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In groep 8a, de klas van juf Nelly, wordt gewerkt 
met pastelkrijt. De kinderen maken op een zwart 
vel een mysterieus tafereel. Ze leren hoe je 
diepte in de tekening maakt en zorgen er met 
wit krijt voor dat er mist ontstaat. Er heerst een 
plezierige sfeer. Emir zit voorover gebogen over 
zijn werk en veegt geconcentreerd met zijn vin-
gers het witte krijt uit over zijn pasteltekening. 

Emir vindt beeldende vorming de leukste acti-
viteit van de brede school. “Het is super cool, 
want we leren dingen die je ook bij de eerste 
klassen van de middelbare school tegenkomt, 
zoals met klei werken”. Emir vindt het leuk om 

UitJezelf verzorgt doorlopende leerlijn 
aan groepen drie tot en met acht

UitJezelf verzorgt dit schooljaar alle lessen beeldende vorming op basisschool Cosmicus 
in Rotterdam Zuid, in het kader van verlengde leertijd. Daarin nemen de UitJezelf 
docenten de kinderen mee op een ontdekkingstocht met gebruik van allerlei verschillen-
de materialen en technieken. UitJezelf sluit daarbij aan op de leerdoelstellingen zoals 
omschreven in TULE. UitJezelf hanteert een doorlopende leerlijn, om komende jaren 
verder op te kunnen doorbouwen; de online lesmethodiek ‘Laat Maar Zien’.

‘Laat maar zien’ op Cosmicus

te leren met je handen te werken. “Dat is ook 
nuttig voor later”.

Lenneke Verhoef, die deze opdracht aan UitJe-
zelf heeft gegund, vertelt dat basisschool Cos-
micus de brede school en beeldende vorming 
als onderdeel daarvan erg belangrijk vindt. “Op 
deze manier wordt de creativiteit van de kinde-
ren verder ontwikkeld en gestimuleerd. In veel 
facetten van het leven heb je creativiteit nodig. 
Dat wordt door beeldende vorming op speelse 
manier ontwikkeld.” 
Lenneke is enthousiast  dat UitJezelf met een 
doorlopende leerlijn werkt. “Je hebt te maken 
met broertjes en zusjes in verschillende klas-
sen, dan is het belangrijk dat ze met overeen-
komstige verhalen thuiskomen.”

UitJezelf verzorgt niet alleen doorlopende 
leerlijnen voor beeldende vorming, maar doet 
dit ook op tal van andere gebieden. Denk aan 
muzische vorming, schaken, studievaardighe-
den, schrijfdans, nieuwsrekenen, enzovoort. 

Nieuwsgierig wat UitJezelf hierin voor uw 
school kan betekenen? UitJezelf komt graag 
bij u langs om u hier verder over te informeren.

Deze Kort Uitjezelf heeft even op 
zich laten wachten. UitJezelf had 
afgelopen maanden de blik vooral 
naar binnen gericht. Het nieuwe 
schooljaar is al weer bijna drie 
maanden gaande. 

Zoals vlak voor de vakantie al was aangekondigd, 
wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de 
website. 
Er is echter nog meer gaande bij UitJezelf. De afge-
lopen maanden is er namelijk vooral veel aandacht 
voor kwaliteitsborging en coaching van onze docen-
ten en het beschrijven van onze onderwijskundige 
visie.

Daarnaast wordt er natuurlijk ook veel les gegeven, 
van schaken tot bizzworld en van tal van muzische 
lessen tot het uitvoeren van een complete leerlijn 
beeldende vorming. In het hoofdartikel van deze Kort 
UitJezelf is meer te lezen over deze leerlijn. Verder is 
het een komen en ook weer gaan van enthousiaste 
en betrokken vrijwilligers. Daarover ook meer in deze 
nieuwsbrief. 

Veel (lees)plezier met Kort UitJezelf en mocht je één 
van onze vakdocenten ook eens buiten de klas om 
willen zien, check dan onze KortUitjes en UitJezelf 
op facebook of op twitter.
Hugo Post  
Initiatiefnemer en inspirator UitJezelf.

