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Alblasserdam, mei 2018

Beste lezer,

Je hebt de cursusmap in handen die ik heb geschreven bij het boek ”Een mier op je bord”. Aan de
hand van Bijbelgedeelten, vragen en opdrachten kun je dit boek bespreken in groepsverband. De
reader is geschikt voor literatuurkringen, opvoedgroepen en voor gebruik in teamverband op school.
Maar je kunt er ook samen met een vriend(in) of alleen mee aan de slag gaan.
Er is ruimte voor bezinning. Tegelijk is ”Een mier op je bord” vooral een praktisch boek. Daarom vind
je in deze cursusmap ook veel doeopdrachten waarmee je direct aan de slag gaat met de tips in het
boek.
”Een mier op je bord” is goed te bespreken in vijf bijeenkomsten. Daar ben ik bij het samenstellen
van de cursusmap vanuit gegaan. Uiteraard kun je er minder of meer bijeenkomsten aan wijden. Je
kunt naar eigen inzicht opdrachten overslaan, uitbreiden of inkorten.
Je kunt ook een keer een gastspreker uitnodigen. Houd er wel rekening mee dat het voor
gastsprekers gewoon werken is. Spreek vooraf een tarief af en vergoed de reiskosten.
Als je graag persoonlijke begeleiding bij deze cursus krijgt, kun je de gemaakte opdrachten opsturen.
Voor € 60,-- krijg je persoonlijke feedback en een certificaat. Meer informatie vind je achterin deze
cursusmap.

Succes ermee en hartelijke groeten,
Ineke de Jong – den Hartog
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Bijeenkomst 1
Een geopende Bijbel en een open houding
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Voorbereiding
Lees thuis de volgende teksten:
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3

Een dame in de Dom. De hoofdlijnen van het boek.
Gekwetter in de lucht. Een geopende Bijbel.
Een mier op je bord. Een open, ontvankelijke houding.

➔ Kies een paar zinnen uit die je het meeste aanspreken. Neem het gekozen fragment mee
naar de kring.

Mee te nemen / te regelen door de kringleider:
•
•
•
•

Laptop met vooraf gedownload materiaal (zie volgende punt).
Zet de presentatie ‘Kleuren zingen. Psalmen verbeeld. Voor laptop, digibord en beamer’
klaar. Deze is te downloaden via http://www.inekedejong.nu/een_mier_op_je_bord.htm
onder het kopje ‘Kijken naar kunst’.
Print eenmaal het document ‘Kleuren zingen. Psalmen verbeeld. Kijkvragen en
achtergrondinformatie’. Deze is ook te vinden onder het kopje ‘Kijken naar kunst’.
Zorg indien nodig voor een digibord of voor een beamer met scherm.

Mee te nemen door elke deelnemer:
•
•
•

Bijbel
De cursusmap (print hem uit en doe hem in een map of snelhechter)
Het gekozen tekstfragment

Aan de online cursus ‘Kijken naar kunst’ werkte Martin de Heer mee.
Van zijn hand verscheen dit kleurboek.
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De Bijbel open (10-20 minuten)
Om te lezen:
Psalm 104

Om te zingen:
Psalm: 104 vers 1, 8, 9 en 13
Psalm: 19 vers 3 en 5

Over het Bijbelgedeelte:
➔ De kringleider kan aan de hand van de vragen een korte inleiding maken. Maar het
Bijbelgedeelte kan ook in groepjes van 3 – 5 personen besproken worden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe wordt er over de schepping gesproken? Welke indruk krijg je als je deze psalm leest?
Zoek twee voorbeelden op van beeldspraak.
Wat staat er over vreugde (vers 15)? Wat betekent dit concreet voor jezelf?
Wat staat er over spel (vers 26)? Wat betekent dit concreet voor jezelf?
Lees het laatste vers. Gaat deze psalm vooral over dit tijdelijke leven of over de eeuwigheid?
Welke plaats mag aandacht voor de schepping, vreugde en spel in ons leven innemen?

BEANTWOORD DE VRAGEN.
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Wat heb je gelezen? (5 -20 minuten)
➔ Iedereen heeft thuis een paar zinnen uitgekozen die hem/ haar het meeste aanspraken. Deze
lees je om de beurt voor. Je hoeft niet toe te lichten waarom. Als de kring te groot is, wijst de
kringleider vijf tot tien personen aan.
➔ De kringleider vat na het lezen samen welke punten er het meeste uitspringen. Komen
bepaalde onderwerpen bij veel personen terug of zijn er juist verschillen? Vind je het leuk dat
iemand een bepaald fragment voorleest?
Hieronder krijg je de kern van hoofdstuk 1-3 in een notendop. Het helpt je om de inhoud van het
boek en de bijeenkomst beter te onthouden.
➔ Een van de leden leest de tekstjes hardop voor.
➔ Als er tijd genoeg is, kun je de vragen met de groep als geheel bespreken.
➔ Als je weinig tijd hebt, lees dan alleen het ‘tot slot’ aan het einde voor.

Hoofdstuk 1

Een dame in de Dom. De hoofdlijnen van het boek

In het eerste hoofdstuk maakte je kennis met Ben die samen met zijn zoon en dochter oude kerken
ging bekijken. Ondertussen bleef hun broertje Mark met zijn moeder thuis. De kernpunten in dit
hoofdstuk zijn:
-

Aandacht voor mooie dingen begint eenvoudig thuis; bijvoorbeeld tijdens het spelen met de
duplo.
Kinderen verschillen van karakter en dat merk je ook als je bijvoorbeeld een oude kerk
bekijkt.
Hun karakter en talenten hebben ze van God gekregen.
Als ouders en leerkrachten kun je kinderen bij de hand nemen en geef je hun de kans om
nieuwe dingen te ontdekken. Zo kunnen ze ontdekken waar hun interesses liggen.

Deze kernpunten vormen de rode draad in het hele boek. Je zult ze dus steeds weer tegenkomen.

Hoofdstuk 2

Gekwetter in de lucht. Een geopende Bijbel

In het tweede hoofdstuk ging het over een Bijbelse houding tegenover kunst en cultuur, maar ook
tegenover creatieve gaven. We stonden stil bij dominee Ledeboer die zei: ‘Voor één kus van Jezus’
mond, geef ik al die zwarte grond.’ En we luisterden ook naar dominee Kuijper die bekend werd om
zijn uitspraak: ‘Er is geen levensterrein waarvan Christus niet zegt: ‘Het is Mijn!’ Er is ook nog een
derde benadering waarin talenten worden geplaatst in het licht van persoonlijke en geestelijke groei.
Vraag:
1. Heb je nog over deze verschillende benaderingen nagedacht?
2. Welke gedachten kwamen bij je op toen je dit hoofdstuk las?
3. Bij welke levensvisie voel jij je het meeste thuis?

Hoofdstuk 3

Een mier op je bord. Een open, ontvankelijke houding

In dit hoofdstuk ging het over Bart die met een mier op zijn vinger naar zijn moeder toekwam. Het is
een van de belangrijkste hoofdstukken in het boek. Want als je jezelf die open houding eigen maakt,
dan heb je de sleutel in handen om van mooie dingen te genieten. Dat begint bij het zien en genieten
van kleine dingen in het dagelijkse leven; bijvoorbeeld de bloemen in de vensterbank, de natuur die
je ziet als je met je klas op weg bent naar de gymzaal of het sleutelen aan een oldtimer op je vrije
zaterdag.
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Vraag:
1. Van welke dingen word jij blij?
2. Hoe kun je dat op het niveau van een kind laten zien en horen?

Tot slot
In deze bijeenkomst denken jullie na over je rol als volwassene in het begeleiden van kinderen. Het
gaat vooral over je basishouding. Wat is naar jouw idee een Bijbelse houding tegenover kunst,
cultuur en creativiteit? Daarnaast gaat het ook over het belang van een open houding. Met een open
houding kun je genieten van mooie dingen en kun je kunst gaan waarderen. Daarnaast maak je
kennis met verschillende christenkunstenaars. En daarmee zet je een eerste grote stap in het kijken
naar kunst. Ik wens je een waardevolle bijeenkomst!
BEANTWOORD DE VRAGEN.
SCHRIJF HET FRAGMENT OP UIT ”EEN MIER OP JE BORD” DAT JE HEBT UITGEKOZEN OM VOOR TE LEZEN.

De Domkerk van Utrecht. Het middenschip stortte in
tijdens een tornado in 1674.
© Ineke de Jong – den Hartog
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Om over na te denken (10 minuten)
Mensen die creativiteit belangrijk vinden, noemen allerlei argumenten om aandacht te besteden aan
kunstzinnige vorming. Hieronder vind je er tien.
➔
➔
➔
➔

Lees ze rustig door.
Welke argumenten vind je belangrijk?
Welke argumenten vind je onzin?
Bespreek de stellingen ook als groep. Welke drie argumenten vinden jullie het belangrijkst?

