit het vak drama is geëxperimenteerd met een ‘praktisch PWS’: een leerling heeft een
eigen muziektheatervoorstelling gemaakt, twee andere leerlingen hebben als PWS-opdracht
een soap geschreven voor het Open Podium. Er wordt gewerkt aan verdere stappen om het
vak drama en de kunstvakken in het algemeen een belangrijkere rol te geven in het PWS-traject in 5H en 6V.
Er is hard gewerkt aan de opzet van het vak drama als examenvak in de mavo-afdeling.
Voor schooljaar 2018-2019 is door een docent drama i.s.m. een oud-leerling van de school
een eigen musical geschreven. Voor begeleiding is er contact en coaching vanuit het Conservatorium van Amsterdam. Mogelijkheden voor verdere samenwerking in de komende jaren
worden onderzocht.
Een docent drama heeft met succes een applicatiecursus koordirectie gevolgd (HVK Utrecht),
met de bedoeling de koorzang in de school, met name ten dienste van muziek-theaterproducties, meer continuïteit en kwaliteit te geven.
Voor komend schooljaar is behalve een grote musical ook een extra theaterproductie in voor
bereiding.
Voor het eerst is dit schooljaar een Workshop Dans voor leerlingen van de onderbouw georganiseerd, in samenwerking met het MBO. Het resultaat hiervan was voor iedereen te 		
bewonderen tijdens een van de Open Avonden in november 2017.
Een van de docenten drama neemt deel aan een werkgroep van dramadocenten uit de
regio, georganiseerd door De Toneelschuur in Haarlem.
Er zijn goede contacten tot stand gekomen tussen de vakgroep drama en de opleiding voor
decorbouw in Utrecht: studenten van die opleiding denken en werken mee bij ontwerp en uitvoering van de decors voor de toneelvoorstellingen op het Coornhert.

Tekenen
Het vak tekenen wordt evenals het vak muziek aangeboden in ‘oude stijl’. In de onderbouw staan de
verschillende praktische vaardigheden centraal, waarbij ieder jaar opnieuw in de vormgeving van opdrachten wordt uitgegaan van een geleidelijke opbouw in het gebruik van materialen en technieken,
passend bij het ontwikkelingsstadium van de leerlingen, en aansluitend bij de thema’s die zich in hun
belevingswereld en in de actualiteit als belangrijk aandienen. Geleidelijk wordt hierbij ook de reflectie op gang gebracht op het eigen creatieve proces en de verbinding gelegd met ontwikkelingen die
zich in de beeldende kunst in het algemeen hebben voorgedaan. In de bovenbouw van havo en vwo
komt het accent in het praktische werk meer en meer te liggen op het beeldend onderzoek en wordt er
geleidelijk toegewerkt naar een zorgvuldig (in diverse zichtbare stadia) opgebouwd praktisch centraal
examen tekenen. Leidraad bij de ontwikkeling van het vak tekenen in de hele school is dat leerlingen
het kunnen ervaren als betekenisvol ten opzichte van hun leefwereld, dat zij worden uitgedaagd om
hun werk zelf betekenis te geven in relatie tot de wereld. Hier hoort bij dat zij hun werk exposeren,
in de Coornhert Galerie in de hal van de school, maar ook buiten de school, zoals onlangs (voorjaar
2018) in Museum Haarlem in het kader van het Coornhert Jaar 2018.
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CKV
In het vak CKV staat de kennismaking met een breed scala aan kunstdisciplines centraal. Hiertoe organiseert de vakgroep CKV meerdere culturele activiteiten per jaar. De lessen staan in het teken van
de voorbereiding en de verwerking van deze culturele activiteiten. Iedere leerling doet bovendien een
praktijkonderzoek, waarin hij (of zij) zijn individuele creatieve vaardigheden kan tonen aan andere
leerlingen. Op basis van al deze activiteiten stelt iedere leerling individueel een CKV-dossier samen en
voert hierover bij afsluiting van het vak een persoonlijk gesprek met zijn of haar docent.
Het vak CKV wordt gegeven in 4 havo en in 4 & 5 atheneum. Omdat het eindresultaat voor CKV
voor het eindexamen mee gaat wegen in het combinatiecijfer, heeft de vakgroep CKV het bestaande
vakleerplan aangepast, met behoud van de goede elementen die daarin in een reeks van jaren waren
opgebouwd. In de komende jaren worden de cognitieve en de onderzoekende componenten van
het vak verder versterkt. In 5V zal in samenwerking met de secties moderne vreemde talen gebruik
gemaakt worden van de kansen die de buitenlandse reizen naar Parijs, Berlijn en Londen bieden om
zowel historische als actuele vormen van kunst en cultuur te onderzoeken en tot een creatief product
te verwerken.
2.2 Cultuur in de didactiek van de niet-kunstvakken
Afhankelijk van het leerjaar en de mogelijkheden en interesses van de docenten worden in het curriculum en in de didactiek van alle andere vakken (taalvakken, zaakvakken, exacte vakken) veel
onderzoekende, ontwerpende en creatieve werkvormen toegepast die het verwerven van kennis en
vaardigheden in die vakken verbreden en verdiepen. Er zijn diverse goede voorbeelden in de school
die laten zien wat dit in de praktijk betekent, zowel binnen de grenzen van een vak (een theaterproject
voor 3HV binnen het vak economie, deelname aan een beeldend-literair project van de School der
Poëzie vanuit het vak Nederlands), alsook in vakoverstijgende projecten (het Fluor-project in 3HV met
jaarlijkse samenwerking tussen docenten scheikunde, natuurkunde, aardrijkskunde en het infrastructurele bedrijf Fluor in Hoofddorp).
Tijdens een studiedag in april 2018 hebben docenten van diverse vakken (natuurkunde, economie,
Frans) presentaties gegeven van de creatieve en vakoverstijgende werkvormen die zij toepassen in
hun vaklessen. Er is veel bereidheid onder docenten om van elkaars goede voorbeelden te leren,
maar gelegenheden voor uitwisseling moeten we meer organiseren en beter benutten. In gesprekken
met vakgroepen stimuleert de schoolleiding voortdurend dat goed gestructureerde cultuurgerichte en
vakoverstijgende projecten tot stand komen, zo mogelijk in de klassikale lessen, maar eventueel ook
daarbuiten. Docenten van alle vakken zijn zich bewust dat zij werken op een cultuurschool en doen
daar ook wat mee. In de voortgangsgesprekken met alle docenten en bij aanstelling van nieuw personeel wordt aan het cultuurprofiel van de school expliciete aandacht besteed.
2.2.1 De verbindingen tussen literatuur en de kunstvakken
In de taalvakken wordt allereerst de relatie met cultuureducatie gelegd doordat, als vast onderdeel
van het curriculum, aandacht wordt besteed aan de cultuur van het land en het volk waarvan de taal
geleerd wordt. Belangrijker nog is dat in het curriculum van de taalvakken, zowel in de onderbouw
als in de bovenbouw, veel tijd wordt ingeruimd voor het lezen van verhalen, in de bovenbouw van
havo en vwo van literaire teksten en romans uit de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse literatuur.
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Zonder dat dit nog geborgd is in vaste projecten, vindt er regelmatig samenwerking plaats tussen de
talendocenten en de docenten drama en tekenen. Er is bijvoorbeeld een samenwerking in 5V tussen
de vakgroepen drama en Engels rondom de figuur van William Shakespeare.
Niettemin vraagt het literatuuronderwijs op het Coornhert Lyceum de komende jaren om een extra
impuls, gericht op een meer gecoördineerde actieve bevordering van het leesplezier en de literaire
competentie van de leerlingen, op basis van gezamenlijk bepaalde literatuur-didactische uitgangspunten. Het collectief ervaren van het pedagogische belang van literatuuronderwijs kan versterkt
worden door betere samenwerking binnen en tussen de vakgroepen van de taalvakken en door een
meer gedeelde en in de praktijk doorwerkende visie op de vormende waarde van het ‘leren lezen’
van literaire teksten.
In schooljaar 2017-2018 heeft de school met een groot aantal leerlingen voor het eerst deelgenomen
aan de Vlaams-Nederlandse literatuurprijs ‘De Inktaap’. Dit initiatief zal worden gecontinueerd. Een
docent die regelmatig schrijvers op school uitnodigt om te praten over hun werk, wees onlangs nog op
het belang van literatuuronderwijs voor de pedagogische taak van de school, via een tekst van Philip
Huff: Het verdriet van anderen – een persoonlijke leesgeschiedenis (2015). Daarin is hernieuwde
aandacht voor wat hij noemt het ‘nut’ van literatuur:
Door in de wereld van de schrijver te stappen en zich in andere mensen te verdiepen, verdiept de
lezer zijn kennis van de paradoxen, de subtiliteiten en de waarheden van het echte leven. Lezen en
leven zijn symbiotisch. Literatuur maakt je een goede lezer, ook van het leven. (…) Dieplezen en de
betrokkenheid bij het verhaal biedt de lezer de mogelijkheid tot reflectie. Literatuur lezen kan de schijn
wekken dat je je afzondert, maar de effecten zijn bij uitstek socialer dan die van menig social medium.
Je stelt je open voor de ervaringen van anderen.
Vernieuwing van het literatuuronderwijs kan gestimuleerd worden door aanknopingspunten met film
en theater beter te benutten. In de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 zijn in 4V en 5V modules
ontwikkeld waarin literatuur, film en drama gecombineerd aan bod komen. In de komende jaren zal
onderzocht worden of dit vakoverstijgend werken aan literatuur een uitgangspunt kan zijn voor een
meer structurele samenwerking tussen de kunst- en de taalvakken waarin de ‘verhalende kunsten’ meer
geïntegreerd aan bod kunnen komen.

