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JAARVERSLAG 2015 

Voorwoord	  
	  
Door	  de	  behoefte	  aan	  meer	  kunst-‐	  en	  cultuuronderwijs	  voor	  hun	  kinderen	  namen	  twee	  ouders	  
initiatief	  in	  Broek	  in	  Waterland	  voor	  Het	  Verhalenhuis.	  We	  konden	  voor	  huisvesting	  terecht	  bij	  Het	  
Broekerhuis	  en	  in	  2013	  startten	  we	  met	  twee	  groepen	  in	  de	  leeftijd	  van	  7	  tot	  9	  jaar	  en	  10	  tot	  12	  jaar.	  
Wekelijks	  op	  maandag	  na	  schooltijd	  kwamen	  de	  kinderen	  genieten	  van	  vrij	  vertelde	  verhalen	  en	  
gingen	  daarna	  aan	  de	  slag	  met	  tekenen,	  toneel	  en	  muziek.	  Hoogtepunten	  waren	  daarbij	  het	  verhaal	  
van	  Sint	  Joris	  en	  de	  Draak	  waarna	  door	  middel	  van	  card	  boarden	  met	  z	  ‘n	  allen	  een	  levensgrote	  draak	  
werd	  gemaakt	  en	  aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  in	  een	  groot	  vuur	  verbrand	  werd.	  Ook	  het	  Sint	  
Maartensverhaal	  in	  de	  plaatselijke	  kerk	  met	  vele	  lichtjes	  van	  lampionnen	  met	  buiten	  een	  optreden	  
van	  Sint	  Maarten	  op	  zijn	  paard,	  was	  een	  mooi	  feest.	  

Vanuit	  een	  aantal	  betrokkenen	  zoals	  Jeroen	  de	  Lange	  (ouder	  en	  organisatie),	  Christine	  Cornelius	  
(organisatie	  en	  inhoudelijke	  verzorging	  )	  en	  Ruth	  Meyns	  (verteller)	  werd	  initiatief	  genomen	  om	  Het	  
Verhalenhuis	  te	  laten	  ontwikkelen	  tot	  een	  organisatie	  die	  meer	  kinderen	  in	  Nederland	  zou	  kunnen	  
gaan	  voeden	  en	  inspireren	  met	  verhalen	  en	  kunstzinnig	  werken.	  

Dat	  is	  tot	  onze	  vreugde	  gelukt.	  

Wat	  hebben	  we	  bereikt	  in	  2015	  
-‐ Stichting	  opgericht,	  bestuur	  geformeerd,	  Ruth	  aangesteld	  als	  facilitator	  en	  trekker.	  
-‐ Op	  basis	  van	  beschrijven	  van	  missie,	  visie,	  werkwijzen	  en	  doelstellingen	  een	  huisstijl	  

ontwikkeld	  en	  website	  gemaakt.	  
-‐ Op	  basis	  van	  twee	  jaar	  ervaring	  met	  uitvoering	  van	  het	  Verhalenhuis	  in	  Broek	  in	  

Waterland	  een	  plan	  ingediend	  bij	  de	  BVLF	  waarvoor	  20.000	  Euro	  subsidie	  is	  gekregen.	  
-‐ Eerste	  programma	  van	  de	  stichting	  begonnen:	  in	  Amsterdam	  en	  Utrecht.	  
-‐ Eerste	  ervaringen	  opgedaan	  en	  lessen	  geleerd	  m.b.t.	  het	  uitvoeren	  van	  Het	  Verhalenhuis	  

binnen	  school,	  kinderdagverblijf	  en	  na	  schooltijd	  voor	  een	  schakelklas	  en	  BSO.	  	  
-‐ Eerste	  groep	  van	  verhalen	  vertellers	  samengesteld	  en	  begeleid.	  

	  
1. Bestuur	  en	  overige	  uitvoerende	  betrokkenen	  	  

Het	  bestuur:	  
-‐	  Jeroen	  de	  Lange	  (voorzitter)	  
-‐	  Maarten	  Ploeger	  (secretaris)	  
-‐	  Sid	  Hesterman	  (penningmeester)	  	  
-‐	  Mariëtta	  de	  Bruine	  
	  
Directeur:	  
-‐	  Ruth	  Meyns	  
	  
Inhoudelijk	  sparringpartner:	  
-‐	  Christine	  Cornelius	  
	  
Vertellers:	  
-‐	  Has	  Drijver	  
-‐	  Ailun	  Elzenga	  
-‐	  Jan	  Hoek	  
	  



2. Activiteiten	  
	  

Geplande	  en	  uitgevoerde	  activiteiten	  
	  

Verhalenseries	  
	  
Buikslotermeerschool	  Amsterdam,	  door	  Has	  en	  Christine	  

-‐ 10x	  groep	  3	  onder	  schooltijd	  
Fantaziehuis	  kinderdagverblijf	  Utrecht,	  door	  Ailun	  en	  Ruth	  

