JAAROVERZICHT
CREATIEVE WERKPLAATS 2017
Algemeen
Dit is het eerste jaar van de creatieve werkplaats.
Een vaste plek en de werkplaats is nu open op vaste tijden.
Creatieve werkplaats
Dinsdag/woensdag middag van 14 – 16
Donderdagmiddag (pubers) 16 – 18
Dinsdagavond (volwassenen) 19.30 – 22
Bezetting van de werkplaats
Aantal kinderen per middag
januari:
februari:
maart:
april:
mei:
juni:
september
oktober:
november
december

dins 3-3-3
dins 3- 4
dins 2-5-7 -13
dins 6-6-6
dins 7-8-9
dins 8-5-6-6
dins 5-6-6
dins 6-6-5-4
dins 7-4- 3-5
dins 1-3-2
totaal 33 dinsdagen

woe 7-9-8
woe 6-7-5
woe 10-9-5-7-5
woe 10-2-6
woe 8-1-1-4
woe 3-3-1
woe 5- 4- 4
woe 3-6-9
woe 3-3-5-5-4
woe 2-1- 4-5
totaal 36 woensdagen

dond
dond
dond 2
dond 1-1-1
dond 5-1-4-4
dond 3
dond 6 -10
dond 1
dond 1-3
dond
totaal 14 donderdagen

dinsdag: 171 kinderen over 33 middagen = gemiddeld 5 kinderen per keer
woensdag: 180 kinderen over 36 middagen = gemiddeld 5 kinderen per keer
donderdag: 42 kinderen over 14 middagen = gemiddeld 3 kinderen per keer
Er staan 27 kinderen in de maillijst, daarvan zijn ongeveer 14 kinderen vaste klanten. Er zijn
prachtige werken gemaakt bijvoorbeeld een boom van papier machè met bloemen van vilt, de
Efteling van piepschuim, een knikkerbaan, beelden van keramiek, een heel mooie schildpad
van linosnede, schilderijen, maskers
Zie facebook
Kinderfeestjes
2 x een kinderfeestje geweest in mrt en sept

Dinsdagavond
Er zijn over het algemeen 2 a 3 volwassenen op de dinsdagavond
Daarvan is er 1 vrijwilliger die gratis mag komen en 1 à 2 betalende klanten
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Basisschoolactiviteiten
In 2017/18 hebben 2 scholen gebruik gemaakt van de werkplaats.
Er werd gewerkt onder schooltijd.
St Bernardusschool
Handvaardigheid met groep 5 t/m 8
Alle kinderen hebben 3 x 1 uur gewerkt
In totaal met 100 kinderen gewerkt.
Groep 5
Groep 6

figuurzagen
druktechnieken
geluksvogeltjes

Groep 7
Groep 8

fantasiedier
druktechniek
timmeren

techniek: tekenen, figuurzagen, schuren ontwerpen
techniek: monoprint stempelen
techniek: abachihout vormgeven met zaag en vijl
verbindingen maken met ijzerdraad, metaal, hout
techniek: constructie maken van restmateriaal
techniek: linoleumsnede maken en afdrukkken
techniek: zagen, timmeren, meten, schuren

Prins Mauritsschool
Handvaardigheid met groep 1 t/m 8
in totaal hebben 141 kinderen meegedaan
De kinderen hebben 3 x 45 minuten gewerkt
Groep 1 / 2 : kralenketting
Groep 3:
doosje maken
Groep 4
boekje maken
figuurzagen
Groep 5
stempel maken
huisje
Groep 6
schilderij
Groep 7 / 8 tegel maken
sieraden maken
druktchniek

techniek : klei en engobe
techniek: vilt knippen/plakken + verven en lakken
techniek: marmeren vouwen knippen ecoline
techniek: tekenen, figuurzagen, schuren ontwerpen
techniek: tekenen knippen drukken
techniek: klei en engobe
techniek: restmateriaal snijden, knippen, plakken
techniek: keramiek, klei en engobe
techniek: abachihout, metaal
techniek: linoleumsnede, afdrukken

Gebruik van de werkplaats
Eerder gebeurde er niets in de werkplaats (het handvaardigheidslokaal), maar omdat het nu
een fijne plek is om in te werken maken de scholen er ook weer gebruik van.
De ruimte wordt door ons opgeruimd, schoongehouden en het afval wordt afgevoerd.
Er is materiaal en gereedschap aanwezig en er is plek om gemaakte werkstukken op te bergen.
In 2017 zijn er 634 keer kinderen aan het werk geweest in de werkplaats!

