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NASCHOOLSE WORKSHOPS
GROEP 8  VOORJAAR 2018

FOLLOW  
YOUR 
SUN

Als vervolg op de Follow your Sun lessenreeks biedt Follow your Sun tien naschoolse 

workshops (van 1.5 uur) aan om leerlingen uit groep 8 op een creatieve manier voor te 

bereiden op de overgang naar de middelbare school. Wat verwachten zij mee te maken? 

Waar kijken zij naar uit? En wat hebben ze nodig om zichzelf én anderen te laten stralen? 

Gedurende de tien workshops zullen de kinderen aan een gezamenlijk project werken 

(bijvoorbeeld een film of toneelstuk), waarin zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. 

Tijdens de workshops zal veelvuldig gebruik worden gemaakt van creatieve expressie en 

(groeps)reflectie. Naast het aanspreken van de eigen ideeën van de kinderen is er volop 

ruimte voor individuele aandacht en begeleiding. Dit alles met het doel om de kinderen met 

(nog) meer (zelf)vertrouwen en plezier naar de middelbare school te laten gaan. 

  
    

  
    ‘‘Het was heel leuk en fijn om
complimenten te geven en te krijgen.
Ik heb weer meer over mezelf geleerd
en ik heb ook gezien hoe anderen mij 
zien. Complimentjes geven maakt een 
ander blij, zo maak je meer vrienden. 

Mogen we meer van dit 
soort lessen doen?’’
Leerling groep 8

PERSOONLIJKE
ONTWIKKELING

BEWUSTZIJN

ZELFVERTROUWEN

ONTSPANNING

PLEZIERTijdens 10 wekelijkse naschoolse workshops van Follow your Sun 
krijgen kinderen de ruimte om hun talenten en interesses verder te ontwikkelen

en worden zij voorbereid op de overgang naar de middelbare school. 

‘‘Deze lessen zijn belangrijk, 
want als kinderen niet weten 

wat hun talenten zijn dan ga je 
minder in jezelf geloven.’’

Leerling groep 7
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Leerdoelen
• Kinderen leren hun gevoel uit te spreken naar elkaar, door iedere workshop in- en uit te checken

• Kinderen leren welke uitdagingen ze kunnen tegenkomen op de middelbare school en hoe zij deze kunnen oplossen, door hierover in gesprek te gaan

• Kinderen ontwikkelen de talenten en vaardigheden die zij graag willen leren, door deze onder begeleiding in te zetten tijdens de eindvoorstelling

• Kinderen leren hoe zij kunnen omgaan met prestatiedruk, door hier groepsgesprekken over te voeren op basis van de ‘Growth Mindset’ 

• Kinderen leren eigen keuzes te maken, door het uitvoeren van het spel ‘Over de streep’

• Kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen in de oversteek naar de middelbare school door persoonlijke begeleiding en aandacht

Methoden
• Reflectie: groepsgesprekken, individuele opdrachten en coaching

• Creatieve expressie: o.a. tekenen, (muur)schilderingen en moodboards/collages

• Beweging- en spel: o.a. ‘Over de streep‘, en het complimenten-spel ‘Raad het talent!’

Programma Follow your Sun workshops voorjaar 2018
• Aantal: 10 wekelijkse workshops

• Duur: 1,5 uur

• Minimaal aantal deelnemers: 5

  
    

‘‘Van de Zon-tool heb ik 
geleerd dat ik veel meer dingen

belangrijk vind dan ik dacht. 
Jullie helpen kinderen meer 

van zichzelf te kennen. 
Ik voelde mij beter 

dan normaal.’’
Leerling groep 7

Contact
Neem voor meer informatie over de naschoolse workshops van Stichting Follow your 
Sun, contact op met Myrthe Oostenbach en Kiymet Schipper via onderstaande gegevens.