1. Een kind kan door tekenen, knutselen, muziek maken en schrijven zijn gevoelens uiten
(expressie).
2. Een kind leert de schoonheid van Gods schepping zien.
3. Op school is er te weinig aandacht voor vakken als tekenen, handenarbeid, creatief schrijven
en muziek.
4. Het is voor een kind goed om niet alleen met zijn geest bezig te zijn, maar ook met zijn
handen. Lichaam en geest moeten in harmonie zijn.
5. Gezellig met je kinderen bezig zijn is een middel om je kind achter het beeldscherm vandaan
te krijgen.
6. Op de toekomstige arbeidsmarkt worden creativiteit en innovatie steeds belangrijker.
Daarom moeten kinderen deze vaardigheden trainen. Kunstzinnige vorming is hiervoor het
middel bij uitstek.
7. We leven in een beeldcultuur. Het is belangrijk dat kinderen leren om goed met allerlei
soorten beelden (zoals beeldende kunst en filmbeelden) om te gaan.
8. Het zien van kunst uit andere tijden zorgt voor begrip voor mensen die anders denken en
leven als wijzelf.
9. Het culturele erfgoed willen we bewaren voor de toekomst. Alleen als kinderen de waarde
hiervan gaan inzien, zullen ze zich als volwassene ook inzetten voor het behoud van kunst en
cultuur.
10. Ieder kind heeft een aangeboren vermogen om te genieten van mooie dingen. Ze genieten
ervan.
SCHRIJF DE NUMMERS VAN DE DRIE BELANGRIJKSTE ARGUMENTEN OP.
SCHRIJF DE NUMMERS VAN DE DRIE MINST BELANGRIJKE ARGUMENTEN OP.
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Kijken naar kunst (45-60 minuten)
In deze opdracht gaan jullie een aantal kunstwerken bekijken, die gemaakt zijn door leden van
kunstenaarsvereniging Korf. Hiervoor staan twee documenten klaar op mijn www.inekedejong.nu
onder het kopje ‘Kijken naar kunst’. Dat zijn:
•
•

‘Kleuren zingen. Psalmen verbeeld. Voor laptop, digibord en beamer’. Deze presentatie kun
je openen op je laptop, digibord of beamer. Zo kun je de kunstwerken goed bekijken.
‘Kleuren zingen. Psalmen verbeeld. Kijkvragen en achtergrondinformatie’. Print het
document eventueel uit of open het op je telefoon. Aan de hand van kijkvragen en de
achtergrondinformatie leer je van alles over de kunstwerken in de presentatie.

Succes ermee!
KIES VIJF KUNSTWERKEN UIT. NOTEER DE NAAM VAN DE KUNSTENAAR EN DE TITEL VAN HET KUNSTWERK.
SCHRIJF BIJ ELK KUNSTWERK IN ÉÉN TOT DRIE ZINNEN OP WAAROM HET KUNSTWERK JE AANSPREEKT.

Gerard van Rossum, Psalm 103
© Ineke de Jong – den Hartog
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Bijeenkomst 2
Kinderen inspireren
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Voorbereiding
Lees thuis de volgende teksten:
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7

De porseleinkast en het speelgoedkeukentje. Een veilige omgeving.
Timmeren op de piano. Omgaan met talenten.
Dromelotjes in de kerk. Beelddenkers en geloofsoverdracht.
Over ridders en prinsessen. De belevingswereld van kinderen.

➔ Kies een paar zinnen uit die je het meeste aanspreken. Neem het gekozen fragment mee
naar de kring.

Mee te nemen / te regelen door de kringleider:
•

Alleen bij bespreking in schoolteams: een groot vel papier en lijm

Mee te nemen door elke deelnemer:
•
•
•
•
•
•

Bijbel met psalmen
De cursusmap
Het gekozen tekstfragment
Pen of potlood
4 vellen lijntjespapier
Alleen bij bespreking in schoolteams: een afbeelding of foto die met een van je hobby’s te
maken heeft.

Voorbereiding bijeenkomst 3
Wil de volgende bijeenkomst met elkaar het ‘Mozaïek met gezonde ingrediënten’ maken? Bespreek
dan tijdens deze bijeenkomst wie welke ingrediënten meeneemt. Zie voor meer informatie de
opdracht bij bijeenkomst 3.
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De Bijbel open (10-20 minuten)
Om te lezen:
Mattheus 25 : 14-18
1 Korinthe 12 : 4-12

Om te zingen:
Psalm 33: 1,2
Psalm 139: 7-10
Psalm 98 :3,4
Psalm 105 : 10-12

Over het Bijbelgedeelte:
➔ De kringleider kan aan de hand van de vragen een korte inleiding maken. Maar het
Bijbelgedeelte kan ook in groepjes van 3 – 5 personen besproken worden.
1. Vaak wordt er naar 1 Korinthe 12 vers 4 – 12 verwezen als het erover gaat dat elk kind uniek
is en zijn eigen, bijzondere talenten van God krijgt. Welke gaven worden er in dit
Bijbelgedeelte genoemd? Hebben creatieve gaven hier een plaats in?
2. In 1 Korinthe 12 lijkt het dat het alleen om geestelijke gaven gaat in Gods Koninkrijk. Toch
laat het oude testament voorbeelden zien van mensen die hun creatieve gaven gebruiken tot
eer van God. In hoofdstuk 2 van ”Een mier op je bord” werden verschillende voorbeelden
genoemd. Welke Bijbelse personen spreken je het meeste aan?
3. Zal het in de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25: 14-18) vooral gaan over geestelijke
gaven of over talenten in het algemeen? Waarom denk je dat?
4. Welke talenten kunnen mensen van God krijgen? Denk niet alleen aan opvallende talenten,
maar ook aan onopvallende talenten; bijvoorbeeld de gave om met verstandelijk
gehandicapten om te gaan.

BEANTWOORD DE VRAGEN.
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Wat heb je gelezen? (5-20 minuten)
➔ Iedereen heeft thuis een paar zinnen uitgekozen die hem/ haar het meeste aanspraken. Deze
lees je om de beurt voor. Je hoeft niet toe te lichten waarom. Als de kring te groot is, wijst de
kringleider vijf tot tien personen aan.
➔ De kringleider vat na het lezen samen welke punten er het meeste uitspringen. Komen
bepaalde onderwerpen bij veel personen terug of zijn er juist verschillen?
Hieronder krijg je de kern van hoofdstuk 4-7 nog een keer in een notendop. Het helpt je om de
inhoud van het boek en de bijeenkomst beter te onthouden.
➔ Een van de leden leest de tekstjes hardop voor.
➔ Als er tijd genoeg is, kun je de vragen met de groep als geheel bespreken.
➔ Als je weinig tijd hebt, lees dan alleen het ‘tot slot’ aan het einde voor.

Hoofdstuk 4

De porseleinkast en het speelgoedkeukentje. Een veilige omgeving

Kinderen hebben de ruimte nodig om te ontwikkelen. Het betekent concreet dat ze de juiste spullen
en ideeën krijgen aangereikt. Maar de ruimte die ze nodig hebben heeft minstens zoveel te maken
met onze uitstraling als volwassenen. Een kind ontwikkelt zich het beste als het zich veilig voelt. Het
kind moet het gevoel hebben dat het er mag zijn zoals het is en dat het niet erg is als niet alles
perfect gaat.

Hoofdstuk 5

Timmeren op de piano. Omgaan met talenten

Kinderen krijgen hun talenten van God. Elk kind is voor Hem evenveel waard: van zeer begaafd tot
minder begaafd. We hoeven niet op een bijna streberige manier alles uit een kind te halen wat er in
zit. We mogen ons in onze keuzes richten op de vraag wat goed is voor het kind zelf. Waar wordt het
kind blij van? Dat is de beste basis om vanuit te handelen. Voor het ene kind betekent het dat het
veel mag spelen; voor een ander dat het veel studeert.
Vraag:
1. Ben je het eens met deze benadering van talenten of vind je dat de waarde van talenten zo
ondergewaardeerd wordt? Hoe zou je het zelf verwoorden?
2. In hoofdstuk 5 lees je over Gideon en over de bezwaren die zijn ouders hebben met
toneelspel. Wat zouden de ouders van Gideon kunnen doen om hun kind toch de nodige
ruimte te geven?

Hoofdstuk 6

Dromelotjes in de kerk. Beelddenkers en geloofsoverdracht

Er zijn kinderen die vooral in beelden denken. Voor hen is het fijn als je veel met plaatjes werkt;
bijvoorbeeld bij het aanleren van psalmen en tijdens het luisteren naar preken. Als je merkt dat dit
werkt voor je kind, kun je plaatjes of pictogrammen ook inzetten op andere momenten. Is je kind
hooggevoelig of prikkelgevoelig, dan is het de moeite van het proberen waard. Het is zowel voor
jezelf als voor het kind fijn als het je lukt om aan te sluiten bij zijn beeldende of gevoelige aanleg.
Vraag:
Heb jij een kind in je gezin of groep dat een beelddenker is of dat snel overprikkeld is? Wat
kun je zelf proberen om dit kind te helpen?

