Levend Leren en Freinet.
Bureau Levend Leren baseert inhoudelijke ontwikkeling en begeleiding op de uitgangspunten van de
Franse pedagoog en onderwijsdeskundige Célestin Freinet. Telkens weer blijkt hoe actueel en
betekenisvol zijn onderwijsideeën zijn. Op www.freinet.nl vindt u veel informatie over dit onderwijs.

Onderwijs is op zoek.
Nu blijkt dat veel scholen op zoek zijn naar alternatieven voor hun onderwijs komen zij ook uit bij
Freinet. Wij verzorgen workshops en inleidingen over het freinetonderwijs op allerlei niveaus.
Voor schoolbesturen die overwegen een pedagogisch en onderwijskundig hoogwaardige school op
te richten of een bestaande school om te vormen naar een modern concept.
Voor studenten onderwijskunde, lerarenopleiding of pedagogisch medewerker die meer willen weten
over Freinet. Vooral als ze ervaren in hun opleiding en stage dat veel talenten van kinderen en hun
leraren en begeleiders niet tot hun recht komen en dan op zoek gaan naar alternatieve
onderwijsvormen.
Voor ouders die geïnteresseerd zijn in een vorm van onderwijs waarbij kinderen echt serieus worden
genomen. Freinetonderwijs heeft echte antwoorden op vragen zoals: hoe zorgen je voor zinvol werk
voor begaafde kinderen, hoe bied je kinderen echt ruimte voor creativiteit en expressie, hoe zorg je
voor een optimaal pedagogisch klimaat, ......
En vanzelfsprekend voor schoolteams die zich bezinnen op de toekomst van hun school. Laat je
informeren over deze vorm van levend onderwijs en neem mede op basis van deze informatie
beslissingen over de ontwikkeling van je school.
De werkwijze die we volgen varieert per doelgroep en situatie. We maken gebruik van presentaties
meestal gekoppeld aan interactieve werkvormen.
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De schoolomgeving (rechts een deel van het theater) van De Freinetschool in Vence (Frankrijk).

Kinderen aan het werk in de schooltuin. Freinetschool Klimop, Oostkamp.
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En hier binnenkort

een foto van jouw klas of

school die werkt

met freinettechnieken?

Belangstelling?
Neem even telefonisch contact op (0512-461192 of 06 12549966) of stuur een mailtje naar
info@levendleren.nl .
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