
 

 

 

YOGA – KIND (8+) 

INLEIDING 

De basis: fysieke houdingen om 

spelenderwijs tot een soepeler, krachtiger 

en gezonder lichaam te komen. Je leert je 

te ontspannen, door je in te spannen. Bij 

jezelf te blijven en door te zetten als een 

houding even niet lukt. Of je er juist aan 

over te geven. Ieder les wordt afgesloten 

met een creatieve verwerkingsopdracht 

(en een kopje thee). 

De opleiding bestaat uit 12 lessen die 

wekelijks plaatsvinden, m.u.v. 

schoolvakanties. 

Het doel van De spirituele School is het 

bevorderen van de spirituele ontwikkeling van 

zowel kinderen als hun opvoeders.  

ACHTERGROND 

Dit doel trachten we te bereiken met Raja 

Yoga, ook wel de koninklijke yoga genoemd. 

De yogaprincipes zijn te herleiden tot  8 

stappen, zoals die duizenden jaren geleden 

door Patanjali zijn opgeschreven.   

De Spirituele School heeft een lesprogramma 

ontwikkeld voor kinderen dat bestaat uit  3 

modules (yoga, meditatie en filosofie) van 12 

lessen. En een opleiding voor docenten. 

De opleiding is in 2012 ontworpen door 

Angela de Rie (opgeleid bij het Raja Yoga 

Instituut tot yogadocent en pedagoog). 

PROGRAMMA 

In de  eerste module wordt het fundament 

gelegd, waarbij het accent ligt op fysieke en 

emotionele bewustwording. 

De module wordt afgesloten met een 

“meesterproef”. Bij de eerste module is dat 

het doorslaan van een houten plankje met 

daarop een hartenwens.  

EEN YOGALES 

Een yogales bestaat uit 30 minuten 

yogahoudingen (asana’s), waarna een 

visuaIisatie volgt. De theorie wordt vervolgens  

behandeld. De les wordt afgesloten met een 

creatieve afsluiting of een cooperatief spel.  

VOOR WIE? 

Yoga is er voor alle jongens en meisjes vanaf 8 

jaar die veel begrijpen, maar niet altijd 

begrepen worden. Die nieuwsgierig  zijn en er 

zin in hebben. Als ouders zelf aan yoga doen is 

dat een mooie bijkomstigheid, maar dat hoeft 

niet per se. 

DETAILS  

omvang: 12 lessen van 1 uur en een kwartier  

leeftijd: vanaf 8 jaar 

prijs: 120 euro  

locatie: Waterland of op school 

aanmelden: www.despiritueleschool.nl  

EFFECTEN 

Door regelmatig Yoga te beoefenen, wordt je 

lichaam soepel en sterker.  Yoga zorgt er voor 
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dat je evenwichtiger wordt, minder snel van 

slag. Door Yoga kun je je beter concentreren 

en word je minder snel afgeleid. Je wordt 

rustiger en kunt je beter ontspannen. Door de 

uitgebreide aandacht voor de Yoga 

wetenschap, begrijp je ook wat je doet. Op 

den duur sta je meer in verbinding met jezelf 

en met de wereld om je heen.  

 

ERVARINGEN 

“Ik was laatst voor de yogales heel boos op 

mijn zusje, maar na de les kon ik haar 

vergeven en vond ik haar toch eigenlijk heel 

lief!”  

“Toen ik vorige week mijn spreekbeurt moest 

houden, kon ik nog gewoon ademhalen en 

voelde het veel minder spannend dan anders.”  

OPTIONEEL  

 (tussentijdse) evaluatie 

 Ouder/kind yogales 

 

 