Hoofdstuk 7

Over ridders en prinsessen. De belevingswereld van kinderen

In hoofdstuk 7 gaat het over de vraag je hoe je aan kunt sluiten bij de belevingswereld van kinderen.
Bij veel kinderen komt de nieuwsgierigheid op gang als je tussen de bedrijven door nieuwe
informatie aanbiedt. Je kunt de belangstelling van kinderen ook trekken door aan te sluiten bij hun
© Ineke de Jong – den Hartog
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persoonlijke interesses. Een kind dat prinsessen fantastisch vindt zal het museum interessanter
vinden als je vertelt dat de spullen alles met prinsessen te maken hebben. Zo zal een kind dat een
natuurliefhebber is, ontvankelijker zijn voor muziek die elementen uit de natuur gebruikt. Als je
rekening houdt met de leeftijd en de interesses van een kind, is er al veel gewonnen.

Tot slot
Kinderen inspireren doe je door hun de mogelijkheid te geven hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Daarbij zijn drie dingen belangrijk:
-

Je zorgt ervoor dat ze regelmatig nieuwe ervaringen opdoen. Dit doe je bijvoorbeeld door
muziek met elkaar te luisteren of door naar een museum te gaan.
Het is belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen. Ze voelen het aan als je hen
accepteert zoals ze zijn.
Je helpt kinderen door gericht aan te sluiten bij hun aanleg, leeftijd en interesses.

BEANTWOORD DE VRAGEN.
SCHRIJF HET FRAGMENT OP DAT JE HEBT UITGEKOZEN OM VOOR TE LEZEN OP DE KRING.
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In gesprek (15-30 minuten)
➔ Lees de tekst voor die voor jullie groep van toepassing is.
➔ Ga aan de hand van de vragen met elkaar in gesprek.
KIES DE GROEP UIT DIE VOOR JOU HET MEEST VAN TOEPASSING IS. MAAK DE VRAGEN EN OPDRACHTEN.

Voor ouders (en opa’s en oma’s, ooms en tantes en gastouders)
Om voor te lezen:
Tussen ouders/ opvoeders zijn er grote verschillen in de manier waarop ze kinderen opvoeden:
-

-

-

De ene ouder vindt het prima als er veel rommel ligt; als de kinderen maar lekker spelen. De
ander leert kinderen van jongs af aan direct het speelgoed op te ruimen als ze er niet meer
mee spelen.
De ene opvoeder vindt het prima als kinderen behoorlijk wat tijd achter de computer
doorbrengen. De ander stelt duidelijke regels en beperkt de tijd dat de kinderen zich uitleven
in computerspelletjes.
Er zijn volwassenen die het belangrijk vinden dat kinderen buiten hun eigen christelijke
wereldje kijken. Er zijn ook volwassenen die kinderen juist afschermen voor invloeden die
niet overeenkomen met de eigen levensovertuiging.

Vragen:
1. Wat voor opvoedstijl heb jij?
2. Heeft dat ook invloed op de manier waarop je met creatieve activiteiten omgaat?
a. Welke ruimte is er voor tekenen en knutselen?
b. Welke mogelijkheden zijn er om naar muziek te luisteren of muziek te maken?
c. Wat voor boeken heb je in huis? Besteed je met de kinderen aandacht aan taal?
3. Wat voor (klein)kinderen heb je? Wat interesseert hen? Waar spelen ze graag mee? Wat
voor creatieve activiteiten spreken hen aan en welke wat minder?
4. Je hebt nu hoofdstuk 1-7 van ”Een mier op je bord” gelezen. Wat vond je het meest
waardevol in deel I van het boek?

Voor leerkrachten (en mensen die in het onderwijs werken)
Om voor te lezen:
Werken in het onderwijs is druk en intensief. De onderwijsprogramma’s zijn vol en de lat ligt hoog. Er
is maar weinig tijd over om les te geven over thema’s die je zelf interesseren. Dat is jammer. Want
het zijn juist de lessen waar je zelf van geniet en waarin ook je kracht ligt. Lessen die je over je eigen
hobby’s en interesses geeft, geef je met extra passie. Daar worden leerlingen ook enthousiast van.
Aan zulke themalessen kun je bovendien lessen beeldende vorming, muziek of creatief schrijven
koppelen. Zo zorg je voor een rijke leerstof. Wat zou het fantastisch zijn als je één of twee (of meer)
van zulke lessen in een jaar kunt geven. Als je met het team afspreekt dat je elk cursusjaar één of
twee themalessen geeft, zorg je echt voor een waardevolle toevoeging aan het onderwijs. De
kinderen zullen je dankbaar zijn.
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Ga als volgt te werk:
•
•

Schrijf op het grote vel papier verspreid de namen van de aanwezige teamleden. Plak de
meegenomen afbeelding bij je naam.
Schrijf onder de afbeelding ‘Interesses’ en ‘Lesideeën’.
DIT ONDERDEEL HOEF JE NIET IN TE VULLEN. GA VERDER MET DE VRAGEN HIERONDER.

Vragen:
1. Wat doe je graag in je vrije tijd? Welke hobby of activiteit zou je oppakken als je privé meer
tijd had? Schrijf het in een paar trefwoorden op het vel papier bij ‘Interesses’.
2. Wat zou je graag met je/een klas doen als je genoeg tijd had? Wat voor lessen zou je graag
willen geven? Schrijf in een paar trefwoorden één of twee lesideeën op.
3. Bekijk met elkaar het aanbod. Kun je eenmalig of (liefst) structureel iets met jullie kennis en
passies doen? Kun je elkaar hierin helpen? Is het een idee om hiervoor één of twee dagdelen
in het cursusjaar in te plannen?
Tip: Als je hiermee verder wilt, kun je de volgende twee opdrachten (‘Schrijf een verhaaltje’ en
‘Plaatjes bij de psalmen’) laten vervallen en de overige tijd gebruiken om één of twee themalessen
uit te werken.
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Wat voor opvoedstijl heb jij?

Chiel Jan van Hofwegen heeft een passie voor muziek
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Schrijf een verhaaltje (15-30 minuten)
In het boek ”Een mier op je bord” staan veel verhaaltjes over kinderen. In deze opdracht ga je net
zo’n verhaal over je kind, een leerling, een vriend(in) of familielid schrijven. Het gaat erom dat
iemands gaven of interesses naar voren komen. Dit verhaal stond er over Björn in het boek:
Björn (12) is naar bed gegaan. Maar hij valt nog niet in slaap. Stil ligt hij te peinzen. Hij zou zo graag
net zo goed orgel kunnen spelen als zijn vader. Die speelt ’s zondags in de kerk. Soms speelt hij uit
boeken, maar meestal uit zijn hoofd. Oma vertelde dat papa als jongen van twaalf al stukken uit zijn
hoofd kon spelen. Improviseren, noemt ze dat.
Vroeger kreeg Björn orgelles van papa. Maar dat werkte niet. Hij oefende niet goed en dan was papa
weer de hele week ’s avonds weg. Zo kwam de klad erin. Maar Björn vindt orgelles wel heel leuk.
Sinds kort zit hij bij een andere muziekleraar van de muziekschool. Vandaag heeft hij hem voor het
eerst gehad. Hij heeft gezegd: ‘Ik kan niet goed spelen. Ik denk niet dat ik ooit echt goed uit mijn
hoofd kan spelen.’ Maar zijn nieuwe leraar had alleen gezegd: ‘Daar kijk ik wat anders tegenaan. Je
bent wel muzikaal.’
Björn had gedaan alsof hij het niet hoorde. Met zo’n opmerking kon hij natuurlijk niet thuiskomen. Ze
zouden hem misschien wel een opschepper vinden. Eigenlijk gelooft hij zijn muziekleraar ook niet.
Maar één ding weet hij wel: orgelspelen is gaaf en hij hoopt dat hij later ook goed kan spelen. Maar
ja, dan moet hij ook goed blijven oefenen …
Over Björn is nog veel meer te vertellen. Misschien is het in de klas wel een vervelende jongen. Of
doet hij stiekem van alles achter de rug van zijn ouders om. Dat doet er nu niet toe. Het gaat om een
positief verhaal. Ten diepste gaat het om de vraag hoe God iemand geschapen en bedoeld heeft.

Ga als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.

Neem een persoon in gedachten. Denk rustig over hem of haar na.
Bedenk één of twee kenmerkende talenten of interesses van je gekozen persoon.
Op welk moment kwam deze gave of interesse bijzonder naar voren?
Weet je nog een of twee gebeurtenissen die laten zien dat dat ene talent of die interesse
echt bij je gekozen persoon hoort?
5. Schrijf aan de hand van deze informatie een verhaaltje op over je gekozen persoon.
Tip:

Schrijf eventueel voor je andere kinderen ook zo’n verhaaltje.
STUUR JE VERHAALTJE OP.
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Plaatjes bij de psalmen (15-30 minuten)
In hoofdstuk 6 lees je hoe je kinderen de psalm aan kunt leren met de hulp van een eenvoudige
uitleg en het tekenen van plaatjes bij de psalmen. Hier ga je nu mee aan de slag in groepjes van twee
of drie personen.

