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Een eerste indruk
In het jaar 2017 hebben we het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’ al
doende ontwikkeld en uitgevoerd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9
jaar, inclusief ouderworkshops.
We hebben zowel door het onderzoek als door de feedback die we zelf door
evaluatiegesprekken verkregen, mogen ondervinden dat ons werk gewaardeerd
wordt en zinvol blijkt. De verhalen, het kunstzinnig werken en de ouderworkshops
leveren vreugde op en er wordt veel geleerd. Vertellers worden dikwijls toegejuicht
of omhelsd als ze de school binnenlopen of verlaten.
De samenwerking tussen leerkrachten kwam dit jaar beter op gang dan vorig jaar.
Op de Buikslotermeerschool hielp de vertrouwdheid met elkaar. Bij OBS de ster
hebben we er sterker op ingezet door meerdere gesprekken te voeren op niveau van
inhoud, doelen en voortgang. Daardoor konden lesinhouden van met name OBS de
Ster en van Het Verhalenhuis elkaar versterken.
Op andere scholen zijn leerkrachten betrokken geweest in het samen managen van
de klas of het zelf met aandacht meedoen aan de activiteiten van Het Verhalenhuis.
Het voorleven van de eigen juf of meester helpt de kinderen te ervaren dat het
belangrijk is wat er verteld en gedaan wordt.

Leerkrachten voelen zich dikwijls geïnspireerd en gemotiveerd door Het
Verhalenhuis om ook zelf aan de slag te gaan met vertellen in de klas. Dan blijkt ook
dat ze zich hier graag verder in zouden ontwikkelen maar de tijd hen vaak ontbreekt
binnen hun regulier programma.
De ouderworkshops verliepen qua opkomst zeer moeizaam. Daarentegen zijn ouders
die wel komen enthousiast.
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Daarnaast hebben we hard gewerkt aan het werven van fondsen om ‘verhalen uit
alle windstreken’ in de schooljaren (najaar) 2017/2018 en 2018/2019 uit te voeren
en hebben we het plan verder uitgewerkt voor het te ontwikkelen project
‘Aankomen in Amsterdam’. Ook hiervoor zijn we begonnen met fondsen werven.
Om het in 2016 geplande project ‘Verhalen uit alle windstreken’ in het voorjaar van
2017 door te kunnen laten gaan, hebben we een crowdfundingsactie opgezet. We
kregen hierop vele enthousiaste reacties en brachten zo nog meer bijeen dan de
gehoopte laatste € 3.000 om de minimale dekking rond te krijgen.
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1. Wat hebben we bereikt naast onze reguliere activiteiten?
-

-

-

Een onderzoek in hoeverre Het Verhalenhuis haar volgende doelen behaald:
o Verbeteren en/of vergroten van vertel- en presentatievaardigheden
bij kinderen.
o Verbeteren en/of vergroten van vertelvaardigheden van ouders en
leerkrachten.
o Het vergroten van de kennis over de waarde van het vertellen bij
ouders en leerkrachten.
Projectplan verder doorontwikkeld voor ‘Aankomen in Amsterdam’
Een samenwerking aangegaan met Bureau Barel voor het werven van
fondsen.
Nieuwe fondsen bereid gevonden ons werk te steunen:
o K.F Hein Fonds en AMVJ fonds, en nogmaals het VSB fonds en de Iona
Stichting om het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’ uit te voeren.
o Gemeente Amsterdam, Amsterdams Fonds, Fundatie van den
Santheuvel Sobbe en VTW Amsterdam om het project ‘Aankomen in
Amsterdam’ te ontwikkelen en uit te voeren.
Twee nieuwe scholen geworven: Prinses Margrietschool in Utrecht Ondiep en
de Ster in Amsterdam Zuid-Oost.
Nieuwe penningmeester aangetrokken
Via ons netwerk vier nieuwe vertellerskandidaten gevonden

2. Bestuur en overige uitvoerende betrokkenen
Het bestuur
- Jeroen de Lange (voorzitter)
- Hans Kooijman (penningmeester)
- Mariëtta de Bruine (secretaris)
- Maarten Ploeger
Directeur
- Ruth Meyns
Inhoudelijk sparringpartner en verteldocent voor ouders en leerkrachten
- Christine Cornelius
Vertellers en kunstvakdocenten
- Has Drijver
- Ailun Elzenga
- Jan Hoek
- Marissa Palermo

5

3. Uitgevoerde activiteiten op een rij
Verhalenseries
-

Buikslotermeerschool Amsterdam-Noord, kleutergroep en de groepen 3.
OBS De Ster Amsterdam Zuid-Oost, groepen 3 t/m 7 schakelklassen
Op Dreef Utrecht Overvecht, groep 3
Rietendakschool Utrecht Ondiep, groepen 3 en 4
Prinses Margrietschool Utrecht Ondiep, groep 5

