
KORT
Werken bij Uitjezelf  biedt kansen voor ervaren en startende onderwijs-professionals

NR 15 
APRIL 2016

Stichting UitJezelf

Havenstraat 197

3024 SK Rotterdam

010 - 75 304 90

www.uitjezelf.nu

Info@uitjezelf.nu

twitter.com/uitjezelf

facebook.com/siwitv/

linkedin.com/company/uitjezelf

Redactie: Chayenne del Prado

Eindredactie: Hugo Post

Vormgeving: Jennifer van der Kroft

KORT VOORAF

De lente laat overal van zich 
spreken, afgelopen zondag de 
eerste echte warme dag van 
het jaar kunnen genieten.

Voor UitJezelf wordt 2016 een 
muzikaal jaar. Zo verzorgen we nu 
op Cosmicus aan groep 3 tot en met 
8 een doorlopende leerlijn muzische 
vorming en op andere scholen 
laat UitJezelf tientallen kinderen 
zichzelf uiten via zang en dans.

Daarnaast in deze Kort UitJezelf  
ook aandacht voor het media-
paticipatie project “Uit Je Eigen  
Wijk”. Dit is dankzij bijdragen  
van de gebiedscommissie 
Delfshaven en het Haelwijn 
Floriszfonds gerealiseerd.

Voor nu veel leesplezier! 

Hugo Post

Terwijl Jurhaily Sling de microfoon klaarmaakt voor gebruik,  
focust Poliana Vieira zich op de vocals. “Werken met docenten  
van verschillende disciplines levert naast een mooie ervaring ook  
een bijzonder resultaat op”, aldus Jurhaily. Op de Woltjerschool  
in Delfshaven, wordt sinds enkele weken door kinderen  
uit groep zeven gewerkt aan het maken van een rap-videoclip.

Het is een veelzijdige workshop. De 
leerlingen worden vrij gelaten in het 
schrijven van teksten. Naast video-
techniek en muziekles is ook taal 
hierbij een belangrijk aspect. 

“Het is een uitdagende workshop,  
ik had verwacht een groep met 
jongens te krijgen, maar de groep  
zit vol met meiden.” vertelt Jurhaily.  

Poliana Vieira, daarnaast werk- 
zaam als zangeres en zangdocent,  
is nu betrokken als video-docent. 
“Ik vind het leuk om multidisciplinair 
met kinderen te werken. Ik doe dat 
graag. Het voelt heel natuurlijk aan.” 

Onderwijsprofessionals van  
UitJezelf zijn vaak breder inzetbaar. 
Zo wordt hun talent gebruikt om 
kinderen bijzondere workshops  
aan te bieden.  

Hoe vind je het om samen te werken? 
“Ik heb een hele leuke partner” 
verteld hij lachend. Poliana vult aan: 
“Het is fijn om met Jurhaily samen 
te werken. Hij is altijd voorbereid en 
heel open naar de kinderen toe.  
”We vullen elkaar goed aan.”

Waarom raad je anderen aan om via 
UitJezelf te werken? “De workshops 
van UitJezelf zijn heel divers”, 
aldus Jurhaily. “Je ontmoet altijd 
interessante mensen, zowel 
docenten als deelnemers, het is  
een aanvulling in het multi- 
culturele, typisch Rotterdams.”

Wil jij jezelf terug zien in de  
lijst met onderwijsprofessionals  
van UitJezelf? Meld je aan via  
onze website:  http://uitjezelf.nu/
zzpers-uitjezelf-netwerkdocenten/
meld-je-aan/ 

Docenten UitJezelf  verzorgen 
ook interdisciplinaire workshops 
‘’Het werk van UitJezelf is uitdagend en divers’’



Sedert 16 februari 2016 zijn er vier cursusavonden gehouden  

en zijn er iedere donderdag media-ateliers in studio UitJezelf  aan  

de Havenstraat. Deepak, één van de cursisten, is erg enthousiast: 

“Het is een erg boeiende cursus, ik had zelfs graag nog meer 

cursusdagen gewild. Er is bij mij zeker een passie aangewakkerd.”

Dertien, bij Delfshavense initiatieven 
betrokken bewoners, nemen deel. De 
docenten uit het  UitJezelf-netwerk: 
Viviane Strik, André Pijnappel en 
Hugo Post, leren hen omgaan met 
een HDSLR- camera en sociale 
media. In het verlengde van vier 
basislessen zetten de deelnemers 
zich drie maanden lang in, om via  
het bewonersinitiatief, waar zij zich 
bij hebben aangesloten, te promoten. 

Er doen bewoners vanuitverschillende 
bewonersinitiatieven, zoals o.a. het 
Dakpark en Nozepandje, mee.  
“Één van de mooiste dingen aan 
de cursus is, dat je creatief bezig 
bent, terwijl je je inzet voor een 
wijkinitiatief”,  aldus Engracia.  
“Zo leer je je wijk op een positieve 

andere manier kennen. Deepak  
vult aan: “Ik vind het vooral leuk  
om met de camera te leren  
omgaan en het monteren van de 
video’s. De koppeling hiervan met  
het gebruik van sociale media  
maakt de cursus zo waardevol.”  

Het project wordt eind april/ begin 
mei met een aantal presentaties 
vanuit het brugwachtershuisje  
Lage-erfbrug afgesloten.

“Meedoen aan de cursus biedt 
kansen, je kunt je nu dus op een 
andere manier inzetten voor je  
wijk,” zo besluit Deepak. 

Geïnteresseerd? Neem contact  
op met ella@uitjezelf.nu.

‘Uit je eigen wijk’ succesvol van start
 “Meedoen aan de cursus biedt mij kansen”

‘Virtuosi School of  Music’  
in Madurodam  
donderdag 21 april

Het kinderkoor Virtuosischool of Arts, 
onder begeleiding van Mischulaikah 
Grune, treedt op in het attractiepark 
Madurodam op donderdag 21 april. 
Op het evenement wordt het  
verhaal van oorlogsheld George 
Maduro onder de aandacht gebracht. 
Ga voor meer info naar:  
www.madurodam.nl/nl/nieuws/
Nieuws op een rij
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Gratis Djembé les in studio 
Kawienbi dinsdag 19 april

Onno van Tongeren geeft eenmalig 
een gratis djembeles in Studio 
Kawienbi. Deze djembeles is  
voor beginners die eens kennis  
willen maken met dit populaire  
West afrikaanse instrument.  
Studio Kawienbi kun je vinden  
op Insulindestraat 68, Rotterdam. 
Aanmelden kan via kawienbi@gmail.
com Voor verdere informatie zie:  
www.kawienbi.nl


