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VI(A)TAAL  

Kinderen worden sterker in taal 

meer taal, mooie taal, taalverhaal 

Kinderen worden sterker door taal 

sterker ik, meer wij, en de wereld erbij 

 
Wezelsoor brengt talige, muzische workshops voor het wonderwijs,  

voor de kleuterklas, voor het lager onderwijs,  

tot en met de eerste graad secundair onderwijs, en meer ... 

 

 

 

 

 

 

 
 

POEZIEBEESTIG 
zoveel meer dan poëzie 

voor lagere school (vanaf 2de leerjaar) 
en secundaire school (eerste graad) 

De kinderen gaan samen met de Molenaar op zoek naar taal. Ze spelen met woorden en 

letters, en maken prachtige gedichten. Ze werken in team en ontdekken fauna en flora 

van het Vlaamse landschap. Ze leren over de binnen-en buitenkant van de muskusrat. 

Ze ontmoeten de vijanden van poelslak en salamander.Ze leren op een speelse manier 

dat dichten als muziek is. Ze associëren, allitereren, rijmen. Ze puzzelen en 

schrappen en wisselen woorden uit met andere teams. Ze maken tekeningen met letters. 

 

 

 

 

http://www.wezelsoor.com/
mailto:wezelsoor@gmail.com
https://www.wezelsoor.com/poezoo


 

KOSMOKAS 
verhalend  
de ruimte in 
voor lagere school (vanaf 2de leerjaar) 
en secundaire school (eerste graad) 
Voor het kleuteronderwijs is dit een interactieve 
lezing. 

In de Meesters van de Kosmos-verhalenworkshop gaan 

de leerlingen samen met onze lesgevers creatief op 

zoek naar het vervolg van het verhaal van 

Kosmokas,dat in de klas of thuis (voor)gelezen 

werd. Ze halen hun sterrenwachterdiploma, laten 

hun fantasie de vrije loop ... 

 

De leerlingen werken in teams. Ze ontdekken de personages, ze spelen of werken 

op een grondvlak van de kosmos (3X3m). Ze denken kritisch na, schrijven en 

herschrijven en gebruiken hun fantasie en creativiteit om een verhaalstructuur 

te ontwikkelen en een wereld vorm te geven. 

 

 

 

 

 

  

POWETRIELABO 
Spelen met taal  
voor het secundair onderwijs (eerste graad) 

Op een interactieve manier spelen de kinderen  met taal, 

met associaties en rijm, met dichtvormen en typografie. 
Elfjes, limericken, haiku's  ... op de stoep, op de trap, 

in een bol of op een rol.De leerlingen werken in teams,en 

gaan samen met een verwarde uitvinder en een poëtische 

poëet op zoek naar goede poëzie.De leerlingen zetten een 

tentoonstelling op poten voor de hele school. 

 

 

 

 

 

https://www.wezelsoor.com/basis
https://www.wezelsoor.com/powetrielab


 

 

Helden en schurken  
Er was eens  
voor het secundair onderwijs (eerste graad tot …) 

In de helden-en schurkenworkshop maak je kennis met de herocycle van Joseph Campbell, 

een expert in mythologische vertellingen.De verschillende bouwstenen geven de 

leerlingen een stevig houvast. Met deze structuur wordt een verhaal schrijven 

kinderspel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EMPIRe 
Taal, verhaal, geschiedenis, circulaire 
economie, steam 
voor lagere school (vanaf 5dede leerjaar) 
en secundaire school (eerste graad) 
 

Ina Van, een jonge tijdreizigster, belandt per ongeluk in het Romeinse rijk van 

weleer. Ze komt terecht in een gebied met verschillende Romeinse nederzettingen in 

chaos. De dorpen staan op het punt aangevallen te worden door horden 'barbaren'. De 

dorpelingen zijn radeloos. Helpt jouw klas de dreiging te weerstaan? De Romeinen 

hebben grondstoffen en materialen, enkele tools ook … maar niet de knowhow om 

verdedingsmiddelen te maken.  

 

Gelukkig is er Ina Van, de tijdreizigster. Ina is de dochter van een uitvinder. Ina 

is koppig, inventief en handig.  

Met de teletijdmachine kan ze kleine materialen overbrengen waarmee de dorpelingen  

Pascale Pettersson, Pulpzusje, voor de personages, Karel De Wolf voor de achtergronden 

en gebouwen. 

https://www.wezelsoor.com/helden-schurken
https://www.wezelsoor.com/helden-schurken


 

Empire is een combinatie van taal, verhaal, circulaire economie en STE(A)M. 

Een project kan tot 8 lesuren in beslag nemen, maar aangepaste versies zijn mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE dynamosubsidie van 1500 euro  

kan je voor elk wezelsoorproject aanvragen! 

Info op Cultuurkuur.be. 

 

CONTACTEER ONS!  

  Wezelsoor helpt je! 
 

 

Sebastiaan Leenaert 

o496 20 20 95 

wezelsoor@gmail.com 

www.wezelsoor.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultuurkuur.be/dynamo#indien
http://www.cultuurkuur.be/
mailto:wezelsoor@gmail.com
http://www.wezelsoor.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


