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Een eerste indruk  
 

In het jaar 2019 voerden we het staartje uit van de 2e pilotserie van het 
project ‘Aankomen in Amsterdam’. Daarna nog de hele 3e en laatste pilot serie. In 
2018 stonden alle verhalen in de grondverf. In 2019 werd er verdieping gegeven aan 
de verhalen, werd er geschrapt of werden de beelden zintuiglijker gemaakt. Ook 
werd er onderzocht of fictie en feiten een kloppend geheel vormden. De verhalen 
kwamen op schrift, er werden lesbrieven bij elk verhaal ontwikkeld en uitgewerkt, 
een ouderworkshop en een trailer gemaakt. We konden met trots het pilot traject 
eind van de zomer afronden. Toch gaat het ontwikkelen en verbeteren nog altijd 
door, steeds op vraag en op maat van de betrokkenen, van de school en haar 
kinderen. Dat is hoe wij werken als lerende, steeds in ontwikkeling zijnde 
organisatie.  

We hebben nog vier uitvoeringen in het vooruitzicht voor we nieuwe 
financiële middelen aan moeten wenden. 

 
Op een andere school voerden we het project ‘Verhalen uit alle windstreken’ 

uit in drie kleutergroepen en in twee groepen 2. Dit met die financiële middelen die 
het Verhalenhuis en de school bij elkaar wisten te brengen, want subsidie was er 
niet. Beiden leverden wat in en zo konden we toch 8 verhalenhuizen houden in 5 
groepen.  
 

Op de Vrije School in Texel heeft Christine op vrijwillige basis nog voortgang 
gegeven aan het leertraject wat ingezet was in 2018. Daarnaast voert zij ook op 
vrijwillige basis ‘Verhalen aan Tafel uit’. Een doorlopend traject in de eigen 
huiskamer met ouders en vertellers die zich willen scholen in het vertellers vak. 
 

In het bestuur hebben we afscheid genomen van Maarten Ploeger en Jurjen 
Pen (advocaat) verwelkomd. We zijn erg blij met zijn capaciteiten en juridische(mag 
ik dat zo zeggen) achtergrond in het bestuur.  

In onze vertellerskring hebben we Annelies Geijtenbeek mogen 
verwelkomen. Annelies draagt de waarden van het Verhalenhuis, wil zich er verder 
in verdiepen en wil ook graag bijdragen aan het reilen en zeilen van Het 
Verhalenhuis. We zijn heel blij met haar komst! 
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1. Verhalenhuis activiteiten: wat hebben we gedaan en bereikt?  
 

- Met ‘Verhalen uit alle Windstreken’ hebben we in 3 kleutergroepen en in 2 
groepen 3 van de Buikslotermeerschool (Amsterdam-Noord) in elke klas 8 
verhalenhuisbijeenkomsten uitgevoerd. 

 
- Met ‘Aankomen in Amsterdam’ hebben we het staartje van pilot 2 in groep 7 

van de Noordmanschool (Amsterdam Nieuw-West) uitgevoerd.  
Pilot 3 hebben we voor gemengde leeftijden uitgevoerd op OBS De Ster 
(Amsterdam Zuid-Oost).  
Het pilottraject en ontwikkeling van de verhalen en workshops zijn daarmee 
tot een afronding gekomen.  

 
- Alle verhalen zijn door een schrijfster op papier gezet. Daardoor is het tot een 

geheel geworden van datgene wat onze vertellers bedachten, verzamelden 
of reeds geschreven hadden. 

 
- Bij elk verhaal is er een lesbrief ontwikkeld met één of meer mogelijkheden 

tot kunstzinnige verwerken. 
 

- Er is een ouderworkshop ontwikkeld en ook in de vorm van een lesbrief 
verwerkt.  

 
- Er is een trailer gemaakt om ons project ‘Aankomen in Amsterdam’ te 

presenteren. 
 

- Op vrije school Stella Maris op Texel heeft Christine nog een kleine voortgang 
gegeven aan het scholen van leerkrachten.  

 
- We hebben een getalenteerde verteller erbij: Annelies Geijtenbeek. Zij is 

opgeleid door Christine bij het project ‘Verhalen aan Tafel’ en verder 
begeleid door Marisa Palermo en Esther binnen het project ‘Aankomen in 
Amsterdam’.  

 
- In het bestuur hebben we afscheid genomen van Maarten Ploeger en hebben 

we Jurjen Pen als nieuwe kracht erbij.  
 

2. Wat hebben we niet gedaan? 
 
- Er is nog geen boek van het Amsterdam project tot stand gekomen. Dit had 

meer voeten in de aarde dan gedacht en bovendien hebben we er geen 
budget voor toegekend gekregen. We zoeken naar andere wegen om alsnog 
een eenvoudige versie te realiseren zodat de verhalen ook door andere 
vertellers en leerkrachten verteld kunnen gaan worden.  
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3. Bestuur en overige uitvoerende betrokkenen  

Het bestuur 
 
- Jeroen de Lange (voorzitter) 
- Hans Kooijman (penningmeester)  
- Mariëtta de Bruine (secretaris) 
- Jurjen Pen. 
 
