
WELKOM
FIJN DAT JE ERBIJ BENT! 

WE WACHTEN NOG EVEN TOT 
IEDEREEN IS AANGESLOTEN…





Welkom!
• nieuwkomers

• onze I-WAVERS van vorig jaar

• ons team: Els, Kim, Gregory en Maarten

• De chatbox is heel de tijd open en we beantwoorden je vragen 

vanuit ons team direct.



Planning voor deze avond

1. concept I-WAVE

2. campagne 2021/2022

3. didactisch materiaal I-WAVE

4. campagnemateriaal I-WAVE

5. Help ons mee groeien! – Zijn er nog 

vragen?



CONCEPT I-WAVE (Walter)



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 het funderend leerplan en heel wat 
andere leerplandoelen.

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 
bij voorkeur in januari 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 een onderdeel van een 
denktank die initiatieven uitwerkt om 
onze samenleving te inspireren 
verbonden met I-lab – Clemenspoort.



CAMPAGNE 
2021/2022 (Gregory)



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 tiende I-WAVER 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. NIEUW DIDACTISCH MATERIAAL



3. ONDERSTEUNING BIJ INTEGRATIE I-
WAVE

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

Kies het traject dat het best bij de situatie van jouw school past om dertig dagen (5 
weken) lang te I-WAVEN en personaliseer het naar wens.

2 3 4 5

1



Traject 1: Gemeenschappelijk funderend leerplan

Op zoek naar een manier om het gemeenschappelijk funderend 
leerplan vorm te geven.

Het gemeenschappelijk funderend leerplan (KOV) is in voegen 
sinds de onderwijshervorming van de eerste graad SO (2019). 

We willen deze doelen graag als school bereiken en willen 
daarvoor ons klasuurtje gebruiken.





Traject 2: Leerplan godsdienst/mens & samenleving of 
een ander vak.

Ik geef mens & samenleving of een ander vak op mijn school. Ik 
merk dat een heel aantal doelstellingen van mijn leerplan 
kunnen bereikt worden met dit project. 

Ik vind het didactisch materiaal van I-WAVE een meerwaarde 
om binnen mijn lessen te gebruiken. 

Echter heb ik niet de tijd om gedurende 5 weken mij enkel te 
focussen op het I-WAVE project en kan ik enkel een stukje van 
mijn beschikbare lestijd inzetten.



Traject 3: Sleutelcompetenties - vakoverschrijdend werken

Hier  focussen we op het werken rond sleutelcompetenties en 
vakoverschrijdende projecten.

We zijn daarom op zoek naar een project dat in verschillende 
vakken aanbod kan komen. 



Overzicht trajecten

uitgewerkte 
lespakketten

losse 
lesonderdelen

uitgewerkte 
lespakketten 

vakoverschrijded



ORGANISATIE: traject 1

2 3 4 5

STARTLES (2u godsdienst, zedenleer, mens en 
samenleving of…)

- leerlingenbundel

- hulpboekje

1



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (1u klasuur/ differentiatie-uur)

- klasgesprek
- complimentenaccordeon

1

- Follove-me-spel

kleine goedheid voor een klasgenoot



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (1u klasuur/ differentiatie-uur)

- klasgesprek
- postkaarten

1

een warm bericht voor je familie, vrienden…



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (1u klasuur/ differentiatie-uur)

- klasgesprek
- opdrachtenbundel

1

innerlijke rust



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (1u klasuur/ differentiatie-uur)

- klasgesprek
- brainstorm sociale actie

1

Terugblik op I-Wave



ORGANISATIE

2 3 4 5

“Cliffhanger finish” –
bladwijzer…

1



ORGANISATIE traject 2

2 3 4 5

STARTLES (2u) – is in verschillende vakken mogelijk

- leerlingenbundel
- hulpboekje

1



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (5-10 min.)

1

- Follove-me-spel
kleine goedheid voor een klasgenoot



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (15 min.)

- postkaarten

1

een warm bericht voor je familie



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (10 min.)

- 2 minuten meditatie
- complimenten knipblad

1

Innerlijke rust + kleine goedheid



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (10 min.)

- klasgesprek

1

Terugblik op I-Wave

- brainstorm sociale actie



ORGANISATIE

2 3 4 5

“Cliffhanger finish” –
bladwijzer.

