


CONCEPT I-WAVE



Waarom 
mee doen 

met I-
WAVE?

• I-WAVE is ontstaan vanuit passie voor onze 
samenleving. Hoe kunnen we samen onze 
samenleving geïnspireerder, warmer en 
duurzamer maken?

• We geloven dat dit haalbaar is:

• door zelf ons steentje bij te dragen met velen.

• door druppels die veranderen in een golf en 
die dan andere golven in beweging brengen.

• door zelf in actie te schieten en niet aan de 
zijlijn te blijven staan. 

• door samen te werken.

Een mug kan een olifant uit zijn slaap houden!



Waarom 
meedoen 

met I-
WAVE?

Wees zelf de verandering waarvan je droomt 
dat die zich rondom jou zou voltrekken.

We kiezen voor de weg van binnen naar 
buiten.

• Verstilling: We bezitten oneindige mogelijkheden, we 
worden gedragen.

• Kleine goedheid: We hebben heel veel kleine kansen 
om het verschil te maken voor elkaar en onze planeet.

• Als we vanuit deze houdingen met elkaar gaan 
samenwerken en actie ondernemen kunnen we echt 
het verschil maken.



Waarom 
meedoen 

met I-
WAVE?

Wat is het effect als niet 20 leerlingen maar 10.000 leerlingen en 
leerkrachten dit min of meer gelijktijdig proberen te doen? Dan 
verhoogt de geluksthermostaat in Vlaanderen.

Door onze aanpak willen we van het voornemen een gewoonte maken 
door het samen 30 dagen te proberen. Deze gewoonte willen we 
verankeren door een kleine sociale actie te ondernemen.

We bieden, voor zij die willen, de kans aan om er nog verder mee 
door te gaan zodat de gewoonte, een diepe aanname wordt.

“De wereld zal gered worden door de 10-14 jarigen” – Dalai Lama.

Onze missie: We stoppen niet tot er in elke Vlaamse huiskamer een I-
WAVER is.



Waarom zou 
je meedoen 

met I-
WAVE?

Je realiseer heel wat andere leerplandoelen (bv. 
zill doelen).

We proberen kwalitatief, gratis didactisch 
materiaal aan te bieden zodat elke school kan 
meedoen.

We willen elkaar steunen, energie geven om dit 
project samen uit te rollen en ook samen verder 
te ontwikkelen. We kiezen voor co-creatie.



Nog even onze vier uitdagingen: 

30 dagen lang
Elke dag vijf minuten 
verstillen…

Een daad doen van kleine 
goedheid…

Afronden met een 
(kleine) sociale actie 
samen met bondgenoten





Ons 
droomdoel
10.000 jongeren I-WAVEN samen in 2022



Wie zijn we?

• Een dynamisch vrijwilligersteam dat zich 
stap voor stap heeft gevormd.

• Els, Kim en Gregory zijn onze 
onderwijsexperten.

• Maarten tekent voor de communicatie.

• Walter en Maarten samen zorgen voor 
de coördinatie.

• We zijn gestart vanuit een denktank die 
initiatieven uitwerkt om onze 
samenleving te inspireren verbonden 
met I-lab – Clemenspoort maar zullen 
tot een nieuwe vzw doorgroeien, die zal 
starten op 1 april.



CAMPAGNE 
2021/2022



1. Nieuw dit jaar: LET’S HELP THIS 
PLANET!

Draag samen met I-WAVE zorg voor onze natuur.

I-WAVE engageert zich om voor elke school die mee doet een boom te planten in ons 
nieuw I-WAVE bos. 

Om dit mogelijk te maken werken we samen met 
vzw Durme.



LET’S HELP THIS PLANET!



2. Voor het eerst uitgewerkt DIDACTISCH 
MATERIAAL



3. ONDERSTEUNING BIJ INTEGRATIE I-
WAVE

I-WAVE helpt jou graag bij de intergratie van ons project op jouw school.

2 3 4 5
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ORGANISATIE traject 2

2 3 4 5

STARTLES (zelf in te delen over één of meerdere lessen) 

- Leerlingenbundel : geluk, code, verstillen, kleine 
goedheid, sociale actie, hulpkaart, tips, nazorg…

- Draaiboek
- Startpowerpoint.
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https://media-01.imu.nl/storage/i-wave.be/14780/leerlingenbundel-basisschool-derde-graag-i-wave.pdf
https://media-01.imu.nl/storage/i-wave.be/14780/draaiboek-basisschool-derde-graad-i-wave.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/16P4hu-g5dZFgk_N9bV53r59D6pEkgd6G/edit#slide=id.p2


ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (5-10 min.)
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- Gebruik een viertal gelukskaartjes

kleine goedheid in de klas



www.i-wave.bewww.i-wave.bewww.i-wave.be www.i-wave.be



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (15 min.)

- Bezorg de overige gelukskaartjes aan familie,
vrienden en buurt.
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Gelukskaartjes buiten de school



www.i-wave.bewww.i-wave.be www.i-wave.be www.i-wave.be www.i-wave.be



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (10 min.)

- Experimenteren met mediteren: OMM

- Werken met opdrachtenbundel rond verstillen
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Verstilling

https://youtu.be/F6eFFCi12v8
https://www.i-wave.be/schoolmateriaal-lespakketten-verstillen/


ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (10 min.)