Subsidie
Dit jaar hebben we geprobeerd om op subsidie te krijgen, daar is heel veel energie in gaan
zitten. Via de wethouder en de beursvloer zijn gesprekken geweest met verschillende
instanties en deskundigen. Er is vooral gekeken of we in aanmerking komen voor subsidie.
Helaas komt de werkplaats daarvoor niet in aanmerking omdat het project te kleinschalig is en
omdat we samenwerken met scholen.
Gesprekken die er zijn geweest:
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19 mrt
21 mrt
5 april
13 april
2 mei
8 mei

Zwolle provincie overijssel gesprek Margreet Hogenkamp
gesprek met projectmanager Imke Bardoel
beursvloer
gesprek met Rob Korten en Gerard van Klaveren
over mogelijkheid siubsidieaanvraag
gesprek met Margriet Langenberg ( mogelijkheden werkplaats)
gesprek met Margot Herbrink (soacial media)

Activiteiten die we hebben gedaan in 2017:
7 febr
Timmeren met kleuters, demonstratie gegeven in de werkplaats.
9 sept
vrije tijdsmarkt
1 dec
uit eten geweest met vrijwilligers
Externe contacten
VCD vrijwilligerscentrale dienst: Zij faciliteren de vrijwilligersvacaturebank en plaatsen
advertenties in de krant om vrijwilligers aan te trekken.
Go- Kids : online organisatie die kinderactiviteiten aanbiedt.
Doen In Deventer : online platform voor uitjes en workshops
Technieken in de werkplaats
Om een creatieve werkplaats te kunnen zijn moeten we zelf ook de technieken beheersen. Het
afgelopen jaar hebben we nieuwe technieken geoefend en opdrachten opgezet voor kinderen.
Onderstaande technieken kunnen toegepast worden. Deze gaan we verder uitwerken.
Klei: keramiek en klei is populair, de techniek van maken beschilderen en bakken gaat
steeds beter. Er zijn inmiddels leuke opdrachten ontwikkeld.
Papier machè: geweldig spul met veel mogelijkheden. Er ligt een voorraad gedroogde
korrels en stroken papier klaar. Het kost weinig, heeft veel mogelijkheden en wordt
veel gedaan.
Schilderen: acrylverf, pastelkrijt, houtskool, ecoline. Werken met deze materialen biedt
oneinig veel mogelijkheden om te leren tekenen en mogelijkheden te ontdekken.
Druktechnieken: linoleum en drukken is veel gedaan dit jaar, uitdagende activiteit en niet
ongevaarlijk met veel mogelijkheden.
Marmeren: leuke activiteit waar kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen, alle kinderen
kunnen meedoen omdat de activiteit weinig techniek vraagt.
Suminogashi: idem als marmeren
Timmeren: van plat naar driedimensionaal is een hele stap, timmeren en zagen is een
spannende activiteit voor de eerste keer. kinderen moeten nadenken en zichzelf
overwinnen.
Emailleren: kinderen vinden deze activiteit geweldig maar eigenlijk hoeven ze bijna niets te
doen. Leuk om zo nu en dan als extra toetje te doen met een klein groepje.
Pyrografie: deze activiteit is niet voor alle kinderen geschikt. Omdat de stift erg heet wordt en
er geduld en oefening voor nodig is.
Beeldhouwen: werken met abachi vinden kinderen erg leuk. Er moet hard gewerkt worden om
er iets van te maken.
Speksteen: deze activiteit vraagt geduld. De kinderen kunnen er lekker bij zitten en ze worden
er rustig van als ze in de gaten krijgen dat het echt mooi wordt.
Zelf vilt maken: verrassende activiteit omdat de wol fijn aanvoelt en de kleuren erg
aanspreken. Deze activiteit werkt altijd goed maar de merinowol is duur.
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Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn : Petra, Jan, Tjeerd, Ricardo, Hennie, Dinie en Joke
Het werken met zoveel verschillende technieken is een grote omslag en vraagt een flexibele
opstelling.
Dat gaat hartstikke goed en erg leuk om die ontwikkeling bij iedereen te zien.