1



ORGANISATIE

2 3 4 5

STARTLES (2u godsdienst of ander vak)

- leerlingenbundel
- hulpboekje

1



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (techniek)

- maken van een draadfiguur

1

kleine goedheid



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (1u Nederlands)

- klasgesprek
- postkaarten

1

een warm bericht voor je familie



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (1u beeld)

- klasgesprek
- opdrachtenbundel

1

innerlijke rust



ORGANISATIE

2 3 4 5

OPVOLGING (1u mens & samenleving)

- klasgesprek
- brainstorm sociale actie

1

Terugblik op I-Wave



ORGANISATIE

2 3 4 5

“Cliffhanger finish” -
bladwijzer

1



DIDACTISCH 
MATERIAAL



LEERLINGENBUNDEL



















HULPBOEKJE





26     5
Een mandela gekleurd.

Mijn collega’s een complimentje gegeven. 









ONDERSTEUNENDE 
POWERPOINTS



ONDERSTEUNENDE POWERPOINT



POSTKAARTEN





BLADWIJZER



ALLEEN 
GA JE SNEL

SAMEN
GAAN 

WE VER 



COMPLIMENTEN
KNIPBLAD



 



OPDRACHTENBUNDEL

















GANZENBORD



Reeks 1: Verstillen op mezelf

Reeks 2: Verstillen in groep

Reeks 3: Een kleine goedheid

Reeks 4: Klasgesprekken













CAMPAGNEMATERIAAL
I-WAVE (Kim)



Campagne affiche - A3
www.i-wave.be

inspiratiewave

inspiratiewave

i_wave

SAMEN VOOR 
EEN WARME SCHOOL

MET

DURF JIJ ONZE UITDAGING AAN?



Nieuw bullet journal

• Interessant voor jezelf en collega’s.

• Gratis bestelbaar voor tweede en derde graad.
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WIL JIJ GRAAG GELUKKIG WORDEN?
Dan is I-WAVE misschien wel iets voor jou!

I-WAVE is een inspiratiebeweging die zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen wil aanmoe-
digen om verstillen, kleine goedheid en sociale actie tot hun grondhoudingen te maken. 
We vertrouwen erop dat, als je deze grondhoudingen in je leven integreert, je geluksniveau 
stijgt voor jezelf en voor iedereen die het leven met je deelt. 

We willen met zoveel mogelijk men-
sen samen I-WAVEN. We willen in 
januari vooral de secundaire scho-
len uitnodigen om te I-WAVEN, in 
maart de basisscholen en in mei de 
gezinnen en de buurten. Onze stille 
droom is dat eens je een maand hebt 
ge-iwaved het doorloopt en het je 
levensstijl wordt.

Zo bouwen we stapje voor stapje aan 
een grote I-WAVE community, de 
smaakmakers van ons samen leven.
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UITDAGING 2 
DAGELIJKS 1 DAAD DOEN VAN KLEINE GOEDHEID – “1”

Zoek het niet te ver. We gaan voor heel kleine en haalbare daden van goedheid:

 ○ Je kan een daad van kleine goedheid doen voor wie dicht bij je leeft, woont of werkt.  
Bv.: Zomaar de vaat leegmaken. 

 ○ Je kan een daad van kleine goedheid doen voor iemand die je nog niet kent. 
Bv.: Een glimlach schenken aan een voorbijganger die je niet kent. 

 ○ Je kan een daad van kleine goedheid doen voor onze planeet.  
Bv.: Eén stukje zwerfvuil oprapen.

HOE KAN JE I-WAVEN?
We stellen je vier uitdagingen voor. Als je deze uitdagingen ter harte neemt, 
zal je geluksgevoel een mooie boost krijgen en heb je heel wat steentjes ver-
legd in de rivier van het samenleven. Onze gelukscode is 5130/1 !

UITDAGING 1  
DAGELIJKS VIJF MINUTEN VERSTILLEN – “5”

We nodigen je uit om dagelijks vijf minuten tijd te nemen om naar binnen te gaan en contact 
te zoeken met wat je draagt, energie en vertrouwen geeft. 

 ○ Je kan het doen door bij wijze van 
spreken bruiswater te drinken en heel 
gewone dagelijkse handelingen met 
aandacht en liefde te doen. Hier heeft 
mindfulness ons heel wat te bieden. 
Je zou de gewone dingen van elke dag 
kunnen vergelijken met het water en 
de extra aandacht of liefde waarmee je 
het doet met de bubbels.

 ○ Je kan het doen door bij wijze van spreken koffie te drinken of 
door gewoon even met jezelf in gesprek te gaan op een rustige 
plek en stil te staan bij de vraag: hoe gaat het met mij of door de 
vraag te stellen: wat is mijn diepste verlangen? 

