vilten
IN DE KL AS

Na jarenlange ervaring in het begeleiden van volwassenen
en kinderen in het vervaardigen van wol tot vilt, zijn wij
ervan overtuigd dat het een ideaal materiaal is voor het
onderwijs. Wij zouden graag die kennis met u delen.
Vilten is een van de oudste textiele technieken. Het kent
een ambachtelijk proces. Vilt wordt met wol, water, zeep en
de beweging van de handen vervaardigd.
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vilten
in de klas ?

de ontwikkeling van de basale
zintuigen worden gestimuleerd
het sterkt het zelfvertrouwen
en de eigenwaarde
omgang met een natuurlijke autoriteit
het verhoogt de concentratie
het ontwikkelt de fijne motoriek
en de oog-hand coördinatie
het verhoogt het logisch denken
het maakt blij en gelukkig

De ervaring heeft ons geleerd dat alle kwaliteiten die het
vilten toegeschreven zijn ook effectief zichtbaar zijn als je
het bij kinderen gaat toepassen. Het heeft een natuurlijke
therapeutische uitwerking op het kind en de volwassene.
Vilten is toepasbaar in de hele lagere school van kleuter
tot 6e leerjaar, afhankelijk van wat je vervaardigd.
Je kan het toepassen in hoekenwerk of als onderdeel voor
de creatieve ontwikkeling. Maar ook inzetten voor specifieke projecten. Je kan er zowel beeldend als functioneel
mee werken en tot prachtige resultaten komen.

Om die ervaring en professionele
knowhow met jullie te delen,
bieden wij volgende mogelijkheden aan :

het verzorgen van een
pedagogische studiedag
ondersteuning in de klas
vilten rond een thema
bijscholing in de school zelf
of in ons atelier op afspraak
dagen voor meester of juf
in ons atelier
Als begeleider heb ik genoten van een
opleiding textielkunst, decorateur textiel,
en kunstzinnig dynamisch coachen.

leveren van wol
als basispakket
ondersteunen met
de nodige materialen

Wij hopen dat we uw interesse
hebben kunnen prikkelen en dat we
elkaar eens mogen ontmoeten.
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