Nieuwsbrief najaar 2019
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.

Buurtwandelingen. Wat gebuurt er bij jou?
Weer of geen weer! Trek er met je groep op uit! De auteurs van het nieuwste boek Buurtwandelingen.
Wat gebuurt er bij jou?, dat verschijnt in de Reeks voor vernieuwend onderwijs, geven in meer dan
200 bladzijden adviezen en voorbeelden om met je kinderen naar buiten te gaan. Op allerlei terrein en
voor elk domein hebben ze tips. Een paar voorbeelden: van oude DVD-doosjes maak je handige
(aan)tekenblokjes, de tafels van vermenigvuldiging vind je op straat, herfstbladeren tellen doe je met
een meetlat, tekeningen maken in de sneeuw, …. Al die voorbeelden worden voorzien van een
beschrijving van het aandeel van de leraar. Niet alleen het organisatorische aspect, maar vooral het
inhoudelijke deel wordt daarbij meegenomen. Kinderen leren veel van buitenwerk. Het maakt en houdt
leren levend, zowel voor de kinderen als voor de leraren. In het eerste deel van het boek worden de
achtergronden beschreven. In de andere 100 bladzijden worden 27 voorbeelden uitgewerkt. Dit
prachtige boek kost 20 euro.

© www.levendleren.nl

Brevetten leerlijn vergadering!
Nu ook fase 1 en 2 voor portfolio beschikbaar.
We informeerden over de ontwikkeling bij Bloomwise en Levend Leren in voorgaande nieuwsbrieven.
Deze ontwikkeling gaat door. Voor scholen is inmiddels naast leerlijnen ook het digitale portfolio
beschikbaar. In een vorige nieuwbrief schreven we over brevetten die passen bij de leerlijnen van
DAT-plus (de aanvulling op Dat’ s Andere taal). Inmiddels zijn de brevetten voor de leerlijn vergaderen
volledig beschikbaar. Mocht een school fase 3 en 4 al hebben besteld, laat dat dan even weten: we
sturen dan kosteloos ook de brevetten van fase 1 en 2 toe. Komende maand worden de brevetten
voor fase 1 en 2 van de leerlijn werken met de Vrije Tekst afgerond en opgenomen in Bloomwise. Op
de site wordt melding gemaakt van eventuele aanpassingen. Scholen die al eerder bestelden
ontvangen kosteloos de aanvulling en update.
Op www.levendleren.nl zijn de brevetten voor werken met de VT en de vergadering verkrijgbaar tegen
kostprijs.
Scholen die willen werken met het digitale gereedschap van Bloomwise: neem contact met ons op en
we maken een afspraak voor een presentatie.

Brevetten en Meesterstukken.
Een nieuw boek in De Freinetbibliotheek.
Meten = weten. Dat rijmt. Maar is het ook waar? In een toetsmachine worden kinderen niet reken-, of
teken-, of taal-, maar tóetsvaardig gemaakt. Wat ze werkelijk kennen en kunnen zullen we zo nooit
achterhalen.
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Daarom ging Freinet op zoek naar een vorm
van (zelf)-beoordeling die aansloot bij zijn
pedagogie van het werk. Hij vond die bij
Baden-Powell,

de

grondlegger

van

de

padvinderij. Die zag haarscherp, zo zegt
Freinet, dat kinderen zichzelf voortdurend
willen

overtreffen,

en

door

brevetten

markeerde hij de stadia van hun veroveringen.
In

plaats

van

hun

tekortkomingen

en

mislukkingen te belichten, zoals de huidige
examens doen, zette hij zijn Verkenners op
een startlijn en vroeg van hen om op ieder
moment in elk geval uit te blinken bij de
activiteit van hun voorkeur.
Met zijn collega Petitcolas publiceerde Freinet
in 1965 een brochure over de onderwijskundige

toepassing

van

deze

visie.

Zij

beschouwden Brevetten en meesterstukken
als middelen: om bij onze kinderen alle
levenskrachten

te

mobiliseren

die

hen

stimuleren, die hen de intelligentie, het zelfvertrouwen, de durf en het zelfrespect geven om het beste
waartoe ze in staat zijn uit zichzelf te halen.
Jimke Nicolai schetst in een bijlage in dit boek enkele hedendaagse ontwikkelingen die de actualiteit
van de freinetpedagogie onderstrepen. Het boekje telt 84 bladzijden en is te koop op onze site voor
12,50.

Levend leren DRUK met TAAL
Grafische technieken zijn voor kinderen geweldig om hun teksten mee te illustreren. Ze ervaren de
techniek, beleven de schoonheid, verbazen zich over de eenvoud, maar worden tegelijkertijd
meegenomen in een ambachtelijk proces dat
eindeloos kan worden uitgebreid en aangepast.
En dat geldt niet alleen voor kinderen. Op 2
november wordt in het Grafisch Museum in
Grootegast een beurs georganiseerd over Druk
met Taal. Die titel past ons. Levend leren zal
deze dag aanwezig zijn en korte demonstraties
verzorgen over het werken met de taaldrukdoos.
Kom langs en druk gezellig met ons mee.
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Levend rekenen. DAT TELT
Uitverkocht maar ….
De belangstelling voor Levend rekenen is zo gegroeid dat we door onze grote stapel boeken van DAT
TELT heen zijn. Op = op, maar net zoals 1 + 1 = 2 niet altijd opgaat, hebben we ook hier een
alternatief beschikbaar. Het boek is nu als digitaal bestand te koop op onze site. Ook andere boeken
die zijn uitverkocht bieden we vaak tegen geringe vergoeding als digitaal bestand aan. Want levend
leren moet doorgaan…toch!

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. Ook via de site kun je je afmelden.
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