 ○ Je kan het doen door bij wijze van spreken thee te drinken of 
gewoon je te laten inspireren door een fijne tekst, een beeld, 
een filmpje, de natuur. Je eigen leven is dan als het heet water 
dat op smaak wordt gebracht door een inspiratie impuls, het 
theezakje. 

 ○ Je kan het doen bij wijze van spreken door wijn te drinken of te 
experimenteren met meditatie. Gewoon even je ogen sluiten en 
een mantra, gebedswoord of gelukswoord vriendelijk in jezelf 
herhalen. Of je kan het ook doen door rustig te luisteren naar je 
adem. Het is een vorm van verstillen die de kwaliteit heeft van 
het genieten van een goed glaasje wijn.
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UITDAGING 3 
30 DAGEN VOLHOUDEN – “30”

We willen, door ons een maand lang te focussen op dagelijks 5 minuten verstillen en 1 daad 
te doen van kleine goedheid, deze twee voornemens tot krachtige positieve gewoontes laten 
worden. 

We dromen ervan dat je na deze maand samen met ons doorgaat met het beoefenen van de 
verstilling en de kleine goedheid. Je wordt daar zelf gelukkiger van maar ook iedereen die het 
leven met je deelt zal genieten van jouw geluksgroei.

WAT NA JOUW 30 DAGEN I-WAVE? 
Je kan eerst je sociale actie starten. 
Je kan je inschrijven voor onze weekmail via info@i-wave.be. Je krijgt dan elke week een tip 
voor verstilling, kleine goedheid en een suggestie van een initiatief dat je kan inspireren om 
te blijven experimenteren met het ondernemen van een sociale actie.

UITDAGING 4 
START EEN SOCIALE ACTIE – “1” 

Als je 30 dagen hebt volgehouden, zal je merken dat je innerlijke veerkracht en je sociale 
weerbaarheid gegroeid is. Misschien kan je nu de kers op de taart zetten door met andere 
I-WAVERS uit je omgeving of met andere bondgenoten één kleine sociale actie te bedenken 
die mensen in jouw omgeving gelukkig maakt. 

Misschien ruim je een lokaal op of maak je een pleintje zwerfvuil vrij of ga je met een groepje 
op bezoek in een woonzorgcentrum of organiseer je een sportactiviteit met kansarmen. We 
kijken uit naar je sociale creativiteit en wij zijn je eerste supporters.

WIST JE DAT…
 ○ er ook I-WAVE is op maat van de gezinnen en de buurt: I-WAVE for families?
 ○ er ook I-WAVE is voor de derde graad van de basisschool: I-WAVE for kids?
 ○ er ook I-WAVE is voor scholen: I-WAVE for schools?

Wist je dat deze brochure ook goed bruikbaar is voor leerlingen tweede en derde graad, 
studenten en iedereen die graag zelf wil I-WAVEN?
Wist je dat vorig jaar 5341 jongeren hebben meegedaan met I-WAVE?
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ALS JIJ MEE I-WAVED, PLANTEN WIJ EEN 
BOOM IN ONS I-WAVE BOS.
I-WAVE engageert zicht om voor elke 10 I-WAVERS die geprobeerd hebben 
de vier uitdagingen te doorlopen een boom te planten.

I-WAVE zet zich in voor natuurvereniging vzw Durme (www.vzwdurme.be).  
Zo hopen we op het einde van deze I-WAVE campagne geholpen te hebben om een nieuw bos te 
planten met 400 bomen dat jij ook kan bezoeken. 

Het volstaat dat je na je maand I-WAVEN je naam en voornaam mailt naar info@i-wave.be met 
de vermelding deelgenomen aan I-WAVE.

GEEF I-WAVE EEN DUWTJE IN DE RUG.
We bezorgen aan elke I-WAVER gratis het infomateriaal. Maar jij kan ons 
steunen door een bezoek te brengen aan onze webshop zodat we onze golf 
zonder financiële zorgen verder kunnen uitrollen.

Wordt eigenaar van een boom in ons nieuwe I-WAVE bos in Lokeren. Je stort hiervoor 5 euro en 
jij ontvangt het certificaat van jouw boom. Zo doe je een bubbelslag. Je steunt onze planeet en 
I-WAVE. Of ga voor één van onze andere leuke I-WAVE gadgets.

(www.inspiratiewave.com/webshop)
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NOG ENKELE TIPS...
I-WAVE bestaat uit vele kleine druppels, die samen golfjes maken en uit-
groeien tot één grote verfrissende golf van inspiratie en zo onze wereld 
zorgzamer en duurzamer maakt.

EEN BEKNOPTE HANDLEIDING VOOR I-WAVERS:

 ○ I-WAVE zijn kracht zit in de heel kleine stapjes. Zoek het niet te ver, niet te groots. Een mug 
volstaat om een olifant uit zijn slaap te halen. 

