
Welkom in het 
Verhalenhuis! 

Hoor vertellingen alsof ze echt kunnen gebeuren. 
Meestervertellers nemen kinderen mee naar verre oorden 
en brengen oude helden en heldinnen tot leven. Kinderen 
beleven wereldverhalen intens. Daarna verwerken ze het 

verhaal door het te tekenen en na te spelen.

Lees 
verder!



Creativiteit ontwikkelt een kind door het scheppen van een eigen 
werkelijkheid. Dit gebeurt door te luisteren naar een verhaal en 
het verhaal daarna te verwerken in een tekening of door het na 
te spelen. Het luisterende kind leeft innerlijk mee in fantasievolle 
beelden. Het wil net zo moedig, slim of lief zijn als de persoon in het 
verhaal. Of juist niet zo gemeen, braaf, dom. Het draaft mee met het 
paard over de vlakten en zwemt dapper in het ijskoude water. 

Creativiteit

Verhalenwijs

In verhalen leeft wijsheid. De 
waarden waarvan onze cultuur is 
vervuld, spreken zich uit in oude 
en nieuwe verhalen, in mythen, 
sagen, legenden en sprookjes uit de 
Europese en andere beschavingen. 
Verhalen zijn het voertuig om ze 
door te geven. Ze helpen ons te 
weten wie we zijn. 

Ontwikkeling creativiteit

Naast ontwikkeling van taal 
en rekenen is creativiteit 
de belangrijkste gave die 
kinderen kunnen ontwikkelen 
om zich volledig te ontplooien. 
Creativiteit wordt steeds meer de 
vaardigheid waarmee mensen zich 
onderscheiden in een global world.

Taalontwikkeling

Rijk taalgebruik is belangrijker 
dan ooit. Social media gebruiken 
ingekorte en gemankeerde taal.
Door te luisteren naar verhalen 
ontwikkelen kinderen een rijker 
taalgebruik. Het zelfstandig en 
begrijpend leren lezen wordt erdoor 
gestimuleerd. 
Ook zorgvuldig kunnen 
formuleren, met afwisseling van 
gevoelsnuances, heldere beelden 
en zinvolle intonatie is een 
belangrijke vaardigheid die kinderen 
kunnen ontwikkelen.

Presentatie

Zonder vrees voor een groep 
staan en mensen kunnen boeien 
is ook een belangrijke vaardigheid 
die binnen Het Verhalenhuis 
ontwikkeld wordt. Ze leren het van 
de verhalenverteller. Een kind staat 
op en speelt het verhaal na voor de 
andere kinderen.

Waarom een 
verhalenhuis?


