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Peuters en kleuters zíjn op school of op de op-

u ang tegenw o ordig u olop b ezig met leerdo elen.

Maar uolgens de møkers uan uertelproject

Sinbad hoefi dat niet per se op een schoolse

ma.nier. Vertel de lcinderen gewoon uerhøIen.

TEI<ST MARIJN KLOK TOTO WILBERT VAN WOENSEL

f¡ oodkapje, Alice inWonderland, Robinson Crusoi!: ieder-

ffi een kan zich wel verhalen herinneren die je vroeger als

"I \kind velteld zijn. Ie weet nog hoe mooi je ze vond, of hoe

eng. Maar weet je ook wat je ervan geleerd hebt?

Volgens Ingrid Gussen en faap van Lakerveld van het Platform

Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) steken kinderen

veel op van verhalen. Zeker voor peuters en ldeuters is het een

ideale manier om iets te leren.'Verhalen stimuleren de ontwikke-

ling van jonge lcinderen op een natuurlijke, speelse manier', zegt

Jaap. 'Het is niet zo schools.'

$inïrad
Samen met partners doo¡ heel Europa ontwild<elden ze daarom

Sinbad: een methode die pedagogisch medewerkers en leerkrach-

ten leert verhalen vertellen. En ook hoe ze kinderen bij die verha-

len kunnen betreld<en. Ingrid: 'ICnderen pildcen veel op van het

gedrag van personages in verhalen. Als ze daarover vervolgens

met een pedagogisch medewelker of leerkracht over praten, en

die verhalen koppelen aan wat ze zelf rneemaken, dan groeien zeJ

Voorlezen
El wordt op dagverblijven, speelzalen en scholen veel voorgele-

zen, maal Ingrid en faap vinden dat niet hetzelfde als vertellen.

Ze zouden graag zien dat het boek soms aan de kant gaat. Als je

vertelt in plaats van voorleest, is je interactie met de kinderen

directer en levendigeri zegt Ingrid. 'Want er zit geen boek tussen,

en je maakt meer gebruik van je lichaam en mimiekl 'I(inderen

doen daardoor actiever meeí vult Jaap aan. 'Bij voorlezenzie je

nog wel eens een duim in een mond gaan, maar als er verteld

wordt, zitten ldnderen vaak op het puntje van hun stoell

Tot slot ben je als verteller' flexibeler wanneer je niet aan een boek

vastzit. Je kuntje eigen ervaringen ofdie van de ìcinderen in het

verhaal verwerken. Dat maalct het voor hen, en voor jezelf, nog

waardevoller.

Feest
A,ls je bedreven raakt in vertellen, kun je het volgens Ingrid en Jaap

uiteindelijk overal voor inzetten. Jaap: 'Dan kun je alles wat kinde-

ren moeten leren volgens de WE-methode of het schoolcurricu-

lum koppelen aan verhalen.' Zo wordt leren een feestl <
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WAT TEREN I(INDERFN VAN VERHALEN?

Taal te lossen. En daar leert hil uiteindelijk iets

Ten eerste leren ze natuurlijl< heel veel taal. van. l(inderen leren zo van de hoofdper-

Nieuwe woorden, zinnen, grammatica; het soon hoe je iets nieuws leert.

komt allemaal voorbij als je een verhaal

vertelt en er met kinderen over praat, Sociaal-emotionele vaardigheden

Door mee te leven met de hoofdpersoon,

Rekenen-wiskunde leren kinderen zich in arrderen te ver-

ln veel verhalen wordt geteld, wat l<inde- plaatsen. Zeleren de emoties (her)kennen

ren iets leeú over getallen. En ze leren van anderen, maar ool< die van zichzelf .

bijvoorbeeld meten en ruimtelijl< inzicht Ze steken daarnaast iets op van de ma-

door begrippen als groot/klein, veel/wei- nier waarop personages in het verhaal

nig, voor/achter of boven/beneden. met ell<aar omgaan. Zijn ze lief voor el-

l<aar of niet? En hoe dan?

Leren leren

ln verhalen loopt de hoofdpersoon vaal< Actie onclernemen

tegen problemen aan, die hij moet zien op De hoofdpersoo¡r overkomt van alles; ook

dingen die niet leuk zijn. Maar in plaats

van met zijn hoofd onder de del<ens te

gaan liggen afwachten, komt hij in actie

l(inderen leren hiervan dat je actief iets

kunt veranderen aan je situatie.

Creatief uitdrukken

l(inderen leren dat je van ideeên, ervarin-

gen en emoties een mooi verhaal l<unt

maken. En dat anderen het vervolgens leul<

vinden om naar dat verhaal te luisteren.

Cultuur

l(inderen leren in verhalen de wereld ken-

nen. En alle tradities, gebruil<en, nonren

en waarden van de mensen die erin leven
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VERTELTIPS

ereëer een vertelplek

Vertel je verhalen altijd op een vaste plek. Zo weten l<inderen

wat er gaat gebeuren als je ze daar mee naar toeneemt, en

kunnen ze zich erop instellen. Zorgdat de plek comfortabel is

en de l<inderen niet worden afgeleid. Als je attributen gaat

gebruil<en bij je verha.al, zet die dan alvast l<laar.

Maak er een vast ritueel van

Zet bijvoorbeeld altijd een bepaalde hoed op als je een ver-

haal gaat verlellen. Of blaas op een fluit, of ga in de speciale

'verhalenstoel' zitten. Zo lcrijgje de aandacht van de l<ìnde-

ren, l<omen ze in de sfeer en weten ze dat er een verhaal gaat

beginnen.

Kies een goed verhaal

Denl< van tevoren goed na over welk verhaal je gaat vertel-

len. Hoe oud zijn de kinderen? Waar wil je het met ze over

hebben? Wat speelt er op dit moment in de groep? l(un je

daarbij aansluiten? Well<e verhalen vind je zelf leul<? Op basis

hiervan kies je urìteindelijl< een verhaal.

Ereng het verhaal tot leven

Bedenk ool< varr tevoren hoe je het verhaal levendig l<unt

mal<en. Welke grapjes of gebaren l<un je rnaken? Waar kurn je

stiltes laten vallen'? Welke gelcke bel<l<en l<un je trel<l<en? Wel-

l<e stemmetjes l<un je gebruil<en? Waar kun je het verhaal

herhalen, versnellen of vertragen?

Flou het sirnpel

Maak het jezelf niet te ingewilcl<eld . Zel<er als je voor het

eerst een verhaal gaat vertellen, l(ies een eenvoudig verhaal

dat je goed l<ent, en kies slechts één leerdoel voor de kinde-

ren. En bedenl< dat l<inderen dol zijn op herhaling. .Je l<unt

prima een paar l<eer hetzelfde verhaal vertellen.

Zorg vaar interactie

Betrel< de l<inderen bi1 1e verhaal door oogcontact met ze te

maken. Of stimuleer ze om mee te doen met bewegingen,

gezichtsuitdrul<l<ingen of gebaren. Je l<unt ze ool< vragen

stellen tijdens het verhaal, maar onderbreel< je verhaal niet

te vaal< en niet te lang. Dan raken de l<inderen (en jijzelf)

misschien de draad kwijt.

Zorg voor verwerl<ing

Als het verhaal is afgelopen, praat dan l<ort na met de l<inde-

ren. Je l<r-rnt ze eventueel je attributen geven (als je die ge-

bruikt hebt) en ze het verhaal een l<eer laten naspelen. Of
doe een andere activiteit die bij het verhaal aansluit. Zo blijft

het verhaal, en wat ze ervan geleerd hebben, beter hangen

bij de l<indererr.
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