Nieuwsbrief najaar 2017
Beste collega’s,
Viermaal per jaar informeren we onze klanten en onderwijsvrienden met een nieuwsbrief over
ontwikkelingen binnen het bureau, nodigen we belangstellenden uit om te participeren in projecten en
stellen we iedereen op de hoogte van de nieuwste uitgaven.

Studiedag Natuurlijk Leren; natuurlijk leren we!
Meld je nu aan voor de studiedag!
Bureau voor Levend Leren werkt mee aan de studiedag van De Freinetbeweging in Nederland. Deze
wordt gehouden op 17 november 2017 op freinetschool De Nieuwe Regentesse, Kruisdwarsstraat 6,
in Utrecht, Centraal staat Natuurlijk leren. Er zijn workshops rond dit thema, er worden nieuwe
publicaties gepresenteerd en er is een inleiding over de registratie en documentatie van leerprocessen
middels portfolio’s.
9.30

Inloop, koffie/thee en inschrijving workshops

10.00

Opening en welkom: Nartano Glijn van de Nieuwe Regentesseschool
Presentatie boek: Freinet binnenste buiten
Anjo Mooren en Marijke Wiederholdt

10.20

Presentatie nieuwe uitgave van Freinet’s boek ‘Natuurlijk leren lezen’.
(Freinetbibliotheek 12) (Vertaald door Rouke Broersma) Jimke Nicolai

10.30

Eerste ronde workshops

12.00

Lunch. Er zijn diverse activiteiten.

13.15

Inleiding: hoe leg je ‘opbrengsten van natuurlijk leren vast? Judith Mulder(Schoolfolio) en Jos
Bol (Kunstcentraal) Dit duo plaatst deze vraag in een breed perspectief en geeft opties.

14.00

Tweede ronde workshops

15.30

Afsluiting met verfrissing

16.15-17.15 Algemene ledenvergadering Vereniging voor freinetpedagogie
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Meedoen? Meld je nu aan bij info@freinet.nl
Kosten voor deelname: € 65 euro inclusief koffie, thee, lunch en het boek Freinet Binnenste buiten.

Workshops: 1 Natuurlijk Leren Lezen 2 Voorbij de democratie: besluiten op basis van
gelijkwaardigheid 3 De kracht van het midden: hoe ga je om met polarisatie?
4 Levend leren in het domein rekenen/wiskunde 5 Film: L’Ecole Buissonnière (De Spijbelschool) 6
Stadstuin/schooltuin ontwikkelen 7 Workshop Natuurlijk Leren Rekenen en Tegeldruk 8 Groepsgewijs
probleem oplossen met Freinet 9 Leesgesprekken 10 Zelfsturend leren wordt je aangeleerd! 11
Werken met beeldmiddelen en jonge kinderen … EN NOG MEER.

Onderzoek van Freinet naar kindertekeningen
Onderwijzer, pedagoog en onderzoeker.
Célestin Freinet (1896-1966) was een veelzijdig onderwijzer,
pedagoog en onderzoeker.

Hij verrichtte onder andere

onderzoek naar de ontwikkeling van de kindertekening. Via
schoolcorrespondentie,
studiedagen

collegiale

verzamelde

hij

een

uitwisselingen
grote

en

hoeveelheid

tekeningen van kinderen. Alle tekeningen werden voorzien
van naam van de jonge kunstenaar en zijn leeftijd. Altijd
genoteerd in jaren en maanden (7.06 betekent dat het kind 7
jaar en 6 maanden is).
Freinet bracht in de tekeningen een ordening aan en
analyseerde

de

ontwikkeling.

Hij

inventariseerde

en

beschreef op deze wijze de ontwikkeling van tekeningen van
mensen, huizen, vogels, auto’s en paarden.

