Een koffer vol verhalen
Het Maakmuseum en Stichting Taalvorming hebben een project ontwikkeld in het kader van de Vreedzame
School/de Vreedzame Wijk.
Het project is gericht op de onderbouw van de basisschool (groepen
1 tot en met 4): voor kinderen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners.
Al deze kinderen en mensen gaan
verhalen vertellen en vormgeven, die
met de thema’s van de Vreedzame
School te maken hebben.
Het project is inmiddels gestart op
de Poolster en zal aansluitend op de
Twiskeschool worden uitgevoerd.
Uitgangspunt van het project is dat er
verhalen in ieders leven zijn,
dat iedereen wat te vertellen heeft en
dat het de moeite waard is om
die verhalen te vertellen en om gehoord te worden.
Tijdens het project gaan we zelf
verhalen vertellen die ons zijn overkomen; we gaan verhalen verzinnen
en schrijven, verhalen die nog slapen
en wakker gemaakt moeten worden.
We gaan luisteren, schrijven, lezen,
tekenen, toneelspelen, dansen en
foto’s maken.

Inhoudelijk leveren de koffers een
verdieping vanuit kunsteducatie bij de
werkwijze van de Vreedzame School,
een programma voor de ontwikkeling
van sociale vaardigheden. We gaan
met de groepen van de twee scholen
de thema’s verdiepen en vormgeven.
Ouders en de sociale netwerken van
de kinderen worden bij het proces
betrokken: we organiseren workshops
voor volwassenen en kinderen gezamenlijk.

Het project resulteert in zelfgemaakte
koffers, waarin het werk van de
groepen verzameld is: boekjes, foto’s,
beeldend werk. De koffers rouleren
in de groepen op school en de twee
scholen gaan onderling koffers ruilen.
Ook bestaat de mogelijkheid dat kinderen de koffers ‘lenen’ voor thuis.
De koffers bieden veel mogelijkheden
voor kinderen en volwassenen om met
elkaar in gesprek te raken en te spelen.
De koffers worden na voltooiing van
het project door de scholen ook steeds
verder aangevuld, blijvend gebruikt.
Ze vormen een inspiratiebron op
scholen om zelf door te gaan met het
vertellen en vormgeven van verhalen.
Tijdens het project zal de Stichting
Wijsneus met hun naschoolse aanbod
aansluiten op het kofferproject.
Het project Een koffer vol verhalen is
mede mogelijk gemaakt door stadsdeel Noord, Woningbouwvereniging
Ymere, Stichting het Maagdenhuis,
de Stichting Kinderpostzegels en de
Dirk van der Meerprijs die de Poolster
heeft ontvangen van de Rotaryclub. •
Lilian Janssen, Het Maakmuseum
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