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Update IMC Basis

september t/m november 2018

Beste betrokkene van IMC Basis Heerlen,
IMC Basis Heerlen is weer begonnen voor de leerlingen van groep 7 en 8 van Basisschool Eikenderveld in Heerlen. Op
14 september vond de STARTDAG plaats en werd het IMC Basis-jaar officieel in de klas geopend door Snelbinder
Hanneke Jonkers. Op geheel eigen wijze, door middel van theater, bracht deze gastdocent positieve verbindingen tot
stand tussen de leerlingen, de leerkrachten en de coördinator. Er werd intensief samengewerkt: de leerlingen en
leerkrachten interviewden elkaar, speelden theater én deelden geheimen - grote en kleine! De toon voor een mooi
IMC Basis-jaar is gezet.

‘Dank voor het
luisteren en vragen.
Interviewen is niet
meer dan dat!’
Els Huver

Verhalen Vertellen (vak 1)
Het eerste vak van dit schooljaar is Verhalen Vertellen.
Waarom verhalen vertellen? Verhalen helpen mensen
elkaar beter te begrijpen en met elkaar te verbinden.
Door verhalen te lezen, te vertellen en naar verhalen te
luisteren kun je sociaal beter functioneren, omdat het
leidt tot kennis en inzichten over jezelf en anderen.
Verhalen geven betekenis aan de wereld om ons heen.
Verhalen verzinnen bevordert de verbeeldingskracht.
Verhalen vertellen bevordert de saamhorigheid in de klas:
door samen naar een verhaal te luisteren ga je samen op
avontuur.
Op 21 september kregen de leerlingen een gastles
stopmotion-filmpjes-maken van beeldend kunstenaar
Eddy Thonon. In groepjes maakten de leerlingen een
storybord op basis waarvan ze hun decor samenstelden
en hun verhaal verfilmden.
Op 28 september verzonnen de leerlingen personages
samen met kinderboekenschrijfster Manon Berns, die
vervolgens opgevoerd werden in een gezamenlijk verhaal.
Op 5 oktober werden de leerlingen voorbereid op het
houden van een Human Interest-interview door Els Huver
van audiobureau Oorgetuige; de kennis die ze deze les
opdeden, gebruikten ze op 26 oktober in een praktijkles
waar ze verhalen optekenden van mensen uit
Eikenderveld door ze te interviewen over het thema
vriendschap.
Op 12 oktober gingen de leerlingen op excursie naar de
bibliotheek waar ze kennismaakten met verschillende
beroepen in de bibliotheek onder leiding van gastdocent
Ramona Waber, de leesconsulent van Basisschool
Eikenderveld.
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Podiumkunsten/Muziek (vak 2)
Op dit moment zijn we bezig met het vak
Podiumkunsten/Muziek. De leerlingen worden in twee
lessen door pianist Stevin Treurniet voorbereid op een
bezoek aan Philharmonie Zuid op 15 november.
Leerlingen leren wat een (symfonie)orkest is, wat een
dirigent doet, wat klassieke muziek is; over componisten
en vele verschillende instrumenten. Maar ook zang,
bodypercussie en dans komen aan bod. Hierover leest u
meer in de volgende nieuwsbrief.

‘Wat er ook speelt in
een land, laat het de
kinderen zijn!’
Hanneke Jonkers Theatermaker

20 jaar IMC Weekendschool
Wij genieten na van een prachtige jubileumviering in de
Westerkerk te Amsterdam. Het programma startte met
een film waarin een aantal alumni geportretteerd is.
Allemaal zijn ze op hun eigen wijze gevormd door IMC
Weekendschool. Een must see.
Bekijk de film via
https://youtu.be/
eMZ2hEqHpvo

IMC Basis in Heerlen wordt mogelijk gemaakt door

Yvonne Knobel yvonne.knobel@imcbasis.nl