Voor leraren die tekenen belangrijk vinden.
Bureau voor Levend Leren vindt dit onderzoek zeer interessant voor leraren die het tekenen van
kinderen belangrijk achten. De beschrijvingen van Freinet, vertaald door Rouke Broersma zijn niet
alleen informatief, maar getuigen ook van een scherpe observatie van kinderwerk. Daar kunnen we
veel van leren, maar nog om (glim)lachen ook. Freinet (en de vertaler) weten in hun treffende
beschrijving ons mee te nemen in de wereld van het tekenende kind.
Na ‘De wording van de Mens in kindertekeningen’ en ‘De wording van huizen in kindertekeningen’ is
nu het derde boekje gereed: ‘De wording van vogels in kindertekeningen’. 77 Bladzijden met
kindertekeningen van vogels!
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Bestellen.
Wil je er meer van zien? De toelichting en verantwoording van Freinet lezen? Koop dit boekje.
Prijs € 12,50. ISBN 978-90-826502-4-2 Zie onze website www.levendleren.nl

SCHOKKEND tijdens de kinderboek enweek 2017

Boekpresentaties van Folkert Oldersma
In

de

kinderboekwinkels

van

de

hoofdsteden

van

Groningen, Drenthe en Friesland presenteert Folkert
Oldersma zijn boek SCHOKKEND Over aardbevingen in
Groningen aan bovenbouwleerlingen.

10 oktober 11.00 uur De Toverlantaarn Leeuwarden

12 oktober 9.00 uur Rapunzel Assen

12 oktober 13.00 uur De Kleine Kapitein Groningen
Wil je hierbij aanwezig zijn? Van harte welkom.
Adressen vind je op de websites van genoemde
kinderboekwinkels. Wil je een pakket boeken bestellen
voor je school? Neem dan contact op over de prijs.
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Natuurlijk leren lezen
In Natuurlijk leren lezen beschrijft Freinet hoe zijn
dochtertje

Baloulette

leerde

praten,

krabbels

maken, tekenen, schrijven en lezen. Uit haar
leerproces

trok

hij

zelf

lering

voor

zijn

onderwijsopvattingen die actueler zijn dan ooit:
Op alle niveaus in onze school bieden wij kinderen
gereedschap

en

technieken

voor

werk

dat

beantwoordt aan hun functionele behoeften en dat
het

aanvankelijk

schrijfleesonderwijs

minder

problematisch maakt.
Ik meet mijn jonge vogels geen kunstmatige
vleugels aan om ze vervolgens het nest uit te
gooien. Ik laat hun veren geduldig groeien en zich
ontwikkelen, in de zekerheid dat onvermijdelijk de
opvlucht komt op het gewenste, het natuurlijke, dus
op het juiste moment.
Natuurlijk leren lezen is een steun in de rug voor
leraren die niet (meer) geloven in meten is weten
en verkorte leerwegen; voor leraren die vertrouwen op het zelflerend vermogen van kinderen en op
hun eigen gezonde verstand. Voor hen biedt dit boek tal van praktische adviezen om te komen tot
levend leren in hun klas.
Natuurlijk leren lezen werd vertaald door Rouke Broersma. Bureau voor Levend Leren begeleidde de
uitgave. 110 bladzijden A5 met veel illustraties. Prijs € 15

Drukspullen te Koop. Een brief van Jeroen Tans
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Uit de erfenis van Jan Bakermans

Ik heb inmiddels een paar keer rondgescharreld in de drukschuur van Jan,
Taal- & Drukwerkplaats B8. Vreemd, het is soms net of hij nog naast je staat. Zijn grote
drukpers is al weg. De letters en andere materialen gaan ook weg. Jan wilde graag dat zijn
materialen door kinderen op scholen gebruikt gaan worden. Daarom dit overzicht van
materialen. De scholen krijgen de eerste keus. Zorg dat je er bij bent, want daarna komen
drukkers in de marge en andere belangstellenden.
Samen met Jeska, de dochter van Jan, en Jimke hebben we een overzicht gemaakt van de
letterkasten (letterbakken) van vooral corps-grootte 48 en meer. Loden letters van die
afmeting kunnen kinderen zo in een pers zetten. Voor een volle bak met veel letters vroeg
Jan € 100, voor een minder gevulde letterbak € 50. Dat is ook nu de richtprijs, een beetje
afhankelijk van de vulling.
In de drukschuur liggen nog allerlei hulpmiddelen die handig zijn bij het drukken.
Ook de transparante opbergboxen met druktechnieken waarmee we samen langs scholen
trokken worden verkocht. Die zijn handig voor elke school, waar ze illustratietechnieken in
het vaandel hebben staan. De prijs is afhankelijk van de materialen die er in zitten.
Het materiaal kan bekeken en worden opgehaald op
zaterdag 28 oktober van 12.00 - 17.00 uur
van Gentlaan 39, 5694 SB Breugel (bij Eindhoven) in de drukschuur van Jan.
Spullen kunnen direct worden meegenomen na contante betaling.
Coöperatieve groet
En wie weet tot zaterdag 28 oktober
Jeroen Tans
Heb je nog vragen, mail me dan even, ben je van plan te komen, laat het weten, heb je nu al
wensen, mail me gerust: jeroentans@gmail.com
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Afsluitbare transparante opbergboxen met druktechnieken