Ga als volgt te werk:
1. Kies met elkaar een psalmvers uit.
2. Schrijf het psalmvers over op een vel met lijntjespapier. Laat boven elke regel drie of vier
regels leeg.
3. Lees het psalmvers.
4. Lees ook de onberijmde psalm of (als de psalm erg lang is) een gedeelte ervan. Waar gaat
deze psalm over? Hoe kun je dit eenvoudig aan een kind vertellen?
5. Lees nu de eerste regel van het psalmvers. Hoe kun je de moeilijke woorden die erin staan
uitleggen? Bedenk één of twee plaatjes die de zin verduidelijken en teken ze erboven.
6. Behandel zo elke regel van de psalm.
7. Heb je tijd over? Kies dan een nieuwe psalm uit. Bedenk bij deze psalm
gebaren.

TEKEN PLAATJES BIJ EEN PSALMVERS. MAAK EEN FOTO VAN HET VEL PAPIER EN LEVER DEZE IN.
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Bijeenkomst 3
Kinderen en beelden
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Voorbereiding
Lees thuis de volgende teksten:
Hoofdstuk 8 Kwarktaart. Van waarheidsgetrouw naar vrij werken.
Hoofdstuk 9 Kinderkunstenaars. Hoe wordt het een feestje?
Hoofdstuk 10 Van ruïne tot sprookjeskasteel. Rondkijken in het museum en daarbuiten.
➔ Welke creatieve tip (uit het boek of iets dat je zelf hebt meegemaakt) wil je met je kring of
team delen? Neem hem mee.

Mee te nemen / te regelen door de kringleider:
•

Geen bijzonderheden

Mee te nemen door elke deelnemer:
•
•
•
•
•

Bijbel met psalmen
De cursusmap
De gekozen tip rondom creatief bezig zijn of museumbezoek
Een prentenboek of kinderboek met veel illustraties naar keuze
Spullen en ingrediënten voor het ‘mozaïek met gezonde ingrediënten’ (zie de opdracht)

Voorbereiding bijeenkomst 4
Tijdens bijeenkomst 4 wordt er natuurlijk naar muziek geluisterd. Hiervoor is een goede
muziekinstallatie nodig die aangesloten kan worden op de laptop. Verder moeten er een cd-speler en
een internetaansluiting aanwezig zijn. Wie kan er voor zorgen dat dit tijdens bijeenkomst 4
klaarstaat? Als de groep niet te groot is kun je ook bij iemand thuis afspreken.
Tip:
Als dit niet haalbaar is, dan is het mooi om met elkaar te gaan zingen. Zijn er mensen die hun
muziekinstrument mee kunnen nemen? Waar spreek je af (bijvoorbeeld in een kerk)? Wie zorgt er
voor bladmuziek en liedteksten?
Tip:
Een andere mogelijkheid is dat je een musicus uitnodigt die een workshop of een lezing
verzorgt. Regel dit wel op tijd. Zie de tips achterin de cursusmap.
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De Bijbel open (10-20 minuten)
Bijbelgedeelte:
Exodus 31 : 1-11

Psalm:
122 : 1-3
133 : 1-3
84 : 1-2

Over het Bijbelgedeelte:
➔ De kringleider kan aan de hand van de vragen een korte inleiding maken, maar het
Bijbelgedeelte kan ook in groepjes van 3 – 5 personen besproken worden.
1. Bezáleël is vervuld met de ‘Geest Gods’. Welke gaven gaf de Heere hem?
2. Lees vers 4 en 5. Gaat dit om eenvoudig handwerk dat bij wijze van spreken ook een kind kan
doen of gaat dit om handwerk dat de nodige vakmanschap vraagt?
3. In de kanttekeningen bij vers 3 staat:
‘Dat is, met de gaven van den Geest Gods, zulke als straks verhaald worden. Waaruit dan
genoegzaam blijkt, dat fraaie handwerken maken een gave Gods is.’ Is creativiteit nog steeds
een gave van God?
4. Bezáleël deed het werk niet alleen. Wie riep God nog meer? (vers 6)
5. Wat wordt bedoeld met de woorden ‘heb Ik wijsheid gegeven’? (vers 6)
6. In Exodus 37:6-9 staat beschreven hoe Bezáleël het verzoendeksel met de cherubs uit één
geheel goot. Dit is zeer hoogstaand vakmanschap geweest. Voordat Bezáleël geroepen werd
om de tabernakel te bouwen, moet hij zich al jaren geoefend hebben in allerlei vormen van
‘handwerk’.
7. Je ziet in dit Bijbelgedeelte dus dat bijzondere, creatieve gaven een geschenk van Gods Geest
zijn en dat dit gepaard gaat met het aanleren van de nodige vaardigheden. Dit geldt nog
steeds. Kinderen krijgen gaven, maar ze moeten ook oefenen en studeren om deze gaven
echt te kunnen ontwikkelen.

BEANTWOORD VRAAG 1-5.
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Wat heb je gelezen? (5-20 minuten)
Iedereen deelt zijn creatieve tip met de groep. Als de groep te groot is, vraagt de kringleider wie
hierover iets wil zeggen, of de kringleider geeft verschillende mensen een beurt.
➔ De kringleider vat samen welke punten er het meeste uitspringen. Komen bepaalde
onderwerpen bij veel personen terug of zijn er juist opvallende verschillen?
In deze opdracht krijg je de kern van hoofdstuk 8-10 nog één keer in een notendop. Het helpt je om
de inhoud van het boek en de bijeenkomst beter te onthouden.
➔ Een van de leden leest de tekstjes hardop voor.
➔ Als er tijd genoeg is, kun je de vragen met de groep als geheel bespreken.
➔ Als je weinig tijd hebt, lees dan alleen het ‘tot slot’ aan het einde voor.
Hoofdstuk 8
Kwarktaart. Van waarheidsgetrouw naar vrij werken
We zijn het gewend om kinderen knutselwerkjes te laten maken die gegarandeerd lukken. Vaak
halen we ideetjes van internet, kopen een pakket of leggen kleurboeken en viltstiften neer. Je kunt
deze manier van werken vergelijken met het maken van een kwarktaart uit een kant-en-klaar pakket.
Af en toe zo’n pakket is ontzettend handig. Maar het echte koken en bakken leer je door allerlei
verschillende recepten uit te proberen. Met tekenen en knutselen werkt het net zo. Het creatief
bezig zijn wordt verrijkt als kinderen hun eigen indrukken weer gaan geven en als ze durven te
experimenteren.

Hoofdstuk 9
Kinderkunstenaars. Hoe wordt het een feestje?
Sommige ouders en leerkrachten vermijden het om creatief bezig te zijn met kinderen omdat ze bang
zijn dat het een kliederboel wordt. Niemand zit er natuurlijk op te wachten dat de gordijnen en het
behang onder de verf komen te zitten, maar als je het praktisch organiseert, is creatief bezig zijn met
kinderen leuk. Door het jezelf makkelijk te maken kun je zelf ook van zulke activiteiten genieten. Zo
wordt creatief bezig zijn een feestje voor iedereen.
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Vraag:
Welk probleem kom jij vaak tegen als je met kinderen wilt tekenen of knutselen? Welke
oplossing ga je de volgende keer inzetten?
Hoofdstuk 10 Van ruïne tot sprookjeskasteel. Rondkijken in het museum en daarbuiten
Steeds meer gezinnen ontdekken dat er in musea veel te beleven is. Tegenwoordig besteden alle
musea veel aandacht aan hun jongste bezoekers. Voor scholen zijn er speciale museumlessen, maar
ook voor gezinnen is het leuk om museumland te verkennen.
Vraag:
Heb je een museumtip voor de andere kringleden? Welk museum in jullie omgeving is leuk
om naar toe te gaan?
Tot slot
Voor sommige kinderen ligt in het maken van tekeningen en werkstukken hun kracht. Het is mooi als
je en steentje bij mag dragen aan hun ontwikkeling. Daarnaast geef je tijdens het creatief bezig zijn
en het kijken naar kunst kinderen allerlei vaardigheden mee waar ze gemak van hebben in onze
beeldcultuur, waarin het begrijpen van beelden een belangrijke plaats inneemt.
BEANTWOORD DE VRAGEN.
WELKE CREATIEVE TIP HEB JE MEEGENOMEN NAAR DE KRING?
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Lezen zonder woorden (15-30 minuten)

Tip:
Je kunt in plaats van deze opdracht ook verder gaan met het bekijken van de kunstwerken uit
het boek Kleuren Zingen. Psalmen verbeeld (bijeenkomst 1).
In hoofdstuk 10 wordt er aandacht besteed aan het kijken naar kunst. De basis voor het kijken naar
beelden kun je heel goed thuis leggen. Dat doe je door kinderen platen te leren ‘lezen’ zonder dat ze
weten waar het verhaal over gaat. Je kunt er een gewoonte van maken om eerst de platen te
bekijken voordat je begint met voorlezen. Wat kun je allemaal voor informatie uit de illustraties
halen? Daar gaan we nu mee aan de slag.