-‐ 9x	  peutergroep	  3	  jarigen	  
Basisschool	  Op	  Dreef	  Utrecht,	  door	  Ruth	  en	  Jan	  

-‐ 11x	  groep	  3	  schakelklas	  na	  schooltijd	  	  
	  

Trainingen	  
	  
Basisschool	  Op	  Dreef	  Utrecht,	  door	  Christine	  

-‐ voor	  ouders	  van	  de	  schakelkinderen	  (2x)	  
	  

Onderzoek	  
	  
Lisa	  Smit	  en	  Amber	  Boven	  (pedagogische	  wetenschappen)	  voerden	  op	  de	  school	  Op	  Dreef	  het	  eerste	  
onderzoek	  uit	  naar:	  

-‐ de	  beleving	  van	  kinderen	  bij	  Het	  Verhalenhuis	  
-‐ de	  ontwikkeling	  van	  creativiteit	  
-‐ de	  presentatievaardigheden	  
-‐ de	  ontwikkeling	  van	  kennis	  en	  vaardigheden	  op	  gebied	  van	  vertellen	  bij	  ouders	  en	  

leerkrachten	  
De	  conclusies	  daarvan	  worden	  meegenomen	  in	  de	  afronding	  van	  het	  totale	  onderzoek	  in	  juni	  2016	  	  
	  
Niet	  geplande	  maar	  wel	  uitgevoerde	  activiteiten	  
	  
Buikslotermeerschool	  Amsterdam,	  door	  Christine	  

-‐ training	  voor	  leerkrachten	  
-‐ training	  voor	  ouders	  in	  de	  ouderkamer	  

Fantaziehuis	  kinderdagverblijf	  Utrecht,	  door	  Ailun	  en	  Ruth	  
-‐ training	  voor	  BSO	  leidsters	  

	  
Geplande	  maar	  niet	  uitgevoerde	  activiteiten	  
	  
Buikslotermeerschool	  Amsterdam	  

-‐ training	  voor	  ouders	  van	  groep	  3:	  de	  ouders	  kwamen	  niet.	  
	  

3. Publiciteit:	  website,	  filmpjes,	  netwerk	  
	  

De	  website	  werd	  ontwikkeld	  en	  ging	  in	  september	  de	  lucht	  in.	  
Er	  werd	  een	  filmpje	  gemaakt	  voor	  op	  de	  home	  page.	  
Er	  werden	  2	  filmpjes	  van	  verhaaluitvoeringen	  gemaakt	  voor	  de	  update	  versie	  van	  de	  website	  in	  2016	  
Scholen	  wierven	  we	  via	  onze	  persoonlijke	  netwerken	  en	  contacten.	  
	  

4. Financiën	  
	  
Zie	  Jaarrekening	  2015	  



Nawoord	  en	  vooruitblik	  	  
	  
Het	  Verhalenhuis	  wordt	  tot	  onze	  vreugde	  met	  enthousiasme	  ontvangen	  door	  kinderen,	  ouders,	  
leerkrachten	  en	  schooldirecteuren.	  We	  zijn	  in	  een	  positieve	  ontwikkeling	  gekomen	  die	  we	  in	  
schooljaar	  2016/2017	  verder	  willen	  zetten	  en	  uitbouwen.	  We	  kiezen	  ervoor	  een	  lerende	  organisatie	  
te	  zijn	  en	  dus	  voortdurend	  te	  luisteren	  naar	  de	  behoeften	  en	  wilsimpulsen	  die	  leven	  op	  scholen	  bij	  
zowel	  kinderen,	  ouders	  als	  leerkrachten.	  Dat	  vraagt	  van	  ons	  wakker	  zijn	  voor	  dat	  wat	  de	  situatie	  en	  
context	  oproept	  aan	  vragen	  en	  behoeften	  en	  daarbij	  live	  in	  gesprek	  blijven	  met	  de	  betrokkenen	  op	  
de	  vloer.	  Daarbij	  blijven	  scholing,	  ontwikkeling	  en	  initiatief	  nemen	  ook	  belangrijke	  items	  voor	  allen	  
betrokken	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  Het	  Verhalenhuis.	  
Voor	  het	  komende	  schooljaar	  blijven	  we	  eenzelfde	  koers	  varen	  en	  streven	  naar	  een	  uitbreiding	  van	  
onze	  activiteiten	  van	  3	  naar	  6	  scholen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