2.3 Cultuur in de buiten-les-activiteiten
In de jaaragenda van het Coornhert Lyceum is ieder schooljaar opnieuw een groot aantal, deels
wisselende, deels vaste culturele activiteiten opgenomen. Grote producties (muziek, drama) en tentoonstellingen (tekenen) worden voorbereid en uitgevoerd door de docenten van de drie kunstvakken.
Daarnaast vinden er nog vele andere activiteiten plaats, voor een specifieke doelgroep of voor alle leerlingen. Door leerlingen, ouders en docenten wordt het geheel (kwaliteit en kwantiteit) van buiten-les-activiteiten ervaren als een sterk punt van de school. We organiseren zo veel, dat het geheel soms dreigt
te leiden tot overbelasting van de organisatie. We stellen daarom ook de kritische vraag of we nog
‘de goede dingen doen’. Een indruk van wat de school zoal in een schooljaar organiseert is te krijgen
via de site: https://www.coornhert.nl/nieuws/, door op deze pagina de berichten van een schooljaar te laden. In het beleid en in de borging van alle buiten-les-activiteiten maken we vanaf schooljaar
2017-2018 een duidelijk onderscheid tussen vier categorieën, die we hier nader zullen specificeren.
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2.3.1 Grote jaarlijks terugkerende eigen culturele producties
Vanuit de kunstvakken muziek, toneel en tekenen worden ieder jaar, in vastgestelde periodes, culturele producties gemaakt. Aan deze producties werken veel diverse leerlingen mee, begeleid door
docenten van diverse vakken. Eens in de twee jaar wordt een grote musical georganiseerd waarin de
kunstvakken ook samenwerken. Het Coornhert Lyceum organiseert elk schooljaar voor de hele school
tenminste de volgende grote culturele activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

Open Podium in oktober/november (minimaal twee theatervoorstellingen)
Muziekavonden in januari (drie concertavonden) en in juni (twee concertavonden)
Een grote toneel- of musicalproductie (drie theatervoorstellingen), waar zeer veel leerlingen
bij betrokken zijn (toneel, decor, kostuums, techniek van licht, geluid, video).
Toneelvoorstellingen ter gelegenheid van de openbare examens drama, havo en vwo
Een brugklas theatervoorstelling aan het eind van het schooljaar met leerlingen van 5V
De doelgroepenvoorstelling (twee theatervoorstellingen in mei-juni)
Open Ateliers en exposities in de Coornhert Galerie

In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met de materiële en personele voorzieningen die
nodig zijn om deze producties tot een succes te maken.