Ga als volgt te werk:
1. Iedereen legt zijn meegebrachte prentenboek of kinderboek op een stapel in het midden.
2. In groepjes van twee of alleen (wat je zelf het fijnste vindt) kies je een boek uit dat je nog niet
kent. Lees alleen de titel en verder niets. Dek de tekst eventueel af met een vel papier.
3. Bekijk de platen. Waar zal het verhaal over gaan?
4. Als je alle platen bekeken hebt kun je de achterkant, het begin en het slot van het boek
lezen. Klopt je/jullie indruk van het boek?
5. Leg het boek terug op de stapel en pak weer een ander boek.
6. Pak na afloop van de opdracht je eigen boek weer terug, zodat je hem niet vergeet mee naar
huis te nemen.
SCHRIJF DE NAAM VAN DE AUTEUR EN DE TITEL VAN HET BOEK OP. BEANTWOORD VRAAG 4.
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Mozaïek met gezonde ingrediënten (45-60 minuten)
Sommige kinderen hebben al snel het gevoel dat hun knutselwerkjes mislukken. Een manier om op
een ontspannen manier te knutselen is om het te verpakken in een andere activiteit. Bijvoorbeeld
koekjes bakken. Eigenlijk zijn ze dan aan het knutselen, maar het voelt niet zo. (Zie de pagina
‘Knutselen zonder faalangst’ op mijn website.) Wij gaan vandaag net zoiets doen: met gezonde
ingrediënten een mozaïek maken. Je kunt een abstract schilderij maken, maar bijvoorbeeld ook een
bloem. Begin zonder een uitgedacht plan. Je kunt bijvoorbeeld vanuit het midden beginnen met
‘bouwen’. Je bent nu eigenlijk aan het knutselen.

Voorbereiding:
-

-

Wie willen er (indien nodig) een tafelzeil meenemen?
Iedereen neemt het volgende mee:
o Twee grote platte borden of schalen of snijplanken: dit wordt de ondergrond van je
mozaïek.
o Een snijplank en mesje om de ingrediënten te snijden.
o Folie of twee pedaalemmerzakken om je mozaïeken na afloop in te verpakken.
o Een doosje roomkaas (kruiden of naturel, wat je het lekkerst vindt) of een dipsaus.
Als je alleen met fruit gaat werken kun je er ook voor kiezen om een potje jam mee
te nemen. De roomkaas, dipsaus of jam gebruik je als de lijm om je ingrediënten mee
vast te zetten.
Neem drie ingrediënten uit de onderstaande lijst mee. Bij voorkeur genoeg om er twee grote
borden mee te kunnen vullen. Was de ingrediënten, maar snij ze nog niet in stukjes. Het is
juist de bedoeling dat iedereen zelf kan kiezen in welke vorm hij de ingrediënten snijdt:
snippers, grote blokken, cirkels, puntjes, reepjes….

Lijst met ingrediënten:
O augurken
O aardbeien
O kleine tomaatjes
O mandarijnen
O witte druiven
O olijven (zwart/groen)
O blauwe druiven
O gekookte eieren
O ananas uit blik
O lente-uitjes
O bessen (blauw, rood) O verse kruiden (bijv. munt)
O paprika (rood, geel) O komkommer
O rucola of sla
O noten
O wortels
O radijsjes
O gedroogde tomaatjes O zilveruitjes
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O plakken cervelaatworst
O plakken ham
O cocktailworstjes
O leverworst
O grilworst
O stuk kaas
O mozzarella
O gemalen kokos
O maiskorrels (uit blik)
O anders: ………………………………….

30
Tip:
Als de bijeenkomst wordt georganiseerd voor een vaste groep deelnemers, kun je ook
afspreken dat een paar leden verschillende dipsauzen maken voor de hele groep.
Tip:
Bij een vaste groep deelnemers kun je in bijeenkomst 2 al bespreken wie welke ingrediënten
uit de lijst meeneemt. Het is niet nodig dat alle ingrediënten aanwezig zijn. Als er maar voldoende
keuze is. Dan zorgt elk lid voor één of twee ingrediënten voor de hele groep.

Ga tijdens de workshop als volgt te werk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leg indien nodig tafelzeil op de tafels.
Zet de meegenomen ingrediënten neer op een grote tafel, als een lopend buffet.
Bekijk welke ingrediënten er zijn. Welke vind je er mooi uitzien?
Smeer je meegenomen platte bord of snijplank in met een laag roomkaas, dipsaus of jam. Dit
is je lijm.
Begin met je mozaïek. Met je snijplank en mes kun je de ingrediënten in alle gewenste
vormen snijden. Loop gerust ter inspiratie bij anderen langs.
Als je tijd over hebt, kun je aan je tweede mozaïek beginnen.
Na afloop ruim je met elkaar op.
Kijk nog even bij elkaar wat iedereen gemaakt heeft.
Verpak de mozaïeken in folie of pedaalemmerzakken. Eet smakelijk!
MAAK 1 OF 2 FOTO’S VAN JE MOZAÏEK EN STUUR DEZE IN.
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Bijeenkomst 4
Kinderen en muziek
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Voorbereiding
Lees thuis de volgende teksten:
Hoofdstuk 11 Zingen in een zwembroek. Geloof en muziek
Hoofdstuk 12 Kruizen en mollen. Zelf muziek maken
Hoofdstuk 13 Peter en de wolf. Luisteren naar muziek
➔ Welke muziektip (uit het boek of iets dat je zelf hebt meegemaakt) wil je met je kring of team
delen? Neem hem mee.

Mee te nemen / te regelen door de kringleider:
•
•
•
•
•

Laptop met internetaansluiting die aangesloten kan worden op een muziekinstallatie (via
bluetooth of een kabel)
Indien nodig een beamer
Goede geluidsapparatuur voorzien van een cd-speler
De dubbelcd ‘De Matthëus Passie’ van Edwin Rutten (via muziek streaming of kopen)
De kringleider zoekt op internet een mooie opname op van psalm 42 van Claude Goudimel,
het liefst een waarin de tekst meerstemmig gezongen wordt.

Mee te nemen door elke deelnemer:
•
•
•
•
•

Bijbel met psalmen (met ritmische noten. Liefst de Bijbel met Uitleg)
De cursusmap
De muziektip
Indien afgesproken: je muziekinstrument
Indien afgesproken: kleingeld om aan de kringleider te geven voor de aanschaf van de
‘Matthëus Passie’ van Edwin Rutten.

Voorbereiding bijeenkomst 5
Spreek af of de kringleider het kleurboek In kleur geloven van Martin de Heer bestelt (zie de
informatie bij bijeenkomst 5) of dat elke deelnemer zelf voor zijn eigen kleurplaat, leeg tekenpapier
of een handwerkje zorgt.
Als je het leuk vindt om met het schrijven van gedichten aan de slag te gaan, bestel dan het boek
”Hoe word ik schrijver of dichter” van Lonneke van Asseldonk. Je kunt bijvoorbeeld een limerick gaan
schrijven. Laat een of twee andere opdrachten van bijeenkomst 5 dan vervallen.
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De Bijbel open (10-20 minuten)
Bijbelgedeelte:
1 Kron. 25 : 1-8
2 Kron. 5 : 11-14

Psalm:
150 : 1-4
98 : 1-4
92 : 1, 2

Over het Bijbelgedeelte:
➔ De kringleider kan aan de hand van de vragen een korte inleiding maken, maar het
Bijbelgedeelte kan ook in groepjes van 3 – 5 personen besproken worden.
1. David stelde families aan als musici in de eredienst. Uit welk geslacht kwamen ze? Zie 1 Kron.
23 : 2 en 5.
2. In 1 Kronieken 23 worden wel 4.000 lofzangers genoemd. In 1 Kronieken 25 worden 288
musici genoemd. In de Bijbel met Uitleg staat: ‘In vers 5 staat dat er vierduizend Levieten
verantwoordelijk zijn voor zang en instrumentale begeleiding. Dat lijkt in tegenspraak met 1
Kron. 25 : 7, waar staat dat 288 Levieten zich bezighouden met zang en instrumentale
begeleiding. Vermoedelijk zijn deze 288 de volleerde zangers.’
Dit lijkt een beetje op het verschil tussen beroeps- en amateurmusici dat wij ook kennen. Het
gaat in ieder geval om een enorme groep mensen die betrokken was bij de muzikale
begeleiding voor de eredienst.
3. In 1 Kron. 25 : 1 staat dat het mannen waren ‘bekwaam tot het werk van hun dienst’. Wat zal
daarmee bedoeld worden?
4. Toen de tempel werd ingewijd, daalde de HEERE neer in een wolk op het moment dat ze God
loofden met muziek. Muziek had een belangrijke plaats in de eredienst als middel om de
Bijbelse boodschap door te geven.
5. Welke plaats heeft muziek nu in de eredienst en het geloofsleven? Vergelijk ook Efeze 5 : 1820 en Kolossenzen 3 : 16.
BEANTWOORD DE VRAAG 1,3 EN 5.
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Wat heb je gelezen? (5-20 minuten)
➔ Iedereen vertelt zijn meegenomen muziektip. Als de groep te groot is, wijst de kringleider vijf
tot tien personen aan.
➔ De kringleider vat na het lezen samen welke punten er het meeste uitspringen. Komen
bepaalde onderwerpen bij veel personen terug?
In deze opdracht krijg je de kern van hoofdstuk 8-10 nog één keer in een notendop. Het helpt je om
de inhoud van het boek en de bijeenkomst beter te onthouden.
➔ Een van de leden leest de tekstjes hardop voor.
➔ Als er tijd genoeg is, kun je de vraag in hoofdstuk 13 met de groep als geheel bespreken.
➔ Als je weinig tijd hebt, lees dan alleen het ‘tot slot’ aan het einde voor.
Hoofdstuk 11 Zingen in een zwembroek. Geloof en muziek
In de christelijke geloofsbeleving speelt muziek een belangrijke rol. Tijdens kerkdiensten wordt er
gezongen en op school leren kinderen psalmen en geestelijke liederen aan. Dit betekent dat er een
mooie basis ligt voor de muzikale ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen leren dat
muziek en geloof geen gescheiden werelden zijn, maar dat het leven een eenheid is waarin God
boven alles staat. Muziek mag een rol spelen in de geloofsbeleving en het geloof mag een rol spelen
in onze muzikale bezigheden.

