En ze leefden nog lang en gelukkig
Ontdek zelf dat kinderen verstillende verhalen hard nodig hebben.
Als het stormt, stormt het niet alleen buiten, maar ook binnen. In de
hoofden van de kinderen in het klaslokaal. Intuitief weten we dan
allemaal wat er nodig is om de kinderen in de klas weer iets stiller te
krijgen: een verhaal.
In deze workshop ga je verhalen beluisteren, je gaat ze voelen, je
gaat ze begrijpen. Je kunt ze plaatsen in de ontwikkelingspsychologie
van kinderen. En dit alles breng je uiteindelijk in de praktijk door zelf
een verhaal te maken, speciaal voor de kinderen in jouw klas. Waar
ze heel stil van worden.
Voor wie is de workshop? Leerkrachten in het basisonderwijs
De algemene leerdoelen voor de deelnemers van deze workshop zijn:
Wat zijn de
-Ik heb ervaren wat verstillende verhalen mij persoonlijk brengen
hoofdleerdoelen?
Titel van de workshop
Ondertitel
Omschrijving (max. 6
zinnen)

-Ik weet in hoofdlijnen de achtergronden en geschiedenis van het vertellen
van verhalen
-Ik begrijp dat kinderen verhalen nodig hebben
-Ik ben in staat om:
- Een verstillend verhaal in mijn klas te brengen
- Zelf een verstillend verhaal te maken
- Een verhaal zo te brengen, dat het een verstillend verhaal wordt in
mijn klas.

Is de workshop klassikaal
of online?
Wanneer vindt de
workshop plaats?
Waar vindt de workshop
plaats?
Hoe lang duurt de
workshop?
Wat is het minimum en
wat is het maximum
aantal deelnemers?
Welk vervolg is er
mogelijk?

Klassikaal of online

Wat is de prijs per
persoon?
Is deze workshop ook
met collega’s te volgen?
Hoe meld ik me aan?
Informatie over de
docent

35 euro online / 50 euro klassikaal

Wanneer het jou uitkomt (of in overleg)
Op locatie of via Teams/Zoom
Minimaal 3 uur
Minimum is 8, maximum is 15

-

Jaaropleiding Yoga, Stilte en Filosofie in de klas (zowel online
als klassikaal)

Ja, geschikt voor een studiedag op school
Via angela@despiritueleschool.nl
Angela de Rie is docent Klassieke Yoga, Pedagoog en
Verhalenverteller. Ze is auteur van het boek Blije Kinderen en heeft
een podcast op Spotify (Helende Verhalen). Ze heeft jarenlange
ervaring met het begeleiden van individuele kinderen, groepen en
leerkrachten. Waarbij verhalen altijd een belangrijke rol spelen.

