
Tekenles! 

Binnenkort starten er weer kunstlessen – met dank aan enthousiaste ouders en een 
bereidwillige school! De cursus wordt gegeven op een maandagmiddag uit school 
en bestaat uit 6 lessen. 

Wanneer?  Start op maandag 4 maart 2019 en per groep, om de 2 weken. 
Tijd?   De lessen duren 5 kwartier: van 15:45 uur tot 17:00 uur. 
Kosten?  De kosten bedragen € 90.00 per kind. (Dit is incl. materiaal) 

Aan bod komen o.a.: 
− Figuratief tekenen en vele andere technieken waarbij het kind vaardigheden

leert om zich beter te uiten.
− Thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen
− Leuke tekenspelletjes of oefeningen waarbij het kind sociaal vaardiger

wordt
− Psychomotorische en hersensynchronisatie oefeningen
− Tekenen stimuleert het kind zodat het zich leert uiten en verwoorden. Dit

geeft tegelijk meer zelfvertrouwen en zelfwaardering.

Hoe ziet een tekenles eruit?  
− Een kringgesprek/ spelletje rond een thema.
− Uitleven op papier met heel het lijf en de stem: het kind ervaart dit als

heerlijk bevrijdend.
− Het kunstwerk tekenen en kleuren/schilderen
− Samen afsluiten en evalueren

U kunt uw kind opgeven voor woensdag 20 februari 2019 door onderstaande 
gegevens in te vullen en te mailen naar betekentaal@gmail.com 

We bieden ook ouders die geen kind op de BSO hebben de gelegenheid hun 
kinderen op te geven voor deze lessen . Wel is het zo dat BSO-kinderen voorrang 
krijgen bij plaatsing.  

Opgeven van uw kind 

Naam:

Geboortedatum:

Zit in groep:

Telefoonnummer ouders:

mailto:betekentaal@gmail.com


Een kennismaking met Marie-Jeanne Wijnbeek-Simons: 

Graag stel ik mezelf even aan u voor: 
Behalve een trotse ouder te zijn op de Hoeve, ben ik visuele 
communicatiespecialist, kunstenaar en tekentherapeut. Creatieve processen, 
beelden en wat beelden met je doen heeft altijd mijn interesse. Kinderen met hun 
puurheid, creatieve vermogen en tekentaal blijft voor mij een eindeloze bron van 
inspiratie.  
  
Ieder kind zit vol met beelden. In deze tijd worden kinderen ook overladen met 
beelden van buiten af.  
Behalve veel plezier, biedt tekenen aan kinderen de mogelijkheid hun ervaringen 
en emoties een plaats te geven. Een kind vertelt in feite op papier wat hem/haar 
bezighoudt, bezielt, beangstigt, verwart, maar ook wat hij/zij nodig heeft. Misschien 
zijn kinderen wel nergens zo mededeelzaam als juist in hun tekeningen… ‘…een 
tekening zegt meer dan 1000 woorden!’ 

Als tekendocent vind ik het belangrijk een kind aan te spreken als geheel. Ik koppel 
beelden aan lichaamstaal en het beleven van het kind vanuit zijn denken, voelen en 
willen.  
Terwijl de kinderen bewust bezig zijn met het maken van een prachtig kunstwerk, 
zijn ze onbewust bezig met processen die zorgen voor balans! Ik gebruik 
verschillende werkvormen met tal van materialen en technieken. 
  
Meestal wordt het kind zich bewuster van zichzelf, van wat het aan kracht en 
talenten in huis heeft en waar het zelf nog aan kan werken, middels de tekentaal. 

Tekenen is een fantastische manier om contact te maken met kinderen. Het helpt bij 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, kan het omgaan met taal en rekenen 
ondersteunen en maakt de kunstenaar in ons wakker! 

Met vriendelijke groet, 

Marie-Jeanne Wijnbeek-Simons