2.3.2 De Coornhert Academie
Onder de naam Coornhert Academie bieden we twee soorten culturele activiteiten aan: een groeiend
aantal workshops en de Coornhert Lezingen voor specifieke groepen leerlingen, docenten en ouders.
a. De workshops na de lessen
Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn we nieuwe en bestaande initiatieven, afkomstig van diverse vakgroepen en/of individuele docenten, intern en extern, gaan bundelen tot een geheel van workshops
die op woensdag- en vrijdagmiddag worden georganiseerd.
•

•
•
•

•
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Een workshop is een praktische activiteit, gericht op culturele vorming in brede zin, is zo mogelijk vakoverstijgend en heeft tot doel om leerlingen in een ontspannen sfeer vertrouwd te
maken met een specifieke vaardigheid waarvoor binnen de reguliere lessen weinig of 		
geen gelegenheid bestaat.
Een workshop is voor de leerlingen aanvullend op de lessentabel, voor de docent aanvullend
op zijn lesgevende taak, met honorering vanuit de taakruimte.
Een workshop kan maar hoeft niet verbonden te zijn met het curriculum van het vak waarin
de docent lesgeeft.
Een workshop wordt gegeven gedurende een periode van het schooljaar met een duidelijk
begin en een duidelijk eind (doorgaans een periode van zes weken) en bestaat dus uit een
afgebakend aantal bijeenkomsten.
Het aantal klokuren dat een leerling aan een workshop actief deelneemt wordt geregistreerd
in Magister en op het rapport vermeld. Aan het eind van de onderbouw (leerjaar 3) en 		
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•

•

aan het eind van de opleiding wordt deelname aan de workshops (en/of aan de eigen
culturele schoolproducties) vermeld als extra-curriculaire activiteit in een Plusdocument,
dat wordt toegevoegd aan het rapport, resp. diploma en cijferlijst.
Voorbeelden van workshops zoals we ze nu al organiseren: verhalen schrijven, dans, portretfotografie, filmmontage, robotica, linoleumdrukken, theatertechniek, theaterkostuum, onderbouwkoor, BètaCave, debatclub.
Voorbeelden van workshops waarvoor concrete plannen bestaan: School der Poëzie,
Filosoferen kun je leren, Onderzoeken en Ontwerpen.

Het geheel van workshops is nog in ontwikkeling. Vooral op dit punt richten zich voor de komende
jaren de ambities van de school: zie hiervoor ook hoofdstuk 7. We zijn in schooljaar 2016-2017
met een aantal workshops gestart voor diverse leerjaren. Ondanks het enthousiasme en de creativiteit
van een flink aantal docenten bleek de belangstelling van de leerlingen onvoldoende te zijn. In het
kader van de PDCA-cyclus hebben we in juni 2017 het beleid aangepast. Er is goed geluisterd naar
de leerlingen en naar de inbreng van ouders tijdens een speciale ouderavond in september 2017
over de cultuurprofilering. Vanaf schooljaar 2017-2018 is onder leiding van de cultuurcoördinator
een doorstart gemaakt met de workshops. Een aantal daarvan heeft in schooljaar 2017-2018 goed
gefunctioneerd, onder meer een dans-workshop voor leerlingen van de mavo en een workshop bèta-techniek voor leerlingen van de onderbouw, waarvoor een zelf gebouwde BètaCave in de kelder
van het gebouw is ingericht. Komende jaren werken we verder aan de borging van deze workshops,
in roosters, facilitering, personele bezetting en verankering in de rapportage en het Plusdocument.
b. De Coornhert Lezingen
In schooljaar 2017-2018 is een nieuwe start gemaakt met het organiseren van lezingen en/of optredens van deskundige of inspirerende professionals van buiten de school. Deze initiatieven worden
voortaan gebundeld als onderdeel van de Coornhert Academie.
Er zijn in schooljaar 2017-2018 twee grote lezingen voor leerlingen georganiseerd, van twee lesuren
elk: één door ontwerper en striptekenaar Joost Swarte voor alle leerlingen van 3HV en één door journaliste Colet van der Ven naar aanleiding van haar boek Het kwaad en ik, voor alle leerlingen van
4V en 5V. In beide gevallen zijn de presentaties door een leraar met en groep leerlingen voorbereid,
respectievelijk in de lessen tekenen en in de modules. Voor het organiseren van soortgelijke Coornhert Lezingen, ook voor andere klassenlagen, bestaat inmiddels veel belangstelling bij docenten van
diverse vakgroepen.
In het najaar van 2017 heeft de school aan het eind van een gezamenlijke studiedag een optreden
georganiseerd van oud-leerling Alan Clark, die nadien in gesprek is gegaan met de docenten over
de betekenis die de cultureel-vrije sfeer op het Coornhert Lyceum heeft gehad voor zijn vorming tot
professioneel musicus.
In februari 2018 hebben extra muziekavonden onder de titel Coornhert in Concert plaatsgevonden
in het kader van het 70-jarig bestaan van de school. Veel leerlingen en oud-leerlingen hebben hierbij
optredens verzorgd voor een volle aula met ouders, leerlingen en oud-leerlingen, medewerkers en
oud-medewerkers van de school.
In mei 2018 heeft Boris van der Ham als voorzitter van het Humanistisch Verbond een lezing gegeven
voor alle medewerkers over de pedagogische betekenis van het humanisme voor het onderwijs in de
huidige pluriforme maatschappij.
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In een vergadering van vakgroepvoorzitters in juni 2018 is brede steun uitgesproken voor het voornemen van de schoolleiding om de Coornhert Lezingen, gericht op leerlingen en/of medewerkers en/of
ouders, tot een vaste onderdeel van het cultuurprogramma van het Coornhert te maken.
2.3.3 De excursies
De vele excursies die het Coornhert Lyceum jaarlijks organiseert in vrijwel alle jaarlagen hebben
hoofdzakelijk een cultureel en kunsteducatief karakter. Uit het totale programma noemen we de belangrijkste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkweek in Delden voor alle eerste klassen
Excursies naar Amsterdam voor 2MHV
Excursie naar Lille voor 3M
Excursie naar Münster voor 3MHV
Excursie naar Den Haag voor 4HV
Excursie naar Den Haag (Gemeentemuseum) voor 4M
Excursie naar Amsterdam voor 5V
Excursie (meerdaags) naar Maastricht en de Ardennen voor 4H
Excursie (meerdaags) naar Parijs, Berlijn of Londen in 5V
Excursie (meerdaags) naar Rome, Praag of Genève (CERN) in 6V

2.3.4 De vakoverstijgende projecten
Jaarlijks organiseert de school voor diverse leerjaren, vooral in de onderbouw, een aantal projectdagen, al of niet samengevoegd tot een hele projectweek.
•

