Informatie voor deelnemers

Spring in de creatieve school: de weg van de (levens) kunstenaar
Maak tijd voor je creativiteit, laat de boel weer stromen.

Herken je dit?
•
•
•
•
•

Je verlangt naar meer inspiratie in het leven van alledag
Je wilt minder werkstress ervaren en je creatiever voelen
Je wilt kennismaken met verschillende expressievormen en
jezelf op een andere manier leren uitdrukken
Je verlangt naar meer focus en positiviteit in je leven en
Je bent nieuwsgierig naar de creatieve kracht in jou

De opzet van de workshop
In de workshop ‘De weg van de (levens) kunstenaar’ maak je
kennis met verschillende creatieve bronnen waaronder
schilderen, schrijven en stem. Zo leer je jezelf op een andere
manier kennen. Ook inspireert deze dag je om als leerkracht of docent speelser en creatiever te
werken met je groep, waarbij jij jezelf en de leerlingen voedt. Het doel is om je creativiteit weer te
laten stromen en vanuit deze creativiteit te leven en te werken. Het uitgangspunt is dat je creativiteit
niet hoeft te ‘leren’ maar dat je het in je hebt en er ruimte voor kan maken.

Wat levert het je op?
•
•
•
•
•

Je leert je verlangens beter kennen en je anders uit te drukken.
Je krijgt meer zelfinzicht en meer contact met je creatieve vermogens.
Je ervaart minder stress, meer focus en creativiteit in je (werk) leven.
Je ervaart een effectievere en positievere omgang met leerlingen, collega’s en ouders.
Je probeert creatieve werkvormen uit in je groep.

Door wie?
Lotje Stremmelaar en Pauline Kraaikamp van ‘De Creatieve School’ werken samen met Yvonne Heus
van ‘Spring scholen in de praktijk’. Zij voelen zich verbonden met elkaar door hun missie om
creativiteit en expressie weer te laten stromen in het onderwijs. Zij hebben ruime ervaring in het
begeleiden van mensen in het onderwijs.
Meer informatie over hun manier van werken vind je op de websites www.creatieveschool.nl en
www.burospring.nl

Praktische informatie
Voor:
Data:
Locatie:
Kosten:
Planning:

Leerkrachten en docenten
Zondag 20/1, 17/3 en 14/4 2019 van 13:00 - 17:00 uur
Bunnik (Kampweg 2), De Deel, gezamenlijke ruimte van woongemeenschap de Kamp
€ 20,- per middag (je kunt jezelf per middag inschrijven)
Vanaf september 2019 start er een verdiepend trainingsaanbod, de data volgen later

Voor:
Kosten:

Teams van scholen/ opleidingen
Workshop dagdeel € 795,-

www.creatieveschool.nl – www.burospring.nl

