Verhalen
verbinden
Werken met verhalen in het onderwijs
Verhalen verbinden mensen, verhalen verbinden momenten in de tijd,
verhalen verbinden de binnenwereld met de buitenwereld.
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Doel van deze CPS-uitgave is om
vertellen als mogelijkheid voor het
delen van ervaringskennis weer terug te

DEN BERG, FORTUIN-VA

verhalen verbinde

n
brengen in het hart van de school.

Mensen en verhalen zijn
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Kinderen
groeien door verhalen.
Zo leren zij de wereld om
zich heen kennen. Waar
ruimte wordt gemaakt
voor vertellen, ontstaat
een plek waar jongeren
leren van ervaringen
van elkaar of van ouderen
.
Verhalen zijn geen
informatiedragers, maar
voertuigen van praktisc
he wijsheid die het leven
richting geven. Iedereen
, jong of oud, draagt verhalen
met zich mee die
het verlangen naar een
goed en echt leven wekken
.
Dit boek wil de kunst
van het vertellen als instrum
ent voor het delen
van ervaringskennis weer
terugbrengen in het hart
van de school. Het is
geschreven voor leraren
die dagelijks in het contact
met leerlingen en met
elkaar gestalte geven aan
zinvol en levensecht onderwi
js. Zij vertellen elke
dag kleine en grote verhalen
die zij verweven in hun
lessen.
Dit praktijkboek wil hen
ondersteunen in het scheppe
n van een klimaat
waarin verhalen van leerling
en en leraren elkaar kunnen
raken zodat
iedereen in de klas leert
aan en met elkaar. Hoe
roep je de verhalen van
de leerlingen wakker?
Hoe sluit je als leraar
met een verhaal aan
situaties die zich voordoe
bij
n in de klas. Daarover
gaat
dit
boek. Leraren
in het voortgezet onderwi
js, het beroepsonderwijs
en de bovenbouw van
het primair onderwijs worden
met een keur aan verhalen
en voorbeelden
wegwijs gemaakt in de
wonderlijke wereld van
verhalen en vertellen.
Als het boek evenveel
plezier in verhalen en
het vertellen van verhalen
losmaakt bij de gebruik
ers als het bij de makers
heeft gedaan, dan is het
zijn opzet volledig geslaagd
in
.

Hoe roep je de verhalen van de
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leerlingen wakker? Hoe sluit je als leraar
met een verhaal aan bij situaties die
zich voordoen in de klas? In dit boek
wordt antwoord gegeven op deze en
een echt praktijkboek. Het bevat veel
persoonlijke, fictieve en bronverhalen en
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de klas te werken.
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een methodiek om met die verhalen in
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andere vragen. Verhalen verbinden is
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Voor informatie over een training bij deze uitgave,
neem contact op met de auteurs
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Onze school is
een verhaal
Verhalend, verbeeldend, dialogisch
Inspirerend visieboek over identiteit als kwaliteit met verhalende en
verbeeldende werkvormen, die bijdragen aan creatieve waardevolle
schoolontwikkeling
Identiteit en visie vormen de kern
van de schoolorganisatie. Het is zeer
waardevol als medewerkers met elkaar
hierover praten. Het zorgt ervoor dat
ze zich sterker verbonden voelen met
hun school, wat de kwaliteit van het
onderwijs ten goede komt. Onze school
is een verhaal is een inspirerend boek
dat laat zien hoe u de dialoog over
identiteit en visie binnen uw eigen
school op gang kunt brengen. Dankzij
de vele foto’s en schilderijen is het boek
een lust voor het oog!
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