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Woordzoeker vzw
Woordzoeker laat kinderen en jongeren opnieuw de goesting en het plezier in taal ontdekken.
Wij doen dit door het maken en begeleiden
navormingen,

van muzische taal- en poëzieworkshops en creatieve

door het organiseren van activiteiten rond taal, poëzie en woordkunst en door het

ondersteunen van talige projecten en artiesten.
Omdat taal moet kunnen blijven groeien, is er in onze workshops en binnen de projecten die wij steunen, steeds
ruimte voor de taal- en cultuurdiversiteit van de deelnemers.
Wij omarmen het woord in al zijn verschijningsvormen. Literatuur en volkse verhalen. Poëzie en rijmelarijen. Texton-stage. Voorlezen bij het haardvuur. Theater. Woordcollages. Sprookjes. Slogans. Rap. Kinderrijmpjes.
Slampoetry. Alle zinnige én onzinnige letters die ons tegemoet dwarrelen zijn welkom!

Onze navormingen
Soorten workshops:
Korte inspiratieworkshop
Workshop van 2 of 3 lesuren.
Cursusreeks. We spreken samen het aantal lessen af.

Indien er meer dan één symbool bij de workshop staat dan zijn er verschillende mogelijkheden. We kiezen dan
samen de meest gepaste formule.
Tip: Je kan de inspiratieworkshops bundelen tot een inspiratiedag!



Muzisch werken met kleuters
Tijdens deze workshop willen we vooral tonen dat muzisch werken in de
klas op verschillende vlakken een meerwaarde kan zijn voor de sociale,
talige en expressieve ontwikkeling van kleuters. Je kan kiezen voor een
korte inspiratieworkshop, een workshopreeks of een lange workshop
waarin we focussen op één van de volgende thema’s:





De verschillende muzische domeinen ontleed
Dramalesjes voor kleuters
Muzische, speelse taalstimulering in de klas
Poëzie voor kleuters

Soort workshop:



Creatief met prentenboeken
In deze doeworkshop bekijken we hoe je het voorleesuurtje boeiender, plezanter en
interactiever kunt maken. Een professionele vertelster leert je hoe je je lichaam, je
mimiek en je stem kunt gebruiken bij het tot leven wekken van prentenboeken.
Bovendien gaan we in de langere workshop ook aan de slag met de kamishibai, een
eeuwenoud, houten verteltheatertje waarmee je om het even welk publiek
betoveren kunt!
Soort workshop:



Taalstimulering bij activiteiten
Taal leer je best al doende, al sprekend, al luisterend, al spelend. Tijdens deze
workshop bekijken we samen hoe je bij de activiteiten in jouw klas of van
jouw organisatie maximaal kunt inzetten op taalstimulering. Hoe en wat
benoem je? Op welke manier corrigeer je fouten? Welke vragen zijn
taalstimulerend?
Verder bekijken we het belang van werken rond aangepaste thema’s, een
goede voorbereiding, teamwork en uitwisseling van informatie en know-how
en het gezamenlijk opbouwen van een activiteitenmapje met ideeën en
aandachtpunten voor taalstimulering.
Soort workshop:



Poëzie in de klas
Poëzie is terug hip! Je hebt de poëzieweek in Vlaanderen en in
Nederland en steeds meer zie je coole, jonge dichters in the
spotlight treden. Bovendien zijn er ook raakpunten met hiphop,
slampoetry en andere hippe cultuuruitingen die een jeugdig publiek
zeker kunnen aanspreken. Maar hoe pak je dat nu aan? We bekijken
een opbouwmodel van een poëzieles, we bespreken een aantal
poëziemethodes en technieken en we ronden af met een poëtische
schrijfopdracht.
Soort workshop:



Creativiteit in de klas

Creativiteit en innovatie zijn hippe woorden. Maar hoe zorg je
ervoor dat het niet bij een loze slogan blijft? Hoe zorg je er als
leerkracht voor dat je creatief denken en doen daadwerkelijk
stimuleert en hoe begeleid je die processen?
We bieden je een aantal handvaten voor het structureren van
creatieve processen, we filosoferen over out-of-the-box denken en
we geven inspirerende tips voor het stimuleren van zelfstandig en
kritisch nadenken en voor creatieprocessen in team- of klasverband.
We sluiten af met een verrassende opdracht waarbij binnen de
lijntjes kleuren uit den boze is.
Soort workshop:



Taalprikkels
In een wereld waar twittertaal het voor het zeggen heeft, is het niet
altijd gemakkelijk om kinderen en jongeren terug warm te maken voor
taal, literatuur en poëzie. In deze workshop laten we zien dat het niet
onmogelijk is. We bekijken interessante voorleestechnieken, populaire
maar ook originele boekenlijstjes en hippe taaluitingen in al hun
verschijningsvormen.
Daarnaast geven we je ook inspirerende tips voor het prikkelen van
kinderen en jongeren om zelf eens de pen in de hand of het woord in de
mond te nemen.
Soort workshop:



Teambuilding: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
In deze teambuildingsworkshop gaan we eerst op zoek naar elkaars
typische eigenschappen. We houden het positief! Aan de hand van
onze bevindingen boetseren we een portretgedicht dat we ten slotte
aan elkaar op/voordragen.
Sleutelwoorden: duowerk, positiviteit, poëzie, creativiteit, spreken
voor een groep, elkaar op een andere manier leren kennen
Soort workshop:



Teambuilding: Improvisatietheater
Teambuildingsworkshop waarin de deelnemers kennismaken met de
basistechnieken van het improvisatietheater. We starten met een
warming-up om het hoofd leeg te maken en het vertrouwen te versterken
en we eindigen met een aantal grappige improscènes.
Sleutelwoorden: teamwork, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het team,
creativiteit, loslaten, plezier, durf, theater
Soort workshop:

Samen gaan we voor meer zin in taal!

Info & Prijzen
Afhankelijk van de duur en het soort workshop kunnen er maximum 15 tot 30 deelnemers meedoen per workshop
en per begeleider. We communiceren dit steeds op voorhand.
Te voorzien door de organisator:





Een ruim (klas-)lokaal
Kladpapier en schrijfgerief
Voor bepaalde workshops: beamer, laptop, groot scherm
Voor bepaalde workshops: tijdschriften en kranten om in te knippen

Prijzen





Inspiratieworkshop van max. 1h30: 150€ per begeleider
Workshop van 2 of 3 lesuren: 200€ per begeleider
Cursusreeks: prijzen op aanvraag
Prijzen zijn vrij van BTW en excl. vervoersonkosten

Reservaties en informatie





Website: www.woordzoekervzw.wordpress.com
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Telefoon: (0032)(0)89 24 76 30
Mobiel: (0032)(0)497 84 40 84