Bij het aanleren van de psalmen kun je eenvoudige muziekinstrumenten gebruiken.
Hoofdstuk 12 Kruizen en mollen. Zelf muziek maken
Elk kind is in staat om van alles te leren op het gebied van muziek. Het is alleen wel belangrijk dat
kinderen daadwerkelijk met muziek in aanraking komen. Ouders geven kinderen een goede basis
door met kinderen te zingen en regelmatig mooie stukken met hen te luisteren. Je kunt kinderen
muzikale bagage meegeven zonder dat je zelf een instrument kunt spelen. Dat is goed nieuws!
Hoofdstuk 13 Peter en de wolf. Luisteren naar muziek
Luisteren naar klassieke muziek is waardevol. Dit geldt zowel voor de religieuze als voor de nietreligieuze muziek. Religieuze muziek heeft een plechtiger karakter dan niet-religieuze muziek. Die is
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vaak uitbundiger en vrolijker. Dat spreekt kinderen aan. Maar het is ook verrijkend als kinderen
muziek met een Bijbelse boodschap leren kennen en waarderen. Wissel het luisteren naar religieuze
muziek daarom af met andere (licht) klassieke muziek.
Vraag:
Veel kinderen houden ervan om te bewegen op muziek. Sommige ouders hebben er vanuit
Bijbels oogpunt moeite mee. Hoe sta jij hier tegenover?
Tot slot
Kinderen kun je de taal van de muziek leren, ook als je zelf nog nooit een muziekles hebt gehad. Je
kunt
- veel (met hen) zingen
- zorgen voor eenvoudige muziekinstrumenten
- regelmatig naar mooie muziekstukken luisteren
- naar een (kinder)concert gaan
- af en toe nieuwe materialen in huis halen op het gebied van kinderen en klassieke muziek
- je kind dat op muziekles zit aanmoedigen en inspireren.
Zo ontwikkel je het muzikale gevoel van kinderen.
BEANTWOORD DE VRAAG.
WELKE MUZIEKTIP HEB JE MEEGENOMEN NAAR DE KRING?
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De Matthäus-Passion (60-75 minuten)
In deze opdracht maak je kennis met de Matthäus Passion en krijg je handvatten om er met
kinderen naar te luisteren. Je ontdekt hoe de Matthäus Passion in elkaar zit. Deze
achtergrondinformatie is handig wanneer je de kinderen fragmenten laat horen. In deze workshop
gebruiken we drie verschillende bronnen. Zorg ervoor dat je ze bij de hand hebt:
1. De uitvoering van de Matthäus Passion op www.allofbach.nl, gemakkelijk te vinden door in
de zoekbalk nummer BWV 244 in te vullen.
2. De uitvoering van de Matthäus Passion door Stichting Ars Musica (in 2016 uitgezonden door
de EO). Deze uitzending is te vinden via deze link:
http://www.stichtingarsmusica.nl/matthaus-passion-johann-sebastian-bach/
De volledige uitzending staat helemaal onderaan de pagina.
Je kunt hem ook op DVD bestellen (€ 14,95 + verzendkosten).
3. De vertel-cd ‘Matthëus Passie’ door Edwin Rutten. Deze bestaat uit 2 cd’s. Deze vertel-cd is
te koop voor € 12,99 of te beluisteren via muziekstreaming (als je op een muziekdienst
geabonneerd bent).

Ga als volgt te werk:
➔ Download de cursusmap De Matthäus-Passion en het Bijbelleesrooster via mijn website
(http://inekedejong.nu/een_mier_op_je_bord.htm)
➔ Lees de teksten in de cursusmap (hardop als je het met een groep doet).
➔ Beluister de muziekfragmenten die in de cursusmap zijn aangegeven.
OPEN HET BIJBELLEESROOSTER. KIES ÉÉN BIJBELGEDEELTE UIT EN LUISTER DE BIJBEHORENDE MUZIEKSTUKKEN.
SCHRIJF OP WELK BIJBELGEDEELTE JE UITGEKOZEN HEBT.
SCHRIJF ERNA IN EEN PAAR ZINNEN OP HOE JE HET VINDT OM NAAR DEZE MUZIEK TE LUISTEREN? MOET JE
ERAAN WENNEN OF VIND JE HET JUIST HEEL MOOI?
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De bekende dirigent Philippe Herreweghe dirigeert de Matthäus Passion.

Openingskoor tijdens een uitvoering van de Nederlandse Bachvereniging.
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Ritmisch psalmen zingen (20-30 minuten)
In deze opdracht gaan we een paar psalmen ritmisch zingen onder begeleiding van de koralen op
www.psalmboek.nl. Neem een psalmboek met ritmische notatie, bijvoorbeeld de Bijbel met Uitleg.
Daarin staan ook de rusttekens goed vermeld.
We gaan eerst naar psalm 150 luisteren.
1. Ga naar www.psalmboek.nl en klik op ‘Zingen’.
2. Klik Psalm 150 aan.
3. In de kolom ernaast kun je het gewenste couplet selecteren.
4. Rechts onderin kun je kiezen tussen ‘Iso-ritmisch’ en ‘Ritmisch’. Daarnaast kun je kiezen
tussen verschillende tempo’s.
5. Klik bij Iso-ritmisch op M50 en luister naar de muziek.
6. Klik bij Iso-ritmisch op M60 en luister naar de muziek. Deze muziek wordt iets sneller
gespeeld dan het vorige koraal.
7. Klik bij Ritmisch op M60 en luister naar de muziek.
Veel van onze psalmmelodieën gaan terug op de melodieën van Claude Goudimel, een tijdgenoot
van de reformator Calvijn. We gaan nu luisteren naar een opname van Psalm 42.
1. De kringleider opent de gekozen opname. Luister ernaar.
2. Open op www.psalmboek.nl Psalm 42. Kies Ritmisch M60. Luister ernaar. Herken je de
melodie van Goudimel?
3. Zet de muziek Ritmisch M60 nog een keer aan en zing het eerste couplet met elkaar. Het
tempo is – als je gewend bent om niet-ritmisch te zingen – best wel snel. In de tekst zijn de
korte noten cursief geschreven.
In het boek vertelden we dat sommige moeilijke psalmmelodieën makkelijker aan te leren zijn als je
de psalm ritmisch aanleert. We gaan luisteren naar Psalm 13.
1. Open de psalm op www.psalmboek.nl. Kies Ritmisch M43.
2. Zoek de psalm op in je psalmboek. Luister de psalm een paar keer en lees mee met de noten.
Je kunt het ritme zachtjes meeklappen.
3. Zing of neurie couplet 1 een paar keer met elkaar totdat jullie de melodie en het ritme te
pakken hebben.
4. Zing hem met de begeleiding Ritmisch M60.
Tot slot vertelden we in het boek dat er psalmen zijn waarbij je de zinnen achter elkaar doorzingt.
Dat is bijvoorbeeld in Psalm 20.
1. Open de psalm op www.psalmboek.nl. Kies Ritmisch M50. Luister de psalm een keer. Kijk
mee met de noten in het psalmboek.
2. Zing het eerste couplet met elkaar.
HOE VOND JE DEZE OPDRACHT? BEN JE HET AL GEWEND OM DE PSALMEN RITMISCH TE ZINGEN? OF IS
HET NIEUW VOOR JE?
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Bijeenkomst 5
Kinderen en taal

© Ineke de Jong – den Hartog

40

Voorbereiding
Lees thuis de volgende teksten:
Hoofdstuk 14 De brief voor de koning. Plezier in lezen
Hoofdstuk 15 Kaai de rijmpapegaai. Gedichten maken en verhalen schrijven
Slot

Thuisopdracht:
•

Doe de thuisopdracht die vermeld staat bij de opdracht ‘Op zoek naar goede boeken’.