•

•

De gymnasiumdag met jaarlijks wisselende culturele activiteiten binnen en buiten de school
voor onder- en bovenbouwleerlingen, gericht op mythologie, toneel en filosofie van de
klassieke oudheid en doorwerking in de Europese geschiedenis.
De introductiedagen in september met diverse op ontwikkelingssamenwerking gerichte vak
overstijgende projecten, waarin leerlingen kennismaken met diverse niet-westerse culturen:
voor 2MHV ‘Globaland’ en ‘Company Funfair’, voor 3HV ‘Cross Your Borders’ en voor 4V
‘Breaking News’.
De projectweek in april/mei voor de onderbouw waarin cultuureducatie een belangrijke 		
plaats heeft:

*
*
		
		
*
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in 1e leerjaar projecten rond poëzie, theater, muziek & dans
in 2e leerjaar een filmproject, een project over de Gouden Eeuw in Amsterdam (o.a.
Rijksmuseum), een Haarlem-project met een historische en architectonische stadswandeling en een bezoek aan het Teylersmuseum
in 3e leerjaar een CKV-projectdag op school, een cultuur-historische excursie naar 		
Münster, een filmproject en (voor 3 havo) het project KleinKunstig (dans en film) en
een poëzie-project in samenwerking met de vakgroep tekenen.
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•

De module-band in het rooster waarin iedere leerling van 4 & 5 vwo verplicht 3 modules per
jaar van 2 lesuren per week volgt en waarin cultuureducatie een belangrijk aandeel heeft,
met keuze uit:
*
*
*
*

•

•
•
•

Presentatievaardigheden vanuit theatraal perspectief
Franse literatuur over ‘La grande guerre’
Liefde en avontuur in Middeleeuwse verhalen
Film in de literatuur & literatuur in de film

In samenwerking met de gemeentelijke schuldhulpverlening organiseert de vakgroep economie een project met theatergroep Kikid waarin 3HV-leerlingen bewust worden gemaakt van
de sociale effecten van het aangaan van schulden.
Ieder schooljaar organiseren we en nemen we deel aan de Lees-HIT (Haarlems Interscholair
Toernooi), met diverse klassen, vanuit de vakgroepen drama en Nederlands
Ieder schooljaar in juni: de CKV-cultuurdag voor 4 havo en 5 vwo in Kunstfort Vijfhuizen
Ieder jaar in september/oktober: het Rondje Cultuur door Haarlem georganiseerd door de
vakgroep CKV voor alle leerlingen van 4HV
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3: Samenwerkingspartners
Het Coornhert Lyceum heeft op dit moment een structurele samenwerking met een aantal plaatselijke
en regionale culturele partners. Er zijn ook goede contacten met de kunstopleidingen voor de vooropleiding van Coornhert-leerlingen die van plan zijn een kunstopleiding te gaan volgen. We benutten
de professionele kwaliteit van onze externe samenwerkingspartners waar nodig om de talenten van
onze leerlingen optimaal te ontplooien. De instellingen waar de kunstvakken (met name CKV) mee
samenwerken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culturele instelling HART
De organisatie van het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT)
Kunstenaarsvereniging De Vishal voor 4 havo en 4 vwo
Teylersmuseum Haarlem voor project 2e leerjaar
Rijksmuseum Amsterdam voor project 2e leerjaar en 5 vwo
Toneelschuur Haarlem voor incidentele samenwerking en rondleiding
School der Poëzie Amsterdam voor een poëzie-project 3HV
De Stripdagen Haarlem
Tafel van Vijf – Muziektheater voor 5 vwo project in Amsterdam
Noord Hollands Archief
Frans Hals Museum Haarlem
Kunstfort Vijfhuizen
Het ABC – Architectuurmuseum Haarlem
Historisch Museum Haarlem
de MBO-dansopleiding van het NOVA-college Haarlem

Behalve met culturele instellingen, werkt het Coornhert Lyceum ook samen met een tweetal bedrijven.
Met het Amerikaanse bedrijf Fluor bestaat een samenwerkingsverband waarin leerlingen van 3V een
groot vakoverstijgend project uitvoeren en waarin creatieve verwerkingsopdrachten een belangrijke
rol spelen. Samenwerking bestaat ook met Tata Steel in IJmuiden. Vanuit de module Duurzaamheid in
4V bestaat een samenwerking met een vuilverbrandingsbedrijf en met de Wageningen Universiteit.
We zijn nog op zoek naar een bedrijf dat innovatieve producten maakt ten behoeve van de transitie
naar een duurzame economie. In het kader van een Erasmus+ project bestaat een structurele samenwerking met diverse buitenlandse scholen en met de Universiteit van Bielefeld (D) rondom de maatschappelijke relevantie van biotechnologie.
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4: Communicatie
In de afgelopen schooljaren is in de communicatie van het cultuurprofiel van het Coornhert Lyceum
veel verbeterd. We hebben hieraan gewerkt, niet alleen om leerlingen te werven in een sterk concurrerende onderwijsomgeving, maar omdat de school midden in de samenleving staat en omdat
we willen dat die samenleving op een goede manier de school binnenkomt. We streven voortdurend
naar betekenisvol, op de wereld gericht onderwijs. Hiervoor zetten we alle ter beschikking staande
communicatiemiddelen volop in.
•