Al onze huidige vertellers en kunstvakdocenten zijn in deze projecten uitvoerend
geweest.
Ouderworkshops
-

Buikslotermeerschool Amsterdam-Noord: 1 kennismakingsbijeenkomst.
Vervolg gecanceld. Te weinig ouders.
OBS De Ster Amsterdam Zuid-Oost: 2 workshops en 5 workshops
Op Dreef Utrecht Overvecht: 2 workshops
Rietendakschool Utrecht Ondiep: 1 workshop
Prinses Margrietschool Utrecht Ondiep: 2 workshops

Alle ouderworkshops zijn uitgevoerd door Christine Cornelius
Onderzoek
Beatrijs Pronk en Aryana Shalizi, beiden afgestudeerd Pedagogische Wetenschappen
aan de universiteit Amsterdam (juni 2017), voerden op 4 scholen in zes groepen
onderzoek uit naar ‘de werking van Het Verhalenhuis’.
De toetsingsgebieden waren:
- Ontwikkeling van presentatievaardigheden van kinderen (performance skills)
- Ontwikkeling van vertelvaardigheden van kinderen (taalontwikkeling)
- Het vergroten van vertelvaardigheden bij ouders en leerkrachten
- Het vergroten van kennis over de waarde van het vertellen van verhalen bij
leerkrachten en ouders.
- Algemene beleving en beoordeling van Verhalenhuisactiviteiten door
kinderen, ouders en leerkrachten.
Hiervoor werden met 35 willekeurig gekozen kinderen, 5 leerkrachten en 6 ouders
begin- en eindmetingen uitgevoerd door middel van interviews.
4. Resultaten en conclusies t.a.v. onze activiteiten
Verhalenseries
Het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’ hebben we twaalf keer uitgevoerd op
drie scholen in Utrecht en twee scholen in Amsterdam. Op enkele scholen kwamen
we voor de tweede of derde keer, opnieuw in een andere groep.
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In dit project worden verhalen verteld van over de hele wereld aan kinderen met
een diverse culturele achtergrond; groepen die vaak op sociaal-emotioneel of op
gebied van taal met flinke uitdagingen te maken hebben. De kunstzinnige
verwerking is in dit project uitgebreid met meer toneel-, muziek en plastische
activiteiten, al naar gelang wat paste bij een groep en verteller en/of
kunstvakdocent.
Ouderworkshops
Met veel extra inzet hebben we de kar getrokken om ook dit jaar weer
ouderworkshops van de grond te krijgen. Er wordt enthousiast gereageerd op het
aanbod maar de daadwerkelijke opkomst van ouders is in verhouding tot onze
doelstelling laag. Minimale en maximale opkomst ligt tussen de twee en zeven
ouders. Opvallend is opnieuw dat waar ouders thuis het Verhalenhuis meedragen of
doordragen de kinderen intensiever betrokken zijn in de klas. Ook vertellen een heel
aantal ouders dat het vertellen thuis de band verstevigd tussen ouder en kind. Het is
voor ons een bevestiging dat ouderbetrokkenheid belangrijk is.
We staan dus voor een dilemma geplaatst want gezien de tijd en energie die het ons
kost in verhouding tot wat het oplevert, neigen we ertoe niet meer aan deze kar te
trekken tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de school of ouders zelf waarbij zij zelf
ten volle verantwoordelijk zijn voor tenminste 5 deelnemers per workshop. En
wellicht moeten we ons nog eens beraden op een heel andere vorm.
Onderzoek
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de activiteiten van Het
Verhalenhuis in hoge mate worden gewaardeerd door zowel kinderen, leerkrachten
als ouders. Daarbij wordt met name ook de sfeer genoemd die we creëren met o.a.
kussens, kleed, kaarsje.
Ten aanzien van de doelen die Het Verhalenhuis stelt op gebied van taalontwikkeling
en presentatievaardigheden wordt er duidelijk vooruitgang geboekt. Voor de
taalontwikkeling ligt dit met name op de gebieden van, luistervaardigheden,
woordenschatontwikkeling en vertelvaardigheden. Voor de presentatievaardigheden
gaat het om de zelfverzekerdheid, de wijze van stemgebruik (intonatie en volume)
en de verhaallijn die beter wordt vastgehouden.
Ook hebben onze activiteiten invloed op de leerkrachten en ouders. Zij nemen
erdoor geïnspireerd tools mee in hun lespraktijk of gaan zelf meer vertellen. Ook
wordt de waarde van verhalen verteld steeds meer ontdekt en benoemd. Daarbij