Mee te nemen / te regelen door de kringleider:
•
•

Laptop met vooraf gedownload materiaal (het luisterboek kan je downloaden via:
http://inekedejong.nu/download/Luisterboek%20Franse%20Koopmanszoon.zip).
Bestel het kleurboek ”In kleur geloven” van Martin de Heer (€ 11,99 per stuk). Dit zijn
kunstzinnige kleurplaten voor volwassenen. Er zitten 24 losse vellen in een kleurboek. Bestel
royaal, zodat er voor elke deelnemer keuze is.

Tip:
Het is ook een mogelijkheid dat elke deelnemer zelf iets te doen meeneemt: een kleurplaat
voor volwassenen, leeg tekenpapier of een handwerkje.
Tip:
Als je het leuk vindt om met het schrijven van gedichten aan de slag te gaan, bestel dan het
boek ”Hoe word ik schrijver of dichter” van Lonneke van Asseldonk. Je kunt bijvoorbeeld een
limerick gaan schrijven. De kringleider zoekt vooraf twee opdrachten uit. Ga deze opdrachten tijdens
de workshop maken. Laat een of twee andere opdrachten uit deze cursusmap dan vervallen.
STUUR IN DAT GEVAL JE GEDICHT(EN) IN. EEN VAN DE ANDERE OPDRACHTEN HOEF JE DAN NIET TE DOEN.

Mee te nemen door elke deelnemer:
•
•
•
•
•
•
•

Bijbel met psalmen
De cursusmap
De boektitels die je hebt opgeschreven bij de thuisopdracht
Kleurpotloden of viltstiften
Pen en een aantekenboekje
Indien afgesproken: kleurplaat voor volwassenen of leeg tekenpapier (of een handwerkje).
Indien afgesproken: kleingeld om de kleurplaat van Martin de Heer te betalen
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De Bijbel open (10-20 minuten)
Bijbelgedeelte:
Job 28

Psalm:
65 : 4, 6, 9
107 : 12, 13, 15, 16 en 17-19, 22

Over het Bijbelgedeelte:
➔ De kringleider kan aan de hand van de vragen en opmerkingen een korte inleiding maken,
maar het Bijbelgedeelte kan ook in groepjes van 3 – 5 personen besproken worden.
1. Ruim een derde deel van het Oude Testament bestaat uit poëzie. Job 28 is een gedicht over
de wijsheid van God.
2. In de eerste helft beschrijft Job in beeldende taal dat er verborgen schatten in de aarde
liggen (vers 1-2 en 6).
3. In tegenstelling tot de dieren (vers 7 en 8) lukt het de mens om de weg naar deze schatten te
vinden en ze uit de aarde tevoorschijn te halen (vers 3-4 en 9-11).
4. Kan de mens ook wijsheid vinden op dezelfde manier als hij schatten zoekt en vindt? (vers
12-14)
5. Wat is er meer waard: wijsheid of goud en saffier? (vers 15-19)
6. De enige die de wijsheid heeft is God. Zijn wijsheid is te zien in de schepping (vers 20-27).
7. Als de mens de goddelijke wijsheid niet kan vinden, hoe kan hij dan toch wijs zijn? (vers 28)
8. Hoe merk je aan dit hoofdstuk dat het een gedicht is?
9. Doet dit gedicht je ook aan psalm 19 denken? Waarom?
BEANTWOORD VRAAG 4-9.
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Ter verdieping:
In de Statenvertaling is niet meer te zien wat oorspronkelijk gedichten zijn en wat niet. In nieuwe
vertalingen wordt dit vaak wel aangegeven. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er inmiddels
veel meer kennis is van de Hebreeuwse taal. Zo kun je het aan de structuur van Job 28 zien in de
Herziene Statenvertaling. In de Nieuwe Bijbelvertaling is bij het vertalen veel rekening gehouden met
de oorspronkelijke vorm van de tekst. In de manier waarop zij dit gedeelte vertalen proef je iets van
de poëtische kant van de tekst.
Herziene Statenvertaling – Job 28 : 1-6
1
Voorzeker, er is voor het zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt,
en een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt.
2
Het ijzer wordt uit de aarde gehaald,
en uit gesteente wordt koper gesmolten
3
De mens bepaalt het einde voor de duisternis,
en elke grens onderzoekt men,
het gesteente in het donker en de schaduw van de dood.
4
Hij hakt een mijnschacht uit, ver van de plaats waar hij verblijft;
zonder steun van de voet hangen zij,
ver van de sterveling zweven zij.
5
Uit de aarde komt het brood voort,
en onder in haar wordt zij veranderd, als door vuur.
6
Haar gesteente is de plaats van saffier,
en zij bevat goudstofjes.
Nieuwe Bijbelvertaling – Job 28 : 1-6
1
Er is een plaats waar zilver wordt gewonnen,
een plaats waar goud gewassen wordt.
2
IJzer wordt uit de aarde opgedolven
en koper wordt uit erts gesmolten.
3
De mens verdrijft de duisternis,
hij dringt door tot in het binnenste der aarde,
tot aan de steen van diepst verborgen donkerte.
4
Hij haakt een schacht, daalt af in de verlatenheid,
tot waar zijn voet geen steun meer vindt
en hij verloren in de leegte hangt
5
Op de aarde schiet het koren op,
maar diep in haar woelt een vuur.
6
Daar zijn de stenen van saffier,
daar is het stof van gouden korrels.

Saffier
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Wat heb je gelezen? (5-10 minuten)
In deze opdracht krijg je de kern van hoofdstuk 14 en 15 nog één keer in een notendop. Het helpt je
om de inhoud van het boek en de bijeenkomst beter te onthouden.
➔ Het gebruikelijke ‘voorleesrondje’ vervalt omdat er een vergelijkbare opdracht volgt in ‘Op
zoek naar goede boeken’.
➔ Een van de leden leest de tekstjes hardop voor.
➔ Als je weinig tijd hebt, lees dan alleen het ‘tot slot’ aan het einde voor.
Hoofdstuk 14 De brief voor de koning. Plezier in lezen
Leren lezen is belangrijk. Daarom is het goed om er ook thuis serieuze aandacht aan te besteden. Het
is de kunst om het zo te doen dat het voor kinderen niet als een verplichting voelt, maar als een
plezierige activiteit. Dat is soms een hele uitdaging, vooral met kinderen die moeite met lezen
hebben. (Dat wordt veel voorlezen dus☺.) Voor kinderen die veel lezen sta je weer voor een andere
opgave: waar haal je goede boeken vandaan? In je zoektocht naar leesvoer kun je veel gemak
hebben van de website www.christelijkekinderboeken.nl. Daar zijn honderden boeken voor je op een
rijtje gezet.
Hoofdstuk 15 Kaai de rijmpapegaai. Gedichten maken en verhalen schrijven
Op school wordt er regelmatig aandacht besteed aan creatief schrijven. Kinderen leren er verhalen
en gedichten schrijven. Maar ook thuis kun je ervoor zorgen dat er verhalen verteld worden. Dat
begint eenvoudig door aan elkaar te vertellen wat je meemaakt op een dag, door regelmatig een
luisterboek aan te zetten en door taal- en rijmspelletjes te doen. Je kunt kinderen daarnaast op een
speelse manier in aanraking brengen met gedichten, bijvoorbeeld door een leuke Plint-poster in huis
of in de klas op te hangen. Wie weet krijgen je kinderen de smaak te pakken en klimmen ze af en toe
zelf in de pen.
Tot slot
Aandacht voor taal omvat boeken lezen, verhalen en gedichten schrijven, rijmen en voorlezen. Jonge
kinderen volg je stap voor stap in hun ontwikkeling. Je hoort het wanneer ze nieuwe woorden zeggen
of zinnetjes beginnen te maken. Je leest hen voor omdat ze het zelf nog niet kunnen. Maar ook
oudere kinderen vinden het vaak nog fijn om voorgelezen te worden. Je kunt hun interesses volgen
door af en toe een boek te lezen dat ze zelf erg mooi vonden. Het is een prachtige manier om contact
te houden met je kinderen en hun leefwereld.
HIER HOEF JE NU GEEN OPDRACHT TE MAKEN.
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Een boekenwurm
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Op zoek naar goede boeken (30 minuten)
Bij het zoeken naar verantwoorde boeken kun je veel gemak hebben van de website van het
Platform Christelijke Kinderboeken. Zij zetten honderden boeken op hun website met een korte
beschrijving van de inhoud. Daarnaast voorzien ze elk boek van trefwoorden, zodat je de boeken
vindt als je op bepaalde trefwoorden zoekt.

Thuisopdracht:
-

-

Je gaat naar de website www.christelijkekinderboeken.nl. Bekijk de site zodat je weet wat je
op de website kunt vinden.
Op de website zit een uitgebreide zoekfunctie. (Die staat niet op de homepage, maar bij alle
andere pagina’s staat hij links in beeld.)
o Open het venster ‘Zoek op onderwerp/leesniveau’. Zoek in de lijst vijf trefwoorden of
namen van auteurs op die je aanspreken. Bekijk de zoekresultaten.
o Open nogmaals het venster ‘Zoek op onderwerp/leesniveau’. Tik het AVI-niveau van
een van je kinderen of van je klas in, bijvoorbeeld AVI M4. Bekijk de zoekresultaten.
Zoek vijf boeken uit op de website die je je kind of klas wel zou willen laten lezen. Neem de
titels van deze boeken mee naar de bijeenkomst. Bedenk bij elk boek alvast waarom het je
een goed boek lijkt voor je kind of klas. Als het mogelijk is de boeken daadwerkelijk mee te
nemen of er een afbeelding van te laten zien, is dat natuurlijk leuk.