•

•

•

•

•
•

De website speelt een belangrijke rol in de culturele beeldvorming van de school. Daarop is
voortdurend te zien wat er aan culturele activiteiten in de school gaande is. De site wordt 		
actueel gehouden door de docent mediawijsheid. Hij beheert ook de aankondigingen van
culturele evenementen via de sociale media.
De structurele veranderingen in de schoolorganisatie in de afgelopen twee schooljaren worden door de schoolleiding in de communicatie met docenten, ouders en leerlingen voortdurend ingebed in het culturele en humanistische profiel van de school.
De schoolleiding en de cultuurcoördinator hebben er in de afgelopen twee schooljaren alles
aan gedaan om het belang van het cultuurprofiel voor de koers van de school via de pers uit
te dragen en hierbij de figuur van Coornhert een prominente plaats te geven. Er is de laatste
maanden en weken veel media-aandacht geweest voor het Coornhert en voor de historische
en actuele betekenis van zijn naamgever.
De cultuurcoördinator heeft veelvuldig en intensief contact met de externe culturele partners
in Haarlem (musea, schouwburg, Toneelschuur, etcetera) en fungeert als spil in de communicatie tussen de school en de culturele buitenwereld. Deze communicatie heeft geleid tot een
succesvolle Coornhert-studiedag met participatie van leerlingen en leraren en tot een veel duidelijker positionering van de school in de Haarlemse culturele setting.
Binnen de school is het cultuurprofiel op allerlei manieren beter zichtbaar geworden, met 		
name in de centrale hal en op prikborden in de personeelskamer en in de overblijfruimte van
de leerlingen. Voor iedere grote culturele productie wordt een nieuwe poster gemaakt en in
veel exemplaren binnen en buiten de school verspreid.
Regelmatig en soms onverwacht vindt er in de pauzes een cultureel optreden plaats (is er culturele reuring), bijvoorbeeld in gang gezet door de actieve GSA-werkgroep.
De beste reclame voor het Coornhert-cultuurprofiel wordt gemaakt door onze leerlingen.
We merken in de omgeving van de school dat zij onverminderd enthousiaste verhalen vertellen over wat zij aan muzikale, theatrale en beeldende activiteiten op het Coornhert meemaken en over de goede sfeer die dit in de school bewerkstelligt.
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5: Voorwaarden
5.1 Gebouw en voorzieningen
Het Coornhert Lyceum beschikt over uitstekend geoutilleerde lokalen voor tekenen en beeldende vorming, over twee dramalokalen en twee muzieklokalen en over een schitterende theaterzaal (de aula)
die veelvuldig wordt gebruikt voor de grote uitvoeringen. Deze aula is voorzien van alle benodigde
belichtings- en geluidstechniek.
In het schoolgebouw is op allerlei manier te merken dat het Coornhert een cultuurschool is, door de
kunstwerken van leerlingen die tentoongesteld worden in de centrale hal, door de vele vitrines met
kunstwerken en fotomateriaal van toneelvoorstellingen, door de altijd aanwezige affiches van muziekavonden en theatervoorstellingen, door prikborden met actuele informatie over voorstellingen buiten
de school.
5.2 Het cultuurcoördinaat vanaf schooljaar 2017-2018
In schooljaar 2016-2017 heeft één cultuurcoördinator zich op het gehele palet van de cultuurcoördinatie toegelegd. De taak is in 2017-2018 overgenomen door twee cultuurcoördinatoren, een docent
tekenen en een docent drama, die het takenpakket hebben verdeeld: één coördinator voor de organisatie van de Coornhert Academie (lezingen en workshops) en één coördinator voor de toekenning
van budgetten en de coördinatie van de cultuurkaart. Vanaf schooljaar 2018-2019 is het cultuurcoördinaat weer belegd bij één coördinator, voor de cultuurkaart ondersteund door een medewerker van
het secretariaat. De coörinator onderhoudt de contacten met de VCPS, levert input voor de website,
behartigt contacten met externe culturele partners. De coördinator heeft wekelijks een afspraak met de
conrector vwo, die vanuit de schoolleiding het cultuurbeleid behartigt. Voor de komende jaren zal bij
de invulling van het coördinaat vooral aandacht nodig zijn voor de inhoudelijke kant van evaluaties
en te maken keuzes. De coördinatie van culturele activiteiten voor het vak CKV is apart belegd bij twee
docenten CKV, één voor havo en één voor vwo.
Structureel worden in de komende schooljaren aan de coördinatie van culturele activiteiten die tot
stand komen in samenwerking met externe partners minimaal 350 klokuren per jaar besteed. De
verdeling van deze taken en de daaraan gekoppelde uren over meerdere docenten is flexibel naar
gelang de benodigde inzet van de betrokken collega’s bij andere niet-lesgebonden taken.
5.3 Betrokkenheid van de schoolleiding
De cultuurcoördinator werkt nauw samen met de conrector die belast is met het cultuurbeleid van de
school en met de rector. De schoolleiding geeft in de ontwikkeling van het onderwijs, in de organisatie en in de facilitering een hoge prioriteit aan het levend en kwalitatief hoogstaand houden van het
cultuurprofiel.
5.4 De inzet van de cultuurkaart
Met ingang van schooljaar 2016-2017 maakt het Coornhert Lyceum opnieuw gebruik van de CJP
Cultuurkaart. Dit heeft in de afgelopen twee schooljaren geleid tot een gestage uitbouw van buitenschoolse culturele activiteiten in alle leerjaren en afdelingen. Het budget van de cultuurkaart (voor alle
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1750 leerlingen in totaal bijna 30.000 euro) is vanaf schooljaar 2016-2017 steeds volledig gebruikt
en zal naar verwachting ook in de lopende schooljaren volledig ingezet worden. Het is hierdoor gemakkelijker om structurele banden aan te gaan met op educatie gerichte culturele instellingen (zoals
De Toneelschuur) en in samenwerking hiermee voor iedere jaarlaag in de school een geschikt cultureel
programma samen te stellen. Voor de komende schooljaren zal de administratieve last voor de financiële organisatie van de cultuurkaart meer belegd worden bij één van de secretariële ondersteuners,
zodat het cultuurcoördinaat zo goed mogelijk inhoudelijk ingevuld kan worden.
5.5 Financiering
•

•

•

Culturele activiteiten en excursies worden behalve via de cultuurkaart ook gefinancierd door
de vrijwillige ouderbijdragen. Die bijdragen zijn verschillend per leerjaar, maar beslaan minimaal 10 euro per leerling per leerjaar, afgezien van de kosten voor meerdaagse excursies 		
die apart in rekening worden gebracht.
Voor de grote schoolproducties wordt geput uit de algemene middelen van de school. Jaarlijks is 20.000 euro beschikbaar voor materiële uitgaven en investeringen in apparatuur 		
(licht, beeld, geluid) en voor de publiciteit in en buiten de school. Ook voor de bekostiging
van taakuren en lesverminderende eenheden voor de docenten in de kunstvakken is structurele ruimte in de begroting, op basis van door de MR vastgesteld taakbeleid.
Voor de duurzame ontwikkeling van de workshops in de komende schooljaren kan de school
gebruik maken van bijdragen (10.000 euro) uit een extern reserve-boekenfonds dat bedoeld
is ten goede te komen aan onderwijsontwikkeling.