 ○ Je mag tips rond verstilling en kleine goedheid in het bulletjournal aanpassen aan jouw 
situatie. 

 ○ Je kan één soort verstilling of één suggesties van kleine goedheid elke dag herhalen en dan 
ben je ook schitterend bezig met I-WAVE. Of je kan één tip meerdere keren herhalen en dan 
afwisselen met een andere tip. De tips per dag moeten niet op die dag gebeuren maar wil-
len je gewoon inspireren. Als je een tip niet zit zitten, kijk dan gerust verder tot je misschien 
bij een tip komt die vandaag lukt voor jou.  

 ○ Je mag zelf op zoek gaan naar vormen van verstilling en kleine goedheid die kloppen voor 
jou. Je mag deze tips zeker met ons delen via els@i-wave.be. 

 ○ Als je het 30 dagen hebt geprobeerd, laat het ons zeker weten via een mailtje naar 
els@i-wave.be want je hebt dan jouw steentje bijgedragen in het planten van ons I-WAVE 
bos en je mag ons zeker tips bezorgen om I-WAVE nog verder te laten groeien.

 ○ Vergeet niet de kers op de taart te zetten met het organiseren van een sociale actie, die 
minstens ongeveer twee uur duurt. Meer mag ook en het zou tof zijn als je anderen hierbij 
kon betrekken. We geven graag enkele tips: 

 » Organiseer in je buurt met één buur of meerdere buren een verbindend moment: aperi-
tief, op de koffie, pannenkoeken eten, samen ontbijten… 
Leuke tips: www.stadclickt.nl/leven-in-stad/buurtfeest-organiseren-11-tips-topdag/ 

 » Kies enkele straten in je omgeving en maak ze zwerfvuil vrij. Je kan zeker vragen aan 
vrienden of ze je willen helpen.  
Meer info: www.mooimakers.be 

 » Kijk in je omgeving of er een vrijwilligersorganisatie is en  vraag of je twee uur mag 
komen mee vrijwilligen. Misschien is dit de start van een nieuw avontuur.  
Meer info: www.vrijwilligerswerk.be 

 » Verzamel gewoon vrienden, kennissen of collega’s en ga aan de slag met de vraag: ‘Wat 
zouden we kunnen ondernemen om onze omgeving warmer, zorgzamer en meer verbon-
den te maken?”. Hou hierover een brainstrom.  
Meer info: www.brainssstorm.com/brainstormen-handleiding/ 

 » Verzamel een aantal mensen uit je buurt, familie of vereniging, nodig hen uit om mee te 
doen met ‘I-WAVE voor de buurt’.  
Meer info: www.i-wave.be 
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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 (Els)?
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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
• hulpboekje
• 2 bedankingskaarten
• 1 bladwijzer

• Voor elke leerkracht:
• een bullet journal
• een affiche

Al het printmateriaal zal klaar zijn tegen 14 november.
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Tegen 14 november zal je er ook het draaiboek vinden.

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).

Op dit moment heb je een eerste overzicht van al het reeds 
beschikbare materiaal maar tegen 14 november zal alle materiaal 
afgewerkt terug te vinden zijn op de website.



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.

We zorgen ook voor een 
eenvoudige  digitale nieuwsbrief 

zodat je op de hoogte blijft van de 
verschillende ontwikkelen.

We broeden nog op een terugkom 
namiddag voor alle deelnemende 

scholen met muzikale topact, 
ervaringen, getuigenissen…onder 

voorbehoud 23 februari van 14 uur 
tot 17 uur in de Clemenspoort.



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 mok.



ONZE WEBSITE EN ONZE 
WEBSHOP
(Maarten)



Onze website: www.i-wave.be

Gekozen voor een eenvoudige 
landingspagina met de 
essentie

Let op nieuwe naam: van 
www.inspiratiewave.com naar 
www.i-wave.be

Je mag onze facebookpagina 
(i-wave) altijd liken.

http://www.i-wave.be/
http://www.inspiratiewave.com/
http://www.i-wave.be/


Onze webshop –
operationeel tegen 14 
november

Je kan al het gratis 
didactisch materiaal 

hier ook terugvinden.

Je kan ook enkele 
producten bestellen 

als steun:

• Ons I-WAVE bandje: 
1 euro.

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

• Onze I-WAVE mok: 
5 euro.

• Ons bullet journal  
plus: 9 euro.



ZIJN ER NOG VRAGEN?



Tot slot (Walter)

• 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.




