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“Koffer vól Geluk” beeldend bij u op school in de klas?
De Koffer vól Geluk is ontwikkeld vanuit de visie om het jonge kind bewuster te maken
van zijn/haar mogelijkheden en eigenschappen met behulp van beeldende vakken. De
lessen over “Koffer vól Geluk” worden aangeboden binnen de volgende vakken :
•
•

kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
Nederlands

Doel: Het project draagt bij aan innerlijke kracht en zelfvertrouwen door de individuele
emotionele ontwikkeling te stimuleren.
Wat kunnen deze lessen toevoegen aan de bestaande thema’s die al op school worden
gegeven?
-

-

Kinderen worden op jonge leeftijd op een speelse, beeldende manier bewuster
gemaakt van hun interesses en mogelijkheden, waardoor zij meer kracht en
zelfvertrouwen ontwikkelen.
Via de doorgaande leerlijn is de kans groot dat zij het aangeboden materiaal
opslaan, zodat het ten goede komt aan hun ontwikkeling.

De Koffer vól Geluk is een project dat d.m.v. gesprekken, spelvormen en beeldende
vorming, de kinderen laat ervaren wat geluk voor hen betekent. Tijdens de eerste les
maken de kinderen hun eigen koffer. In de daarop volgende lessen scheppen zij
verschillende werkstukken waarbij het thema Geluk steeds terug komt. We praten met
elkaar over geluk en over gelukkig zijn en er is veel ruimte voor introspectie en
evaluatie. Het project draagt niet alleen bij aan het cultuuronderwijs, maar beoogt ook
dat kinderen al jong nadenken over hun sterke kanten en mogelijkheden.
Samenhang.
Er volgt onderstaand een voorbeeld, dit kan natuurlijk ook op maat binnen uw school
worden uitgevoerd.
Het kennismaken met de Koffer vól Geluk in groep 4 en het vervolg in groep 6 en 8
geeft door de steeds nieuwe input een draagvlak in elk kind. Uiteindelijk zouden ze
hiervan in het vervolgonderwijs de vruchten kunnen plukken.
De Koffer vól Geluk bestaat uit enkele lessen van bij voorbeeld ca. 4 ochtenden of
middagen verspreid over een maand.
In een kennismakingsgesprek kunnen we o.a. kijken naar een aansluiting van de Koffer
vól Geluk op bestaande activiteiten binnen uw school. Op deze manier kunnen wij
maatwerk leveren.

Wat is de meerwaarde van dit project voor uw school?
Hier volgen enkele ervaringen:
-

De leerlingen werken op een verfrissende en speelse manier door middel van
beeldende opdrachten, verhalen en drama aan hun zelfkennis en zelfvertrouwen.
Ook de ouders en andere mensen uit hun belevingswereld kunnen meeleven met
de nieuwe ervaringen.
Voor de leerkrachten kan het een inspiratiebron zijn om na de lessen ook zelf een
onderdeel op te pakken.
De klassen krijgen een positieve impuls.

Kosten: u krijgt na de kennismaking als u dat wilt een kostenraming

Achtergrond Elisa van den Berg
Mijn achtergrond
- Beeldend kunstenaar mijn werk is opgenomen in het documentatiebestand van het CBK
te Assen
- Docente Beeldende Vorming en CKV
- Volgde diverse trainingen voor Kunstzinnige Therapie en Coaching. Ik heb in
verschillende onderdelen van de kunstdiscipline les gegeven aan:
•
•
•

culturele centra
scholen voor VO
instellingen

De afgelopen periode zijn de bedrijfstrainingen kunst/communicatie sterk toegenomen.
Ik heb met wederzijds plezier en succes, diverse projecten op Basisscholen en Voortgezet
onderwijs, uitgevoerd.
Ook geef ik in het kader van stressreductie op de werkvloer in bedrijven en instellingen
tijdens de middagpauze geleide meditaties en meditatief boetseren.
Daarnaast voer ik als beeldend kunstenaar jaarlijks enkele opdrachten uit voor
particulieren en bedrijven.
In mijn persoonlijke levenssfeer ontdekte ik de kracht die van beeldend denken uitgaat.
Door deze kennis met mensen te delen is er ervaring ontstaan. Creativiteit raakt alle
levensterreinen.

