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Een maand lang worden leerlingen van het 3de leerjaar ondergedompeld
in een taal- en literatuurbad. Verschillende auteurs brengen een
auteurslezing op een b�zondere, intieme locatie in jouw gemeente die de
leerlingen misschien voor het eerst ontdekken. Naast het zitten en
luisteren gaan de leerlingen ook zelf aan de slag. In de vorm van een
theater- of zangworkshop exploreren ze het thema ‘geluk’ op een actieve
manier.  

Het project

Organisator

Hannes Goffin van 
Meewint dompelt de klas 

onder in een vertrouwensbad 
en leert de basisbeginselen 
van improvisatietheater aan: 
spelen en loslaten. Ze gaan 
aan de slag met rollenspel,

emoties, omgeving, 
personages en taal. 

Muzische Workshops neemt 
de kinderen mee op ontdekking 

naar nieuwe perspectieven rond geluk 
in de vorm van een theaterworkshop of

begeleidt hen in het vinden van hun 
eigen stem t�dens een zangworkshop 

met de nadruk op samenzang 
en plezier. 

Voordat de leerlingen komen luisteren, lezen, acteren of zingen denken
de leerlingen in de klas na over wat hen gelukkig maakt. Elke leerling
kr�gt een vlaggetje waar ze dit op mogen schr�ven of tekenen. De
vlaggetjes brengen jullie mee naar de auteurslezing en w� bevestigen ze
aan een slinger die een plekje kr�gt in de bibliotheek. Daar kunnen de
leerlingen anderen inspireren op hun zoektocht naar geluk en natuurl�k
ook hun eigen vlaggetje komen bewonderen. 

Wat maakt jou gelukkig?

https://meewint.be/
https://www.muzischeworkshops.be/


Klas 1 Klas 2

De auteurslezing vindt plaats op een gezellige, intieme locatie in jouw
gemeente en de workshop op een plek met genoeg ruimte waar de
leerlingen zich ten volle kunnen uitleven. 

Per voormiddag worden 2 klassen bediend: terw�l de ene klas een auteur
bezoekt, leeft de andere klas zich uit b� de workshop. 

Zo werkt het:

08:30   vertrek naar locatie 1 
09:00   locatie 1: auteurslezing 
10:00   vertrek naar locatie 2 
10:30   locatie 2: workshop 
11:30   vertrek naar school 

08:30   vertrek naar locatie 2 
09:00   locatie 2: workshop  
10:00   vertrek naar locatie 1 
10:30   locatie 1: auteurslezing
11:30   vertrek naar school 

Jeugdboekenmaand Noordrand loopt van 
maandag 27/02 t.e.m. vrijdag 31/03

elke schooldag in de voormiddag (8u30-12u)

Tips om nog meer aan de slag te gaan in de klas vind je op de website
van de Jeugdboekenmaand (jeugdboekenmaand.be/op-school). Z� bieden
educatieve handleidingen en video’s aan en geven concrete les- en
boekentips.

Zin in meer?

https://www.jeugdboekenmaand.be/op-school