Kort vooraf

UitJezelf zoekt docenten met 
1e of 2e graads lesbevoegdheid
UitJezelf helpt jou om leuke en uitdagende 
opdrachten te vinden; eenmalige cursussen of 
tijdelijke vacatures. UitJezelf heeft nu ook 
aanbod voor het voortgezet onderwijs. UitJezelf 
is daarvoor op zoek naar diverse docenten, van 
groepsleerkracht basisschool tot 1e /of 2e graads 
docenten Nederlands, Engels, Frans, Wiskunde, 
Natuurkunde, Scheikunde, Economie, L.O. en/of 
Beeldende vorming. Als docent bij UitJezelf, 
geef je jezelf de gelegenheid om parttime werk-
ervaring op te doen op een (andere) school. 
Zie de complete vacature op www.uitjezelf.nu

Het Urban Vocal Camp van onze samenwer-
kingspartner ‘Zangstudio Nanda Akkerman’, 
start op maandag 7 december een twee 
weken durende periode van zang en per-
formance workshops met o.a gastdocenten 
Shirma Rouse en Clifton Grep. 

Deelnemers zingen solo en in groepsver-
band, schrijven eigen songs, treden op voor 
publiek tijdens een live performance en zijn 
een fantastische ervaring rijker!

Poliana Vieira 
zingt in ‘Dino’
Iedere donderdag op RTL5
Onze muziekdocente Poliana Vieira, is sinds 
kort te zien in de nieuwe show van Jandino 
Asporaat ‘’Dino’’. 
Als backing vocaliste van zijn huisband Re: 
Freshed Orchestra, is Poliana elke donder-
dag om 22.00 op RTL 5 te bewonderen.

Werken als vrijwilliger een waardevolle ervaring
‘’Bij UitJezelf heb ik meer zekerheid opgebouwd’’ 

Stichting UitJezelf
Havenstraat 197
3024 SK Rotterdam
010 - 753 04 90

Melanta werkt nu zo’n vijf maanden bij UitJezelf. Zij heeft 
Marketing en Acquisitie in haar portefeuille. ”Ik weet nu 
dat ik niet bescheiden hoef te zijn over mijn kwaliteiten”, 
zo vertelt Melanta. “UitJezelf is echt een opstapje voor 
mij, in de richting van het onderwijs, maar ook voor mijn 
algemene zelfvertrouwen.”

Harley volgt momenteel de opleiding bedrijfseconomie. 
De theorie die hij tijdens deze opleiding opdoet, kan hij 
nu hier toepassen in de praktijk. “Ik vond het belangrijk 
om naast mijn studie ook extra ervaring op te doen. 
Bij UitJezelf zijn er veel mogelijkheden om iets te leren, 
je kunt veel zelf uitzoeken. Je hoeft je niet op een aspect 
te richten”, aldus Harley.

Maar waarom zou jij anderen aanbevelen om bij Uit
Jezelf te werken? Een grijns verschijnt op Melanta’s ge-
zicht: “Ik heb leuke collega’s, ze zijn super gezellig en we 
maken altijd wel wat grappigs mee.  Er gaat geen week 
voorbij dat ik niet gelachen heb tijdens het werken.”

UitJezelf is een kleine, maar ook ambitieuze organisa-
tie met een groot netwerk. Ook nu zijn er nog enkele 
uitdagende functies beschikbaar, waar jij als stagiair of 
vrijwilliger in kunt meegroeien. 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan een mail naar info@uitjezelf.nu 

Stichting UitJezelf staat bekend om haar cursussen op basisscholen en 
mediaparticipatie projecten, maar werken bij UitJezelf is voor velen ook 
een belangrijke leer- of werkervaring. Bij UitJezelf werken diverse vrijwil-
ligers, zoals Melanta Heuijmans en Harley Weeda. Onze vorige fi nanciëel 
administrateur, Natasha Bagga, die in september  aan het werk is gegaan 
bij ING, vertelt:  “vrijwilligerswerk op je CV heeft een positieve invloed op 
je sollicitatie. Bedrijven vinden het altijd positief als je extra ervaring hebt 
opgedaan.’’

Nanda Akkerman’s
Urban Vocal Camp 
7-21 december
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Wolkelder 
op kerstmarkt
12 en 13 december, Utrecht

Redactie; 
Chayenne Prado, Melanta Heuijmans
Eindredactie; Hugo Post

Vormgeving, Jim van der Put

info@uitjezelf.nu
www.uitjezelf.nu

Karin Snoeijer is niet alleen beeldende 
vormingsdocente en teamcoach bij UitJe-
zelf Op zaterdag 12 en zondag 13 december 
2015, staat zij met haar wolkelder, op de 
Kerstmarkt in Utrecht. 

Laat je meeslepen in de kerstsfeer, en wordt 
verrast door de zelfgemaakte 
kerstspullen en 
streekproducten.


