
Heb jij als docent nog echt dat contact met je leerling wat je als 
docent energie geeft? Is het echte gesprek nog mogelijk? Heb je 
daar de ruimte, tijd en middelen voor? Klooster Casella wil je laten 
zien wat zij te bieden heeft voor jou als docent om dat gesprek 
met je leerlingen te kunnen aangaan. We zullen dit doen aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld van docent Beeldende Vorming 
Bernadette Herber van het Bonifatius-college te Utrecht.  Zij heeft 
ons klooster ontdekt als plek om met leerlingen op verschillende 
manieren de stilte te ontdekken, ruimte te vinden voor ontmoeting 
en gesprek. 
Klooster Casella biedt haar klooster graag aan als plek van stilte 
en ontmoeting voor docenten en leerlingen van de midden- en 
bovenbouw van het voortgezet onderwijs. 

Meld je nu aan via de www.casella.nl of info@casella.nl Casella
stilte en ontmoeting voor jongeren

Uitnodiging donderdag 20 april 2017

Waar: Soestdijkerstraatweg 145 te Hilversum
Wanneer: donderdag 20 april 2017
Tijd: 16.00  tot 20.00 uur
Kosten: € 20,- per persoon (incl. maaltijd) 
Meer informatie en aanmelden 
vóór 1 april 2017 d.m.v. een mail naar:  
info@casella.nl 
o.v.v. docentendag 2017: 
Uw naam,
Telefoonnummer  
Vak dat u doceert  
Naam van de school waar u werkt. 
  

Creatieve workshop voor docenten  
om in gesprek te raken met hun 
leerlingen in Klooster Casella

Docentendag: tot verdieping komen met je leerlingen



www.casella.nl  Soestdijkerstraatweg 145 / 1213 VZ Hilversum 

Programma
16.00 uur  Welkom en rondleiding door het klooster  

met boerderij - Casella stilte en ontmoeting 
voor jongeren.

16.45 uur  Zelf aan de slag met het Praktijkvoorbeeld  
van Bernadette

17.30 uur  Reflectie op het aangeboden  
programma door docenten leerlingen

18.00 uur  Maaltijd
19.00 uur  Viering in de Gebedsruimte
19.30 uur  Terugkoppeling
20.00 uur  Afsluiting 

Leerlingen van het Bonifatius-college zullen het 
praktijkvoorbeeld ondersteunen. Docenten kunnen 
eventueel ook zelf een tweetal leerlingen meenemen, 
graag bij aanmelding doorgeven! 

Aanmelden
Meld je nu aan via de www.casella.nl of email. Er is 
beperkte ruimte, maximaal 20 deelnemende docenten. 
Aanmelden vóór 1 april 2017 d.m.v. een mail naar: 
info@casella.nl 

o.v.v. docentendag 2017, Uw naam, Telefoonnummer,  
Vak dat u doceert en naam van de school waar u werkt.

 Over Casella
 Casella is een kloostergemeenschap die een open huis 

biedt voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte 
en ontmoeting. Casella biedt verschillende workshops 
aan die gaan over verbinding en aandacht. Verbinding 
met jezelf, elkaar en de traditie. Met aandacht voor 
wat niet gezegd, gehoord of gezien wordt. De houding 
van verwonderen en ontdekken is kenmerkend voor 
de manier waarop Casella invulling geeft aan haar 
aanbod.  

 Aanbod Casella voor jongeren
 Jonge mensen die bij Casella te gast zijn, kunnen 

kiezen uit de volgende workshops:

-  Labyrint lopen: geen doolhof maar een doorgaande 
(levens)weg naar jezelf. 

-  Lectio Divina: met aandacht een tekst lezen, de 
woorden laten klinken. Zo ontdek je een hele nieuwe 
wereld en vaak ook iets van jezelf. Casella heeft hier-
voor een speciale ruimte ingericht. 

-  Speksteen bewerken in het atelier: kijken, voelen, 
vijlen, schuren en polijsten. Werken met speksteen is 
dé manier om je hoofd leeg te maken. 

 Je eigen programma
 Er zijn verder mogelijkheden voor het uitvoeren van 

je eigen programma of de invulling met een stilte 
retraite. En dit allemaal in een gerestaureerde histo-
rische boerderij gelegen in een bosrijke omgeving. Kijk 
voor meer informatie op www.casella.nl . 

 

Casella
stilte en ontmoeting voor jongeren

Kom kijken, zie, hoor en ervaar het!
Klooster Casella wil je laten zien wat zij te bieden heeft 
voor jou als docent om dat gesprek met je leerlingen te 
kunnen aangaan. We zullen dit doen aan de hand van 
een praktijkvoorbeeld van docent Beeldende Vorming 
Bernadette Herber van het Bonifatius-college te Utrecht. 

www.casella.nl 
Soestdijkerstraatweg 145 / 1213 VZ Hilversum

Docentendag donderdag 20 april 2017

Tot verdieping komen in klooster Casella

Waar: Soestdijkerstraatweg 145 te Hilversum
Wanneer: donderdag 20 april 2017
Tijd: 16.00  tot 20.00 uur
Kosten: € 20,- per persoon (incl. maaltijd)