Tijdens de bijeenkomst:
➔ Om de beurt vertellen deelnemers welke boeken ze hebben uitgekozen.
➔ Open eventueel de website, zodat er ter plekke informatie kan worden opgezocht.
➔ Schrijf op je meegenomen vel papier interessante titels die anderen noemen.

Ga als volgt te werk:
-

Vertel eerst kort iets over je klas of het kind voor wie je de boeken hebt uitgekozen. Wat
voor groep is het? Hoe oud is het kind en wat interesseert hem of haar?
Vertel welke vijf boeken je hebt uitgekozen en waarom.
Laat eventueel de boeken (of een afbeelding ervan) zien.
BEANTWOORD DE VRAGEN EN OPDRACHTEN ONDER HET KOPJE ‘GA ALS VOLGT TE WERK’.
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Vier favoriete boeken van mijn eigen kinderen
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Luisterboeken (30-45 minuten)
In deze opdracht gaan we luisteren naar een verhaal. Je kunt het materiaal downloaden via de
volgende link: http://inekedejong.nu/download/Luisterboek%20Franse%20Koopmanszoon.zip.
Pak het zip-bestand uit en speel de geluidsbestanden af via een mediaplayer.
Tijdens het luisteren mag je gaan werken aan een kleurplaat of tekening. Als je liever alleen luistert
(of ondertussen handwerkt) is dat natuurlijk ook prima. Het doel van deze opdracht is dat je ervaart
wat je aan kinderen geeft als je zulke momenten van rust en bezinning inbouwt in je klas of gezin.
Boeken die normaal te moeilijk voor kinderen zijn, zijn dat vaak niet als ze worden voorgelezen. Zo
maken ze kennis met waardevolle boeken die ze anders niet zo snel zouden lezen. Wij zetten de
luisterboeken soms aan tijdens de avondmaaltijd, een lange autorit, als ze ziek op de bank liggen of
als ze een rustmoment nodig hebben. De lengte van de luisterfragmenten maakt ze ook geschikt om
ze in de klas te gebruiken.
➔ Lees eerst de introductie hieronder voor.
➔ Afhankelijk van de tijd die je hebt, luister je naar één of meerdere hoofdstukken.
➔ Ondertussen kun je gaan tekenen, kleuren, handwerken of ‘luieren’.
Introductie
Vroeger ging ik altijd bij ome Peter kijken als hij aan het tekenen was. Het was heerlijk om te zien hoe
er een herdershond of paard groeide onder zijn handen of om naast hem op de orgelbank te kruipen
als hij – naar mijn gevoel uren achter elkaar – muziek maakte. Hij was ook de oom die ons de stuipen
op het lijf joeg als we bij opa en oma logeerden. ’s Avonds kwam hij gehuld in een laken en voorzien
van een olielampje als spook de logeerkamer binnen. Deze oom heeft altijd een passie gehad voor
verhalen vertellen en voor oude boeken. Inmiddels heeft hij een ‘christelijke luisterclub’ opgericht.
De gave van het vertellen heeft hij van geen vreemde. Mijn betoverovergrootmoeder vertelde al veel
verhalen. Op zijn beurt schreef haar zoon rond 1900 het boek ”De Fransche Koopmanszoon”, een
verhaal dat gebaseerd was op de verhalen van zijn moeder. In deze opdracht luisteren we naar de
eerste hoofdstukken van dit boek.
Tip:
Tip:

Het luisterboek staat in zijn geheel op mijn website, dus je kunt hem thuis verder luisteren.
Zie voor verdere informatie www.luisterclub.nl.
STUUR EEN FOTO VAN JE KLEURPLAAT, TEKENING OF HANDWERKJE IN.
HOE VOND JE HET OM NAAR EEN LUISTERBOEK TE LUISTEREN?

© Ineke de Jong – den Hartog

48

Tot slot (5-10 minuten)

Als je deze hele cursus hebt gevolgd, ben je heel wat ervaringen rijker. Je hebt ”Een mier op je bord”
gelezen. Daarnaast heb je in de cursus allerlei praktische opdrachten gedaan. Jouw rol als volwassene
is belangrijk. Jij bent degene die de wereld van mooie dingen voor een kind kan openen. Dat zit niet
in het grootse, maar in de kleine dingen van elke dag. Zo vertelde honderdvijftig jaar geleden een
eenvoudige moeder (oma Staal) verhalen aan haar kinderen, die ze hun leven lang onthielden. En zo
bracht mijn oom – zonder dat hij het doorhad – zijn neefjes en nichtjes spelenderwijs in aanraking
met muziek, tekenen en taal. Hij joeg ons niet weg van de orgelbank en speelde af en toe zelfs een
liedje speciaal voor ons. Gelukkig zijn er ontelbaar veel van zulke leerkrachten, ouders, opa’s en
oma’s, ooms en tantes die kinderen een plekje geven. Daar zijn kinderen veilig en krijgen ze de kans
om zich te ontwikkelen. Daar begint de ontdekkingstocht naar de mooie dingen om hen heen.
SCHRIJF IN EEN HALF TOT EEN HEEL A4-TJE OP WAT JE VOOR JEZELF HET MEEST WAARDEVOL VOND AAN
HET LEZEN VAN ‘EEN MIER OP JE BORD’ EN HET VOLGEN VAN DEZE CURSUS. SCHRIJF HIERIN OOK EEN PAAR GOEDE
VOORNEMENS OP.
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Overzicht van activiteiten die op tijd geregeld moeten worden
Voorwoord
In het voorwoord wordt de tip gegeven om een kunstenaar uit te nodigen. Als je een gastspreker wilt
uitnodigen, is het verstandig om dit op tijd te regelen.
Bijeenkomst 3
Willen jullie het ‘mozaïek met gezonde ingrediënten’ maken? Bespreek dan tijdens bijeenkomst 2 wie
welke ingrediënten meeneemt. Zie voor meer informatie de opdracht ‘Mozaïek met gezonde
ingrediënten’ bij bijeenkomst 3.
Bijeenkomst 4
Tijdens bijeenkomst 4 wordt er natuurlijk naar muziek geluisterd. Hiervoor is een goede
muziekinstallatie nodig die aangesloten kan worden op de laptop. Verder moeten er een cd-speler en
een internetaansluiting aanwezig zijn. Wie kan er voor zorgen dat dit tijdens bijeenkomst 4
klaarstaat? Als de groep niet te groot is kun je ook bij iemand thuis afspreken.
Als dit niet haalbaar is, dan is het mooi om met elkaar te gaan zingen. Zijn er mensen die hun
muziekinstrument mee kunnen nemen? Waar spreek je af (bijvoorbeeld in een kerk)? Wie zorgt er
voor bladmuziek en liedteksten?
Een andere mogelijkheid is dat je een musicus uitnodigt die een workshop of een lezing verzorgt.
Regel dit wel op tijd.
Bijeenkomst 5
Spreek met elkaar af of de kringleider het kleurboek In kleur geloven van Martin de Heer bestelt (zie
de informatie bij bijeenkomst 5) of dat elke deelnemer zelf voor zijn eigen kleurplaat, leeg
tekenpapier of een handwerkje zorgt.
Als je het leuk vindt om met het schrijven van gedichten aan de slag te gaan, bestel dan het boek
”Hoe word ik schrijver of dichter” van Lonneke van Asseldonk. Je kunt bijvoorbeeld een limerick gaan
schrijven. Laat een of twee andere opdrachten van bijeenkomst 5 dan vervallen.
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Persoonlijke begeleiding met certificaat
Bij deze cursus kun je persoonlijke begeleiding krijgen. Je stuurt de antwoorden naar me op. Ik kijk ze
na en voorzie ze van aanvullende opmerkingen. Na afloop van de cursus krijg je een certificaat.
Er zijn twee mogelijkheden:
- Je stuurt alle opdrachten in een Word-document in één keer na afloop van de cursus. Dit
kost € 60,--. Binnen een maand krijg je feedback en een certificaat.
- Je stuurt de opdrachten na elke bijeenkomst toe (dus in 5 keer). Dit kost € 75,--. Je krijgt
binnen twee weken feedback. Je certificaat krijg je binnen een maand na afloop van de
cursus.
Als je gebruik wilt maken van deze persoonlijke begeleiding, stuur dan een mailtje naar
ineke.dejong.denhartog@gmail.com. Je betaalt vooraf voor de begeleiding en het certificaat. Ik wens
je alvast veel studieplezier en veel mooie ervaringen.
De opdrachten in de cursusmap staan steeds aangegeven met het symbool van een
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