Nieuwsbrief najaar 2022
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.

Het DRUKLOKAAL
Een handleiding en 6 posters
Femke Valkema en Heleen

van de Broek

ontwikkelden een werkwijze om van een lokaal een
druklokaal te maken. In een brochure van 36
bladzijden leggen ze uit hoe ze te werk zijn gegaan
om van een ruimte van IKC Scholtens, een
jenaplanschool in Wolvega die werkt met levend
taalonderwijs, een goed functionerend drukatelier
te maken.
Deze handleiding gaat vergezeld van 6 posters op
A2 formaat waarop in stappen voor kinderen (en
hun leraren) wordt uitgelegd hoe je deze grafische
technieken kunt toepassen: monoprint, sjabloneren, etsen, reliëfdruk, stempelen. Op de zesde
poster wordt een beslisboom afgebeeld: welke
druktechniek leent zich het beste voor welke
illustratie? Heel handig om in je school of lokaal te
gebruiken.
De posters zijn liggend opgemaakt. Aan de linkerkant zie je de materialen die je nodig hebt en rechts
staan voor kinderen en (startende) leraren de stappen die je moet zetten om tot een mooi resultaat te
komen.
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De 6 posters en de
handleiding kosten
€17,50.

Burgerschap. De lat omhoog?
Wat staat ons te wachten?
‘De lat moet omhoog’, is het motto van minister Wiersma. Hij mikt op rekenen, taal, ICT en….
burgerschap. We lazen bij de PO-raad: ‘Vanaf komend schooljaar zal de Inspectie van het Onderwijs
scherper toezien op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Ook worden de doorlooptijden
van de onderzoeksrapporten en de hersteltermijnen van herstelopdrachten verkort. …’ Al met al wordt
het (niet alleen in onze ogen) een mooi rommeltje met dat burgerschapsonderwijs. Er waren/zijn (?)
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kerndoelen (1), in augustus 2021 kwam er een nieuwe wet Verduidelijking van de burgerschapsopdracht
(2), zomer 2022 komt de minister met een Kamerbrief waarin ‘het bijbrengen van kennis over en respect
voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en over de sociale en maatschappelijke
competenties die daarbij nodig zijn’ extra aandacht moet krijgen van de scholen (3), inclusief scherper
toezicht daarop (4) …. En weten we dat er in 2024 nieuwe kerndoelen voor Burgerschap komen.
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SLO biedt helderheid (?) door inhoudskaarten beschikbaar te stellen. Wij gaan een stap verder en
bieden scholen aan om aan de inhouden van levend, echt burgerschapsonderwijs te werken met de
techniek van de klassenvergadering. Alle materialen daarvoor zijn beschikbaar, inclusief een leerlijn,
onderbouwing, werkmiddelen en brevetten voor de kinderen van alle groepen. Ons advies is: volg de
ontwikkelingen, maar borg je burgerschapsonderwijs ondertussen door de klassenvergadering inclusief
een schoolraad (kinderraad/ schoolparlement) door de hele school toe te (blijven) passen. Ook na 2024
heb je dan gereedschap in handen om echt werk te maken van burgerschap en met gemak over die
hoge lat van de minister te springen.

Drukken met de sjabloneerdoos
Deksel(s)druk en een Nieuwe kleur
Tijdens de tweedaagse studiereis van de vervolgopleiding Freinet hebben we op freinetschool De
Regenboog in Malden een drukworkshop georganiseerd voor de deelnemers en de teamleden. Er
werd een nieuwe druktechniek ‘Deksel(s)druk’ uitgeprobeerd en we presenteerden een nieuwe kleur
inkt voor de drukdoos. Knalroze! Deze felle kleur biedt mogelijkheden om de illustratie eruit te laten
springen. Uit onze workshop een paar voorbeelden.
Deze inkt is los verkrijgbaar in de bekende kleine en grote flacons. We bieden nu ook losse doosjes
met een roller aan die toegevoegd kan worden aan je drukdoos.
Inmiddels zijn deze kleuren verkrijgbaar: rood, blauw, geel, groen, paars, oranje, felroze en zwart.
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Restjes celrubber? Vooral niet weggooien, maar
bewaren om te gebruiken voor ‘dekseldrukken’. Je
neemt daarvoor de plastic deksel van bakjes/doosjes
waarin (bijvoorbeeld) druiven zijn verpakt. Deze deksels
zijn vlak en je kunt er met de restjes celrubber prachtige
gedetailleerde voorstellingen op maken. Je kunt met de
rollers uit de drukdoos kleuren aanbrengen en doordat
de binnenkant van de deksel transparant is deze exact
positioneren op de plek op het papier waar je deze wilt
hebben. Experimenteer en leer!

Tenslotte
Boeken en materialen zijn te 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.

Het ga jullie goed, geniet van wat je doet!
Jimke en Maaike 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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