5.6 Taakbeleid
Voor de grote taken in de uitvoering van het cultuurbeleid, de excursies en buitenlandse werkweken
niet meegerekend, i.c. voor de organisatie van buiten-les-activiteiten, de opzet en uitvoering van de
grote producties voor theater en muziek en het cultuurcoördinaat zijn (behoudens eventuele wijzigingen) voor de betrokken docenten de volgende aantallen klokuren beschikbaar:
Cultuurcoördinator 1: bijhouden uitgaven cultuurkaart, organisatie en evaluatie
culturele activiteiten in alle leerjaren, contacten met culturele instellingen (podium)		
100
Cultuurcoördinator 2: publiciteit intern en extern, organisatie en evaluatie
Coornhert Academie (workshops en lezingen), studiedag, contacten met culturele
instellingen (beeldend)										100
Cultuurcoördinator CKV voor voor mavo (50), havo (50), vwo (50)				
150
Organisatie Muziekavonden 450 (docent 1) en 200 (docent 2)				
650
Organisatie Toneelavonden (meerdere docenten)						350
Ondersteuning toneel (kostuums, decor, etcetera) - minimaal 140
Ontwikkeling modules bovenbouw 40 uren per module in 18-19				
120
Ontwikkeling workshops en uitvoering Coornhert Lezingen 18-19				
300
Gay Straight Alliance – met culturele optredens						
15
Totaal aantal uren (minimaal) voor cultuureducatie buiten les			
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5.7 Personeelsbeleid
Uit de evaluaties van de cultuureducatieve activiteiten door de leerlingen (zie hoofdstuk 6) blijkt veelal
dat de waardering ervan voor een groot deel wordt bepaald door de betrokkenheid en de persoonlijke inzet en kwaliteiten van de leraren die er leiding aan geven. Een van de belangrijkste voorwaarden
voor de borging van cultuureducatie op onze school is daarom dat het personeelsbeleid doelbewust
gericht wordt op handhaving en bevordering van de benodigde competenties en op de facilitering
van de leraren die het werk in de praktijk doen. Dit is concreet zichtbaar in
•
een royale honorering (materieel en immaterieel) van de inzet en het enthousiasme
•
royale ruimte voor scholing en onderlinge uitwisseling van goede voorbeelden
•
de toepassing van selectiecriteria bij de aanname van nieuwe collega’s.

5.8 Draagvlak
Er bestaat onder alle collega’s een breed draagvlak voor het cultuurprofiel, ook als er aanpassing of
maatwerk voor leerlingen wordt gevraagd om hen de ruimte te geven mee te doen aan een grote muziek- of theaterproductie. Dit draagvlak is niet vanzelfsprekend, het moet worden onderhouden. Van
docenten van de kunstvakken wordt verwacht dat zij duidelijkheid geven aan collega’s van andere
vakken over incidentele afwezigheid van leerlingen in hun lessen; van de docenten van de andere
vakken wordt verwacht dat zij uit eigen beweging naar culturele activiteiten komen buiten hun lestijd
en hierbij hun functie als leraar serieus nemen. De schoolleiding spreekt docenten aan als blijkt dat
dit nodig is. Op studiedagen en in vergaderingen wordt aandacht besteed aan de betekenis van cultuureducatie voor de school als geheel. De roostermakers denken en werken mee om extra culturele
activiteiten zo goed mogelijk in te passen in het reguliere lesrooster. Conciërges zijn bereid frequent
’s avonds aanwezig te zijn bij culturele activiteiten die tot laat in de avond duren.
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6: Kwaliteitszorg
6.1 Wat we eronder verstaan en wat we eraan doen
Op basis van de pedagogische en cultuureducatieve visie op onderwijs heeft het begrip kwaliteit
(qualitas, hoedanigheid) voor het Coornhert Lyceum niet zozeer betekenis als een zelfstandig ‘iets’
dat object van zorg kan zijn, maar als de hoedanigheid, het praktisch functioneren van het onderwijs
in de volle breedte. Het gaat voor ons in het begrip kwaliteit om (a) de reële ervaring van het wel
of niet slagen van de dynamiek in de onderwijsrelatie tussen leerling, leraar en leerstof zoals die in
allerlei configuraties in en buiten de lessen tot stand komt en (b) om de mate waarin die dynamiek
werkelijk bijdraagt aan het leren in de drie doeldomeinen van onderwijs: kwalificatie, socialisatie en
subjectivering.
Wat hierin kwaliteit genoemd wordt is niet iets dat aantoonbaar vaststaat en nog minder iets dat kwantificeerbaar is. Wat voor het hele onderwijs geldt (zie het advies van de Onderwijsraad over De volle
breedte van onderwijskwaliteit, mei 2016), geldt ook voor het onderwijs op het Coornhert Lyceum: we
zoeken nog naar de meest geschikte manieren en instrumenten om die kwaliteit in breedte en diepte
beter inzichtelijk te krijgen. Als het meer specifiek om de kwaliteit van cultuureducatie gaat, zowel in
het procesmatig handelen als in het resultaat, dan blijken scholen volgens genoemd advies veel moeite
te hebben, meer dan bij de zogenoemde cognitieve vakken, om eenduidig te benoemen wat zij onder
kwaliteit verstaan en om dat zichtbaar te maken.
Toch tasten we niet geheel in het duister. De ervaring leert dat de leerlingen, vooral in de bovenbouw
en mits goed begeleid en goed beluisterd in de hiertoe geordende setting van een leerlingenpanel,
uitstekend in staat zijn te verwoorden welke onderwijsactiviteiten zij als kwalitatief goed en zinvol ervaren en welke minder, en dat zij dergelijke oordelen ook weten te motiveren. Ze geven in de praktijk
bruikbare feedback en feedforward voor wat de leraren en de schoolorganisatie beter kunnen doen.
Op een andere manier geldt dit ook voor de docenten zelf en voor de ouders. Voorwaarde voor zo’n
brede en kwalitatieve evaluatie is wel een voldoende taalvaardigheid, het vermogen om in zorgvuldig
taalgebruik open, eerlijk en constructief te zijn. In de praktijk blijkt dat we dit niet meteen van alle
leerlingen kunnen verwachten, maar ook dat ze dit al doende snel kunnen leren. De evaluaties leveren
zelf ook leerwinst op.
In de relatief duidelijk afgebakende situatie van het Coornhert Lyceum zetten wij daarom voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs niet zozeer in op de verzameling van data, maar vooral op
de gestructureerde bespreking, liefst op grond van een schriftelijke evaluatie of digitale enquête, van
wat er aan kwaliteit en leeropbrengst ervaren wordt. Hierbij dienen als leidraad: de schoolvisie op
onderwijs en de door gezamenlijke ervaring gevormde intuïtie van wat voor ons kwaliteit is in muzikale, theatrale en beeldende schoolproducties. Het komt aan op het stellen van de goede vragen: wat
werkt goed en wat minder, wat is succesvol en ‘de moeite waard’ en wat niet, wat levert gezamenlijk
leer- en werkplezier op en wat is hiervoor eerder frustrerend, welke weerstanden zijn er te overwinnen, waarom zijn juist deze weerstanden relevant met het oog op wat we de leerlingen willen leren?
De antwoorden op deze vragen gebruiken we in goed overleg over komende producties, projecten,
excursies, lezingen en workshops.
Vanuit deze brede en kwalitatieve opvatting van kwaliteitszorg hebben we in de afgelopen twee
schooljaren het gesprek gevoerd
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•
•
•