Directeur 
 
- Ruth Meyns 
 
Inhoudelijk sparringpartner en verteldocent voor ouders en leerkrachten 
 
- Christine Cornelius 
 
Vertellers en kunstvakdocenten 
 
- Has Drijver 
- Ailun Elzenga 
- Jan Hoek 
- Marisa Palermo 
- Esther Verkaaik 
- Annelies Geijtenbeek 
 

4. Resultaten en conclusies t.a.v. onze activiteiten 
 
Verhalenseries 
 
Met het project ‘Aankomen in Amsterdam’ willen we eraan bijdragen dat kinderen 
zich beter kunnen verbinden met de stad Amsterdam en haar bewoners. Dit door de 
kinderen te betrekken bij de historische en huidige identiteit van Amsterdam 
middels het vertellen en kunstzinnig verwerken van 10 verhalen. We kunnen merken 
dat dit lukt. De verhalen komen aan in de kinderen hun beleving en ze steken er iets 
aan op.  
 
Dit zijn uitspraken van hen: 

- Ik wist niet dat de stad eerst een moeras was; 
- Dat er veel elektriciteit werd/wordt gebruikt; 
- Ik weet nu hoe de stad is ontstaan; 
- Nu weet ik dat er meer was te vertellen over iemand zoals Anne Frank; 
- Dat er meer dan honderden mensen wonen; 
- Dat er veel bijzondere dingen zijn; 
- Ik kende Rembrandt van Rijn alleen om zijn Nachtwacht schilderij, nu weet ik 

meer van hem; 
- Leuke verhalen die lang geleden zijn gebeurd; 
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- De verhalen waren echt en heel mooi verteld. Dat jullie zoveel moeite doen 
om mooie verhalen te maken. Jullie zijn heel lief. We leren er veel van en op 
een leuke manier; 

- Leuk om ook te mogen (na)vertellen in de klas. Dan kunnen we laten zien dat 
we het echt snappen en dat we het ook leuk vinden;  

- Leuk om de ogen dicht te doen en dat ik het dan precies voor me zie wat u 
vertelt; 

- Acteren heel leuk. Dan kun je je herinneren wat je hebt gehoord, wat je leuk 
vond en dan hoor je beter hoe iemand zijn stem was; 

- Het krijten vond ik leuk. Hadden we nog nooit gedaan. En dat het super mooi 
wordt; 

- Dat je tijdens het tekenen je het verhaal weer gaat herinneren en dat je kunt 
laten zien dat je het verhaal snapt. En ook ga je daardoor nog beter 
onthouden. Je gaat nog beter voelen hoe het was, de situatie en voor de 
personen; 

 
En we kregen ook tips of wensen mee: 

- Een echte verhalencursus waarin we leren verhalen vertellen;  
- Nog spannender maken met klaslokaal verduisteren bij elk verhaal, met meer 

kaarslicht werken; 
- Verhalen soms iets korter zodat er meer tijd is voor de 

verwerkingsopdrachten; 
- Meer (op eigen kracht en fantasie) toneelstukjes maken van de verhalen. 

 
Ook leerkrachten zijn enthousiast: 
 

- Ik heb ademloos zitten luisteren. Dit kon omdat de leerlingen ook ademloos 
hebben zitten luisteren.  

- Er wordt tijdens deze verhalen veel geleerd, van woordenschat tot 
geschiedenis tot burgerschap.  

- Ik vond het zeer zinvol voor de leerlingen, vooral ook omdat het wet gebracht 
op een manier die de interesse van de groep had (…).  

 
En gaven tips: 

- Kortere verhalen (i.v.m. spanningsboog kinderen) en meer tijd voor actieve 
verwerking; 

- Elke les de tijdsbalk erbij halen en er elke week iets meer aanhangen zodat er 
meer tijdsbesef ontstaat; 

- Een opdracht geven die het door de week heen meer levend houdt. 
 
Wij zijn erg blij en dankbaar dat ons intensieve werken aan dit project zo goed 
ontvangen wordt!  
  
 
In het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’ hebben we gepoogd leerkrachten 
meer te betrekken door in de opzet hen ook ruimte te geven zelf te vertellen. We 
zouden werken met ‘coaching on the job’ omdat de studietijd van leerkrachten voor 
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workshops en trainingen schaars is. In de praktijk bleek echter dat deze opzet - ook 
al boden we alle hulp voor, tijdens of na - het toch te veel gevraagd is van 
leerkrachten. Het vraagt een behoorlijk portie moed en ‘kom uit je comfort zone’. 
Naast hun eigen werkdruk voelden de meeste leerkrachten daar te weinig ruimte 
voor. Eén van de leerkrachten die ons al jaren kent vertelt wel geregeld later in de 
week de verhalen nog eens na. Zij vroeg dan ook om de verhalen die we vertelden 
op schrift mee te geven om nog eens door te kunnen lezen. Een goeie tip die we 
voor iedereen kunnen toepassen.  
We zien dat onze aanpak om ‘vanuit en op de vloer’ het zelf vertellen in beweging te 
brengen bij de leerkrachten niet zo aanslaat. Wel leven we het vertellen zodanig 
voor dat we kennelijk inspiratie of iets van ons vertelvuur overbrengen waardoor 
sommige leerkrachten vanuit vrije wil en de eigen interesse tot zelf vertellen komen, 
op hun eigen wijze en als wij er niet zijn. 
Een studiedag of een aantal verteltrainingen om vervolgens een aantal coaching 
sessies in de klas te krijgen in de lessen werkte destijds beter. Dat betekent dat we 
opnieuw met directies van scholen kunnen overwegen hoe we hiermee verder gaan.  
 