- klasgesprek
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Terugblik op I-Wave

- brainstorm sociale actie
- slotlespowerpoint

https://docs.google.com/presentation/d/1U5nBLD_gF-DPRMyyFbFn9UDBX1axHGIj/edit#slide=id.p1


Tip voor sociale 
actie…met je klas vijf 
euro sparen en dan een 
boom kopen voor ons I-
WAVE bos. De klas krijgt 
een certificaat op naam. 
Je kan een boom kopen 
via www.i-waveshop.be



ORGANISATIE

2 3 4 5

“Finish” – afronden
en verwijzen naar 
kans om verder te I-
WAVEN…en tot 
volgend jaar…
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Vind je I-WAVEN tof… 
ga dan gerust door met I-WAVEN. 

Graag drie suggesties:

  

  
 ontwikkeld.

  

Graag deelnemen?



DIDACTISCH 
MATERIAAL



LEERLINGENBUNDEL



















26     5
Een mandela gekleurd.

Mijn collega’s een complimentje gegeven. 







Gelukskaartjes – set van 9 
voor elke leerling



www.i-wave.be



OPDRACHTENBUNDEL













GANZENBORD



Reeks 1: Verstillen op mezelf

Reeks 2: Verstillen in groep

Reeks 3: Een kleine goedheid

Reeks 4: Klasgesprekken













CAMPAGNEMATERIAAL
I-WAVE



Campagne 
affiche - A3



Nieuw bullet journal voor 
de collega’s

• Interessant voor jezelf en collega’s.

• Gratis bestelbaar voor tweede en derde graad.
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Maart 2022 wordt I-WAVE for kids 
gelanceerd.

Mei 2022 wordt I-WAVE for neighbours 
gelanceerd.

Via het bullet journal promoten we een 
jaar lang I-WAVE voor studenten, 
verenigingen, organisaties en personen.



HOE PRAKTISCH AAN DE SLAG 
MET I-WAVE?



Ga naar onze 
vernieuwde 
landingspagina:
www.i-wave.be

Je vindt daar onderaan een googleform 
waarmee je jouw bestelling kan plaatsen.

Op basis van het aantal leerkrachten en 
leerlingen die mee doen, stellen wij een 
gratis infopakket samen:

• Voor elke leerling:

• Leerlingenbundel

• Setje van 9 gelukskaartjes

• Voor elke leerkracht:

• een bullet journal

• een affiche



De website 
als 
didactische 
bondgenoot
…

Je vindt er de powerpoints.

Je vindt er de verschillende werkvormen.

Je vindt er ook alle schoolmateriaal in pdf dat 
je mag gebruiken om zelf te af drukken of te 
verspreiden (zit als optie in googleform).



Nog een extra hulpmiddel

Er is een gesloten facebook 
groep actief ( i-wave voor 

leerkrachten) waar je terecht 
kan met je vragen, goede 

voorbeelden kan achterlaten en 
waar we elkaar kunnen 

ondersteunen.



KENNEN JULLIE NOG 
ANDERE SCHOLEN?

Geef dan een 
contactadres(-sen) 

door aan 
els@i-wave.be en we 

bezorgen je graag onze 
originele 

I-WAVE eco - draagtas.

Katoenen (135 gr/m²) draagtas khaki (écru)

1119329 | 230391

Front side (300x300mm) | Print in 1 color

Pieter Braaijweg 101

1114 AJ, Amsterdam

The Netherlands

+31 (0)20 504 57 13

promo@loopper.com

www.loopper.com/nl

Meer dan

20 jaar ervaring

Alle producten

snel geleverd

Persoonlijk

contact

Altijd de

scherpste prijs

Custom made

producten

Call for more information:

+31 (0)20 504 57 13 Project Offerte Drukproef Datum Design by

5155848 5155848.01 5155848.1 15-11-2021 Nurul

Disclaimer:
Loopper is niet verantwoordelijk voor fouten in de opdruk. Na goedkeuring accepteert je het resultaat op basis van dit digitale

voorbeeld. Let op dat kleuren kunnen afw ijken op ieder beeldscherm. Om een perfect resultaat te garanderen, adviseren wij je

een EPS of AI bestand aan te leveren met daarin pantone kleur codes. Bij een full color print kunnen wij echter nooit pantone

kleuren garanderen. Bezoek onze klantenservice pagina voor meer informatie over het aanleveren van jouw logo. Neem contact

op met uw persoonlijke accountmanager voor meer informatie.

NL •  BE •  DE •  FR •  IT •  ES •  UK



ONZE WEBSITE EN ONZE 
WEBSHOP



Onze webshop
www.i-waveshop.be

Je kan al het gratis didactisch 
materiaal bestellen via 

googleform op 

www.i-wave.be.

Je kan ook enkele producten 
bestellen als steun op:

www.i-waveshop.be

• Ons I-WAVE bandje: 1 euro.

• Een certificaat voor een I-
WAVE boom: 5 euro.

• Onze I-WAVE tas: 5 euro

• Onze I-WAVE mok: 12 euro.

• Ons bullet journal  plus: 3 
euro.

http://www.i-wave.be/
http://www.i-waveshop.be/


ZIJN ER NOG VRAGEN?



Tot slot

• Mee doen met I-WAVE is de wereld een 
stukje warmer maken.

• We gaan samen heel veel steentjes 
verleggen in de rivier.

• We zijn jullie ontzettend dankbaar dat 
jullie mee willen doen met het bouwen 
van die positieve energiegolf in 
Vlaanderen.

• Welkom in onze grote I-WAVE familie!

• Succes met de uitrol. We zijn benieuwd 
naar jullie ervaringen.