met de docenten op studiedagen, in vergaderingen over het cultuurprofiel met vakgroepen
en vakgroepvoorzitters, bij de evaluatie van culturele avonden, excursies en werkweken;
met de leerlingen in de leerlingenpanels per jaarlaag en in juni 2017 in een schoolbreed 		
leerlingenpanel waar concrete aanbevelingen voor het onderwijsbeleid uit voortgekomen zijn;
met de ouders in de maandelijkse bijeenkomsten van de OR, in een jaarlijkse Ronde Tafel 		
per afdeling waarin alle aspecten van het onderwijs worden doorgelicht en van concrete 		
aanbevelingen worden voorzien, en speciaal voor het cultuurprofiel in een hiervoor georganiseerde avond in oktober 2017.

We passen onze keuzes en ons beleid aan op basis van wat we gezamenlijk hebben vastgesteld en
waargenomen. Dit schooljaar (2017-2018) zijn we op deze manier bezig de kwaliteit van de workshops in de onderbouw beter te borgen, door ze beter gestructureerd aan te bieden: via inschrijving
in Magister, verankering in het rooster, resultaatgerichtheid, bewaking van de continuïteit, duidelijke
honorering voor leerlingen en leraren. Hierbij verliezen we niet uit het oog dat ook kwantitatieve
gegevens ons inzicht kunnen geven in de kwaliteit van wat we doen. We gebruiken het programma
‘Kwaliteitscholen’ voor de evaluatie van het functioneren van docenten en voor jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen. De resultaten van deze onderzoeken worden minimaal
eens per jaar besproken in de schoolleiding, in de vergadering van vakgroepvoorzitters en in de
individuele voortgangsgesprekken. Wat in de enquêtes nog ontbreekt zijn specifieke vragen aan de
leerlingen ten aanzien van hun ervaringen in de kunstvakken en in de culturele activiteiten buiten de
lessen. Deze vragen zullen wij vanaf komend schooljaar opnemen in de tevredenheidsenquêtes en in
de evaluaties van de docenten door de leerlingen.

6.2 Sterke en zwakke punten
Uit de evaluaties die we hebben gehouden komt het volgende beeld naar voren:
a.
•
•
•

•
•

•

•

Sterke punten en tekortkomingen die afgelopen jaren duidelijk zijn verbeterd:
de grote culturele producties vanuit de vakken tekenen, drama en muziek, met vaste verankering in de jaaragenda en in het curriculum als geheel;
het geheel van organisatorische, personele en financiële voorwaarden dat nodig is om de
kwaliteit van die producties te waarborgen;
de samenwerking met de culturele instellingen in de omgeving, de persoonlijke betrokken		
heid wederzijds tussen cultuurcoördinatoren, kunstdocenten en vertegenwoordigers van de
diverse externe culturele partners;
de heldere opzet van de Coornhert Academie, waarin workshops en lezingen een duidelijke
plaats hebben gekregen en praktisch en concreet van start zijn gegaan;
handhaving van de substantiële uitgaven (materieel en personeel) voor kunst en cultuur en 		
reservering van budget voor de ontwikkeling van de Coornhert Academie in de komende 		
school jaren;
de aanstelling van één of twee cultuurcoörinator(en) die voortkomen uit de kunstvakken, werkend vanuit een duidelijk afgebakende taakstelling en in goede samenwerking met de docenten CKV;
de herintroductie van de cultuurkaart, met daaraan gekoppeld een steeds betere spreiding
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•
•
•

b.

Zwakke punten die overblijven en waaraan we komende jaren willen werken

•
•

beschrijving en verantwoording van doorlopende leerlijnen in de kunstvakken;
beschrijving en verantwoording van de cultuureducatieve werkvormen in de didactiek van de
niet-kunstvakken;
organisatie van samenwerking tussen docenten van verschillende vakken om de
samenhangen tussen de diverse vormen van kunst en cultuur (verhalend en poëtisch,
beeldend en ontwerpend, muzikaal en theatraal) voor leerlingen beter ervaarbaar te maken;
consequent gebruik van de PDCA-cyclus om verbeteringen waaraan we werken beter 		
zichtbaar te maken.

•

•
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van culturele activiteiten over alle leerjaren en afdelingen;
een wekelijks praktijkgericht overleg tussen de cultuurcoördinatoren en de schoolleiding;
een duidelijke versterking van de interne en externe communicatie van het cultuurprofiel van
uit het rectoraat en het cultuurcoördinaat;
toenemende deelname aan en inbreng bij de (netwerk-) activiteiten van de VCPS door cultuur
coörinatoren en docenten van kunstvakken en niet-kunstvakken.
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7: Verdere ontwikkeling, doelen en ambities 2018-2022
Uitgangspunt van dit plan is onze overtuiging dat cultuureducatie op het Coornhert Lyceum al stevig
verankerd is in de visie op en in de organisatie van het onderwijs en dat de kwaliteit ervan voor het
grootste deel gewaarborgd is door de ervaring en de professionaliteit van de meest betrokken docenten van de kunstvakken en de cultuurcoörinatoren. Bewust en onbewust dringt dit door tot in alle
onderwijsactiviteiten in de school en in de gedeelde ervaring dat de vele culturele activiteiten in de
praktische uitvoering van een zeer hoog kwaliteitsniveau zijn. De culturele voedingsbodem is in iedere
periode van het schooljaar duidelijk zichtbaar en voelbaar in de activiteiten die we organiseren naast
de lessen, met name in de tentoonstellingen en de grote theater- en muziekproducties waar veel leerlingen en docenten aan meedoen.
Toch stellen wij ons op basis van bovenstaande sterkte-zwakte-analyse voor de komende schooljaren
de vragen (a) of we nog de goede dingen doen en (b) of we, gezien de hoeveelheid aan buiten-les-activiteiten en de hiermee samenhangende werkdruk, al die dingen nog wel goed kunnen doen. Hieruit
komen de volgende 14 ambities voort.