Box met materiaal voor vouwdruk
Box met materiaal voor lino- en schuimdruk
Box met wringer en hulpmiddelen
Box drukken met restmateriaal
Box voor celrubberdruk
Box voor sjabloneren
Box voor boekdrukken
Box met etsmaterialen
Box voor zeefdrukken
13 rakels voor zeefdrukken
opnieuw bespannen zeefdrukramen
zeefdrukinkt div. kleuren
schoonmaakmiddel
lege literflessen
8 lege spuitflessen
33 doosjes olieverf
48 doosjes acrylverf
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Meerdere letterbokken waarin 20 letterkasten (dat zijn letterbakken) kunnen. Standaard
letterkasten met loden letters.

Lettertype

afmeting corps

Antiek smal vet

84 (goed gevuld)

Antiek smal h.vet

48

Antiek smal

60

Antiek smal

72

Garamond halfvet

60

Garamond halfvet

48

Aigrette

60

Bodoni halfvet 60 (goed gevuld)
Studio

36

Studio

48

Studio

60 (goed gevuld)

CBS

36 (goed gevuld)

Rondo

72

Rondo

60

Rondo vet

48

Rondo vet

36

Promotor

48 (goed gevuld)

Annonce

48

Iris

72

Futura

36/48

Cijfers

48 (goed gevuld)

Mediaval vet

60

Mediaval vet

60
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Naam onbekend

72

Naam onbekend

72

Arsis

60

Arsis

60

Columbia

60

Smalle letterbok met 20 letterbakken

Breed 33 cm (standaard hoogte en diepte)

(Allemaal goed gevuld)
Annonce

60 (onderkast)

Annonce

60 (hoofdletters)

Annonce

72 (onderkast)

Annonce

72 (hoofdletters)

Rondo

60 (onderkast)

Rondo

60 hoofdletters)

Rondo

72 (onderkast)

Rondo

72 (hoofdletters)

Bodoni cursief 42/36
Bodoni cus.f vet36
Bodoni

60

Bodoni vet

60

Bodoni vet cursief

54/48

Bodoni vet cursief

54/48

Bodoni vet cursief

42/36

Bodoni cijfers
Bodoni cijfers
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Romaans

60

Romaans

60

Romaans

72

En verder onder andere

Letterkast/letterbak kunststofletters 100
Letterkast/ letterbak houten letters 100 (volle letterkast/ letterbak)
meerdere letterkasten/ letterbakken met Sjablonen
meerdere volle letterkasten/ letterbakken met ornamenten
letterkasten/letterbakken met koperen lijnen
een tafeldegelpersje
een proefpers met grote rol
professionele zethaken
vulwit
opvulmateriaal voor in de pers

Tenslotte
Boeken en materialen kun je bestellen op www.levendleren.nl.
Belangstelling om mee te doen? Heb je plannen om zelf iets te ontwikkelen op het gebied van levend
leren? Neem contact met ons op om in een gesprek te verkennen hoe we kunnen samenwerken.

Veel plezier en succes bij wat je doet,
De medewerkers van Bureau Levend Leren.
We sturen deze nieuwsbrief aan onze ‘vaste’ relaties. Mocht je deze willen ontvangen op een ander adres of je af willen
melden? Laat het ons weten. Een mailtje vanaf het adres waarop je de nieuwsbrief ontving (met eventueel een korte toelichting)
naar info@levendleren.nl volstaat.
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