
Waar word je gelukkig van? 
Wat drijft jou? Wie ben je?

De les van
  je leven...

Het lijkt simpel, maar zelfs de meeste volwassenen 
vinden het lastig deze vragen te beantwoorden. De 
Gelukskoffer helpt kinderen op jonge leeftijd positief te 
ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling. 
De wetenschappelijk onderbouwde methode stimuleert 
kinderen zichzelf en de ander te leren kennen en te 
vertrouwen, de basis voor een veilig schoolklimaat. In 
7 thema’s werken de kinderen aan hun persoonlijke 
ontwikkeling en de eigen invloed op geluk. Dit resulteert 
in een positiever zelfbeeld en een sterk verbeterde sociale 
omgang. Gelukskoffer streeft naar meer balans tussen IQ 
en EQ en legt daarmee een stevige basis voor de toekomst. 
De Lessen in Geluk bieden jou als leerkracht veel eigen 
mogelijkheden. Kinderen die vroeg leren over persoonlijk 

leiderschap, de kracht van gedachten en de 

eigen invloed op geluk hebben een positiever 

beeld van zichzelf en de wereld om hen 

heen. Het resultaat van Lessen in Geluk is 

dat kinderen minder bang, minder boos en 

minder verdrietig zijn. Bovendien verbetert de 

sociale omgang en het klassenklimaat.

7 thema’s komen in iedere groep aan bod: 

wat is geluk?, positief denken, dankbaarheid, 

talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen 

en geluk doorgeven. Als leerkracht begeleid 

je de leerlingen door opdrachten, oefeningen, 

spellen, theorie, gedichten, fi lmfragmenten 

en ‘wist je datjes’. Doel van de methode is om 

de kinderen positieve mentale bagage mee te 

geven, een koffer gevuld met eigen geluk.

Ieder

in zijn kracht
kind

Vraag gratis het Schets, 
doe- en inspiratie e-book 
De Gelukkige School
(t.w.v. €24,95) aan! 
Een e-book voor visievorming binnen 
de school, voor je team en voor jou als 
onderwijsprofessional. Gebruik de code: 
HeutinkGeluk bij het plaatsen je bestelling.

Verken gratis de 
7 geluksmomenten 
met de hele klas!

Tip!

Scan de      
      c� es!



KOPIEERBLAD

Zo voel ik mij 
               vandaag
Zo voel ik mij 
               vandaag

Ik voel mij zo, omdat:

Handig om bij te 
houden hoe gelukkig 
kinderen zich voelen 
en waarom. Bewaar 
ze in een map, zodat je 
het gemiddelde gevoel 
in kaart hebt.

�  � lu� -
me� r

Mijn naam is:

Dag en datum:

Kruis op de 
geluksmeter aan hoe 

gelukkig je je voelt.

VOOR DE LEERKRACHT