Ambitie met betrekking tot het doorleefd-zijn van de visie
1.

Het Coornhert Lyceum wil zich verder ontwikkelen tot een professionele en lerende organisatie waarin de uitgewerkte humanistische en pedagogische visie op cultuureducatie als een
voor alle medewerkers duidelijke inspiratiebron voor onderwijs en opvoeding wordt begrepen en ervaren en in de dagelijkse praktijk van het lesgeven zichtbaar is.

Ambities voor curriculum en programmering binnen de lessen
2.

3.

4.
5.

Cultuureducatie komt meer zichtbaar en voor leerlingen herkenbaar aan de orde in de doorlopende leerlijnen van ieder vak in de lessentabel. De mogelijkheden en opbrengsten van
cultuureducatie worden gedefinieerd en besproken met de vakgroepen van de niet-kunstvakken, zodat zij in hun vakleerplan cultuureducatieve elementen opnemen en bewust kunnen
toepassen.
De doorlopende leerlijnen in de kunstvakken en in de literaire component bij de taalvakken
gaan we preciezer beschrijven. Daarin moet het streven zichtbaar zijn om leerlingen ver-		
trouwd te maken met de samenhangen tussen de verschillende kunstdisciplines, inclusief de
literatuur. Tevens moet duidelijker worden hoe de verhouding is tussen praktische en cognitieve vaardigheden in de kunstvakken, in onderbouw en bovenbouw.
Bij de ontwikkeling van workshops en modules geven we prioriteit aan kennisdomeinen
waarin de exacte vakken, de zaakvakken en cultuureducatie samengaan.
We organiseren een regelmatig overleg tussen de vier kunstsecties met als doel de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het cultuurprofiel van de school als geheel te versterken.
Met dit doel wordt ook bekeken of aanpassing van de lessentabel voor de kunstvakken en/of
eventuele andere maatregelen de onderlinge samenwerking en de pedagogisch-educatieve
betekenis van de kunstvakken binnen het geheel van het onderwijs ten goede kunnen komen.
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Ambities voor curriculum en programmering buiten de lessen
6.

7.

8.

De belangrijkste ambitie voor de komende schooljaren is dat we het aanbod van de work-		
shops geleidelijk uitbreiden en beter verankeren in het onderwijsprogramma. Om overladenheid van de jaaragenda te voorkomen zullen we tegelijk de projectweken en de periodise ring van het schooljaar kritisch tegen het licht houden, sommige activiteiten schrappen, an-		
dere activiteiten opnemen in de workshops of in het excursieprogramma.
Om de workshops en andere buiten-les-activiteiten beter te verankeren gaan we werken met
een eenvoudig en overzichtelijk digitaal leerplatform voor registratie van bestede klokuren en
met een officieel Plusdocument dat aan het eind van de onderbouw en aan het eind van de
opleiding met het diploma wordt uitgereikt.
Ten aanzien van de grote muziekavonden en de theatervoorstellingen hebben we de ambitie
(a) om die te behouden en de hoge kwaliteit ervan in alle opzichten te blijven garanderen
door de personele inzet tenminste te houden op het huidige niveau.
Organisatorisch zijn de ambities:
(b) zo goed mogelijk te voorkomen dat ze leiden tot overbelasting van de jaaragenda en
(c) te bewerkstelligen dat er een betere spreiding is van actief deelnemende leerlingen vanuit
alle drie de opleidingen (mavo, havo en vwo).

Ambities voor evaluatie en kwaliteitszorg
9.

10.

11.

We zijn in schooljaar 2016-2017 begonnen met leerlingenpanels per afdeling en met de 		
organisatie van één schoolbreed leerlingenpanel dat onder begeleiding van één docent voor
alle personeelsleden samen een presentatie heeft gehouden over mogelijke verbeteringen in
het onderwijs. Hiermee hebben we beter inzicht gekregen in wat leerlingen motiveert. In de
komende jaren gaan we de leerlingen frequenter en goed begeleid raadplegen over onderwijsontwikkeling en beter gebruikmaken van hun ervaring en inbreng. We doen dit door 		
middel van de bestaande leerlingenpanels per leerjaar en door de oprichting van een school
brede leerlingenraad (LR).
In de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken via Kwaliteitscholen zullen we vanaf komend 		
school jaar enkele vragen opnemen over de kwaliteit van de cultuureducatie en over 		
de ervaring van de leerlingen ten aanzien van de mate waarin hiervoor samengewerkt 		
wordt tussen verschillende vakken.
We willen meer en bewuster gebruik gaan maken van de PDCA-cyclus om te monitoren of
verbetertrajecten die we afspreken ook werkelijk leiden tot het gewenste resultaat.

Ambities voor PR en communicatie
12.
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De laatste jaren is al veel bereikt in het duidelijk neerzetten van het culturele profiel van de
school. In 2018 investeert de school veel geld en energie in deelname aan het ‘Coornhert		
jaar Haarlem 2018’, met onder meer een tentoonstelling van werk van leerlingen in 		
Museum Haarlem en een studiedag over de figuur van Coornhert en zijn betekenis voor het
onderwijs en voor de stad Haarlem. In de regionale en plaatselijke pers is veel aandacht 		
gegenereerd voor het Coornhert Lyceum als cultuurschool. Onze ambitie is om dit niveau van
PR en communicatie van het cultuurprofiel tenminste te behouden. Dit betekent dat we inven-
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13.

tief moeten blijven en geschikte gelegenheden moeten aangrijpen om de actualiteit en de 		
kwaliteit van het cultuurprofiel in en buiten de school opvallend zichtbaar te houden.
Bij Open Dagen zullen we de concrete betekenis van het cultuurprofiel voor het onderwijs als
geheel nog duidelijker neerzetten, in tekst, in beeldmateriaal en in de zichtbaarheid van
allerlei cultuuruitingen in de niet-kunstvakken.

Ambitie voor samenwerking
14.

We continueren de structurele samenwerking en de verbinding met de diverse stedelijke,
regionale en landelijke culturele partners en hun aanbod. We bewaken dat die partners
substantieel iets toe te voegen hebben aan de kwaliteit van het onderwijsaanbod in de 		
school. Waar mogelijk proberen we als school een bijdrage te leveren aan de instroom en/
of het onderwijsaanbod in de kunstopleidingen, door praktische samenwerking voor onze
eigen culturele producties en/of via stageplaatsen in het kader van de Opleidingsschool
waarvan het Coornhert Lyceum deel uitmaakt.
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