Creatieve verwerkingslessen
verwerkingslessen voor kinderen
Deze tekenteken- en schilderlessen zijn bedoeld voor kinderen die een traumatische
ervaring hebben opgedaan.
Het kan zijn dat de oorzaak daarvan bekend is zoals bij het overlijden van een
geliefd persoon.
Ook kan de gezinssituatie
gezinssituatie ingrijpend veranderen waardoor een kind zodanig uit
balans raakt dat gezond dagelijks functioneren zoals spelen en naar school gaan
moeilijk wordt.
Soms is de oorzaak niet direct te achterhalen, maar is het kind duidelijk door iets
uit het evenwicht
evenwicht gebracht en zit het een periode “niet lekker in zijn vel”.
Dan is het belangrijk dat wat het kind zo bezig houdt direct aandacht krijgt.
(Rouw)verwerken is een werkwoord.
Dit actieve verwerken kan door middel van tekenen en schilderen ook op een
leuke, fijne en veilige manier gebeuren.
Het kind wordt individueel begeleid en werkt door gerichte tekenopdrachten aan
zijn of haar specifieke verwerkingsproblematiek.
Ook mag het kind aan mij een tekenopdracht geven, waardoor we samen aan het
werk zijn.
De nadruk ligt dan ook niet op het praten maar op het creatief bezig zijn,
waarbij de verwerking in het maken van de tekeningen plaatsvindt.
Het is onderzocht en bekend dat een kind zijn (onbewuste) gevoelens, emoties en
ervaringen beter in beeldtaal dan in woorden uit kan drukken.
Door te tekenen geeft het kind zichzelf betekenis!
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Voor ouders is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in deze onbewuste
gevoelswereld van hun kind om zo beter te kunnen begeleiden en ondersteunen.
Dat inzicht wordt verkregen
verkregen door het ‘lezen’ van de beeldtaal uit de gemaakte
tekeningen. In een oudergesprek, geef ik ouders uitleg over deze beeldtaal.

Wat gaan we doen:
In drie
drie ‘lessen’ van ongeveer 2 uur worden er diverse tekenteken- en
schilderopdrachten gegeven.
Naast verwerking is er ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling, door het
werken met verschillende materialen en technieken.
Daarna vindt er een oudergesprek plaats om de beeldtaal uit te leggen en de
voortgang te bespreken.
Indien er vervolglessen gewenst zijn
zijn door ouders en kind, kan dat worden
aangegeven.
De kosten zijn 45,
45,- euro per ‘les’ inclusief alle materialen.
materialen.
Drie lessen zijn dus 135,135,- euro.
Het oudergesprek (1,5 uur) kost 25,
25,- euro.
euro.
U krijgt na elke les of het gesprek een rekening thuis gestuurd.
Locatie:

Tholein’s tekenzolder op de Eekhoornlaan 32 in Veenendaal.

Indien u en uw kind zich hiervoor op willen geven kunt u mij bellen of een email
sturen.
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