5. Publiciteit 
 

Ook dit jaar hebben we geen energie gestoken in foto ’s maken. Zoals u in het vorige 
jaarverslag kon lezen kost dit veel organisatiewerk en daarmee tijd en geld dat we 
liever in het uitvoeren van de projecten zelf steken. Ook werken we graag vanuit de 
realiteit, vanuit wat er is aan capaciteit en energie. Er is wel een trailer gemaakt voor 
het project ‘Aankomen in Amsterdam’. Dit was begroot en daarmee was het 
mogelijk dit uit te besteden.  
 

6. Financiën 
 
KVK nummer: 63347369 
ANBI status: ja 
Zie Jaarrekening 2019 
 
Voor het project ‘Aankomen in Amsterdam’ hebben we in 2018 voor de uitvoering 
van 7 series – en inclusief het ontwikkel- en pilottraject – €32.500 toegekend 
gekregen van verschillende fondsen en de gemeente Amsterdam. We rekenen 
daarbij op een bijdrage van de scholen voor een totaalbedrag van € 9.000 en komen 
zo op een totaalbegroting van € 41.500. 
Daarvan is nu € 22.311 besteed aan het ontwikkelen en uitvoeren van de eerste drie 
series, ruim de helft van de totaalbegroting, dit is volgens plan.  
 
Voor het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’ heeft de school € 7.500 bijgedragen 
waarmee we alle uitvoeringen in de 5 klassen hebben bekostigd, inclusief de 
randzaken zoals organisatie, reiskosten en materialen.  
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Vooruitblik naar 2020 
 

In 2020 willen we de volgende vier geplande series van het project 
‘Aankomen in Amsterdam’ uitvoeren. Daarnaast willen we nieuwe financiële 
middelen aantrekken om het project ook in 2021 en daarna verder te zetten. Dit in 
de aanloop naar de viering 750 jaar Amsterdam. Daarvoor is het nodig dat we nog 
een nieuw verhaal ontwikkelen of enkele verhalen nog doorspekken met het thema 
‘slavernij’ oftewel ons ‘koloniaal verleden’. Ook een folder maken voor scholen staat 
nog op de planning.  

 
Met een aantal scholen waar we al enkele jaren komen willen we 

onderzoeken of we een langere termijn samenwerking kunnen aangaan. Een 
belangrijke waarde van het Verhalenhuis is om vanuit ontmoeting en verbinding te 
werken. Als we een vast gezicht op een school kunnen worden, kan dat goeddeels 
bijdragen aan het maken van een nog betere verbinding met zowel de kinderen als 
de leerkrachten en zelfs de hele schoolgemeenschap. Verbinding wordt gemaakt 
door elkaar zien, elkaar horen, veiligheid voelen, interesse hebben in de ander of het 
andere, elkaar vertrouwen… In het ‘bad van verbinding’ kunnen kinderen gedijen en 
leren; zich ontwikkelen. Hier willen wij graag aan bijdragen door niet enkel 
projectmatig op een school te zijn maar door werkelijk onderdeel te worden van de 
school. Op termijn hopen wij dat steeds meer scholen zelfvoorzienend kunnen zijn in 
het vertellen van verhalen of in het hebben van een Verhalenhuis op school. Op 
vraag kunnen we daar op maat in begeleiden. 
 

Voor deze langere termijn samenwerkingen willen we op zoek naar een 
aantal fondsen die ons hierbij willen steunen. Afhankelijk van de samenwerkingen 
met scholen die tot stand komen zullen we kijken wat mogelijk is om aan te vragen.  
Voor ons is het van belang dat we geld vinden waarbij niet al te veel voorwaarden 
gesteld worden die ons afleiden van onze kernactiviteit: namelijk live verbinding 
maken met scholen – kinderen, leerkrachten en hun ouders – en (leren) verhalen 
vertellen.  
 

Wij hopen weer voldoende samenwerkingen te kunnen realiseren en 
financiële middelen te vinden om vele kinderen te kunnen voorzien van de 
prachtige, kleurrijke, voedende verhalen die onze cultuur rijk is. Maar ook en juist de 
verhalen die uit onszelf komen en we zelf hebben gemaakt zoals in het project 
‘Aankomen in Amsterdam’. Deze kunnen we helemaal vertellen ‘by heart’. 
 
 
Almere, maart 2020 
R. Meyns 
 
 