wordt naast de waarde voor de algemene ontwikkeling en taalontwikkeling ook
benoemd dat het werkt op groepsbinding of binding tussen ouder en kind en dat het
een andere manier biedt om te onderwijzen.
Er zijn tijdens de evaluaties verbeterpunten aangegeven door met name
leerkrachten en ouders, en ook door enkele kinderen: bewuster omgaan met
moeilijke woorden tijdens het verhaal, meer drama activiteiten inzetten, zorgen voor
een goede tijdsduur (door afwisseling in concentratie en ontspanning/beweging) en
zorgen voor een grotere ouderopkomst.
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5. Publiciteit: website, filmpjes, netwerk
In 2015 en 2016 is er hard gewerkt aan de materiele zichtbaarheid van het
Verhalenhuis door een huisstijl, website en folder te ontwikkelen. In 2017 zijn er
goede voornemens ontwikkeld om onze projecten onder de aandacht te brengen:
- via databases van MOCCA en Alice Moves (instellingen die cultuuronderwijs
bevorderen)
- scholen benaderen met ons promotie materiaal
- acquisitie door de vertellers zelf binnen hun eigen netwerk
- ambassadeurs zoeken en inzetten, zowel mensen met naam die ons werk
mooi vinden als scholen die al met Het Verhalenhuis hebben gewerkt.
- Ontwikkelen van nieuwsbrief
We lopen er momenteel tegenaan dat er binnen Het Verhalenhuis te weinig mensen
zijn met affiniteit en tijd om het publiciteitsgedeelte op zich te nemen. De financiële
middelen om daar iemand voor aan te trekken zijn er nog niet. Dus we roeien met de
riemen die we hebben en doen wat we zelf kunnen.
6. Financiën
KVK nummer: 63347369
ANBI status: ja
Zie Jaarrekening 2017
Voor het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’ hebben we een begroting opgesteld
van € 91.600 voor het uitvoeren van 15 series van 10 vertellingen en
kunstworkshops in de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019.
Daarvan willen we € 57.850 bij elkaar krijgen via fondsen, rekenen we op 22.500 uit
bijdragen van scholen en een eigen bijdrage van onszelf in onbezoldigde arbeid à
€11.250. Via fondsen is tot nu toe 21.000 bij elkaar gebracht waarvan 11.000
besteed in de eerste helft van het schooljaar 2017/2018 en 10.000 wacht op
aanvulling van andere fondsen om verder uit voeren in 2018/2019. De fondsen voor
dit project zijn tot nu toe de Iona Stichting, AMVJ fonds en het VSB fonds.
Voor het project Aankomen in Amsterdam is er een begroting opgemaakt voor het
ontwikkelen en 15 series van 10 keer uitvoeren à € 86.750 toegekend. Ook daar
mikken we op een bijdrage van scholen à € 22.500 en zet Het Verhalenhuis € 11.250
in aan onbezoldigde arbeid. Aan fondsen willen we in totaal 53.000 bij elkaar
brengen. Daarvan is reeds € 32.500 toegezegd door verschillende partijen: de
Gemeente Amsterdam, VTW Amsterdam, Fundatie van den Santheuvel Sobbe,
Amsterdams Fonds en de Iona Stichting.
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Vooruitblik naar 2018
In 2018 kunnen we van start met het pilot traject ‘Aankomen in Amsterdam’.
We zullen drie keer een serie van 10 bijeenkomsten uitvoeren en al doende de
verhalen ontwikkelen. Uiteindelijk is ons streven dat we vanuit zowel onderzoek in
de geschiedenis van Amsterdam als vanuit onze eigen verbeeldingskracht tot tien
zelf ontwikkelde verhalen komen. In de loop van 2019 willen we deze gaan
publiceren in een eenvoudige boekvorm om ook leerkrachten en ouders aan te
moedigen de verhalen aan hun kinderen te vertellen.
Daarnaast blijft het flink werken aan fondsen werven om ons werk uit te kunnen
voeren, zowel voor het project ‘Aankomen in Amsterdam’ maar met name ook voor
het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’. Vanuit het bestuur worden nieuwe
wegen gezocht om geld te werven, o.a. door met ABN-AMRO filantropie gesprekken
aan te gaan.
We zien er naar uit weer veel kinderen, ouders en leerkrachten te mogen ontmoeten
om het dagelijkse leven kleur, geur en smaak te mogen geven met onze verhalen en
kunstzinnig werken.
Almere, maart 2018
R. Meyns
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