Organisatie van de werkplaats
Aanmelden bij de werkplaats
We hebben geprobeerd iets structuur te krijgen in de aanmeldingen. Er zijn kinderen
die trouw aangemeld worden en kinderen die gewoon komen zonder aanmelding. Niet
alle ouders vinden het prettig om iedere week te moeten aanmelden.
Betalingen bij de werkplaats
De betalingen met de strippenkaarten gaan goed. Meeste strippenkaarten worden
tegenwoordig via de bank betaald, daardoor hebben we niet meer zoveel contant geld
in de portemonnee en is het voor de boekhouding overzichtelijker.
Strippenkaarten
Die worden regelmatig vergeten door de kinderen of ze gaan met de was mee.
We houden dat bij in ons kasboek, dat gaat prima.
De kaarten zijn nu genummerd, dat wordt genoteerd en ook de datum van betaling.
Daardoor kunnen we nagaan hoeveel keer een kind is geweest en of dat overeenkomt
met de knippen in de kaart.
Begeleiden van de kinderen
Sommige kinderen hebben moeite met kiezen van een activiteit en moeten daarin
geholpen worden en er zijn kinderen die het juist heerlijk vinden om zelf te kunnen
kiezen. Ieder kind heeft een eigen manier van ontwikkelen en de manier van
begeleiden moet op ieder kind afgestemd worden.
Dat is het kenmerk van de werkplaats.
Doel = stimuleren van eigen initiatief, onderzoeken en uitproberen
Opzet van de middagen
We bereiden soms iets voor en soms niet. We bekijken waar de kinderen op dat
moment mee bezig zijn en sluiten daarop aan.

Opzet van de schoolactiviteiten
Bij schoolgroepen bereiden we de technieken voor en krijgen kinderen een opdracht. We
proberen de opdrachten zo te maken dat ieder kind er ook eigen ideeën in kwijt kan. Dat is
een uitdaging maar erg leuk om te bedenken. Afgelopen jaar hebben we met de St
Bernardusschool en de Prins Mauritsschool gewerkt.
De docenten waren positief en de kinderen bijna altijd ook. Er zijn heel veel foto`s door
docenten genomen.
Manier van werken met schoolgroepen
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Het werken met groepen is totaal anders dan de individuele manier van werken in de
werkplaats. Vrijwilligers lopen hierbij tegen hun grenzen aan. Ze worden gedwongen zich op
te stellen als docent en moeten kinderen grenzen aangeven. Daarin zijn we aan het leren.

Terugblik op de schoolactiviteiten
Het afgelopen jaar hebben we ervaring opgedaan in het werken met schoolgroepen, het
opzetten en het uitwerken van activiteiten. Daar hebben we veel van geleerd en we hebben dat
met plezier gedaan.
We kregen van de scholen de ruimte om op ons eigen manier te werken en als er hulp nodig
was dan konden we altijd hulp vragen. De samenwerking was prima.
Echter het doen van 2 groepen handvaardigheid achter elkaar is niet goed bevallen, ¾ uur
was tekort voor de activiteit en 2 groepen achter elkaar was teveel.
Er is dan tekort tijd om activiteiten aan te passen en de planning moet darbij erg strak zijn.

Financieel
Inkomsten en uitgaven 2017

Opbrengsten
Hagenpoortschool
strippenkaarten
kinderfeestjes

Uitgaven
€ 75,€ 1199,€ 125,-

nog te ontvangen St Bernardusschool
€ 525,totaal inkomsten

€ 1924,-

verzekering
materiaal
organisatie
opening
website/promotie/telefoon
inventaris werkplaats

€ 220,€ 1237,€ 781,€ 107,€ 286,€ 102,-

totaal

€ 2733,-

uitgaven

Verlies € 809,-
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Conclusie:
Bezetting van de werkplaats
Er komen gemiddeld 5 kinderen per keer. Er kunnen wel wat meer meer kinderen bij
maar het loopt wel en er komen nog steeds nieuwe kinderen bij.
Gebruik van de locatie
Scholen maken er steeds meer meer gebruik van en zijn zich meer bewust om ook
zorg te dragen voor het opruimen en schoonhouden van het lokaal.
Subsidie
Subsidieaanvragen laten we even voor wat het is.
Vrijwilligers
Voor de werkplaats hebben we genoeg vrijwilligers, er kan echter wel wat vers bloed
bij. De werkplaats kan ook als stageplek dienen.
Organisatie van de werkplaats
De boekhouding en regels die we met elkaar hebben afgesproken lopen goed.
We weten wat er van elkaar verwacht wordt en afspraken worden nagekomen
Technieken
Er is een basis gelegd, daar kunnen we jaren mee verder. Er hoeven voorlopig geen
nieuwe technieken bij.
Financieel:
Er is dit jaar veel geld aan materiaal uitgegeven. Het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten heeft meer gekost dan begroot was. Er is nu een voorraad van
basismateriaal. De organisatiekosten zijn structureel daar kan niet op worden
bezuinigd.

Volgend schooljaar
Werken met schoolgroepen het hele jaar door vergt veel tijd en voorbereiding. We
hebben het met plezier gedaan maar het kan niet op deze manier als vrijwilligerswerk
door gaan.
Handvaardigheid integreren in de lessen
Handvaardigheid moet meer aansluiten bij de lessen. Op die manier kan er ook meer
tijd voor vrij gemaakt worden en wordt het breder gemaakt.
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