Nieuwsbrief voorjaar 2018
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.

Freinetopleidingen
50 deelnemers voor basiscertificaat in 2017-2018!
In dit schooljaar volgen op 3 verschillende plekken in Nederland 50 leraren, die meer van Freinet
willen weten en de freinettechnieken willen oefenen, de korte freinetopleiding; de opleiding
basiscertificaat.
Het basiscertificaat houdt in:
-Je maakt kennis met deze de freinettechnieken: vrije
expressie, schoolcorrespondentie, gezamenlijke en
individuele studies, levend rekenen, levend lezen, vrije
tekst, het drukken, klassenkas, levend taalonderwijs,
zelfbestuur, klassenvergadering, muurkrant.
-Je gaat ook de achtergrond van deze technieken
verkennen en inzicht verwerven in de pedagogische
achtergronden van het freinetonderwijs.
-Je kent de levensloop van Freinet en bent op de
hoogte van het werk en de publicaties van De
Freinetbeweging.
De opleiding duurt 6 dagdelen. Deelnemers die een certificaat willen ontvangen moeten naast actieve
participatie tijdens de bijeenkomsten een examen met goed gevolg afleggen.
Heb je belangstelling volgend jaar (met je team) deze opleiding te volgen, neem dan voor 1 juni
contact met ons op.
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Vernieuwde website
Website van Levend leren nu geïntegreerd met ….
We hebben vanuit Bureau levend leren verschillende websites online. Om het veilig, vertrouwd en
beheersbaar te houden hebben we nu de sites door graffito.nl uit Emmen laten vernieuwen en
optimaliseren. De Rekenhoek en de Klasse-kas zijn of worden binnenkort nu opgenomen in onze
website bij het onderdeel projecten en producties. Daarnaast is de site geschikt gemaakt voor gebruik
op smartphone en tablet. We zijn benieuwd naar jullie reacties.

Vervolg 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,
collegiale uitwisselingen en studiedagen verzamelde hij een grote 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).
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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’, ‘De wording van huizen in kindertekeningen’ en ‘De wording van vogels in kindertekeningen’ is nu het vierde boekje over het tekenen van auto’s gereed.

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 de webwinkel op levendleren.nl

SCHOKKEND nu via nationaal coördinator Groningen bekend

Hans Alders biedt Groningse scholen Schokkend aan
Een belangrijk deel van onze doelstelling is bereikt nu veel exemplaren van het kinderboek
Schokkend het Groningse basisonderwijs bereiken via de Nationaal Coördinator Groningen.
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Het

tweede

deel

van

onze

doelstelling bereiken we als ook
buiten Groningen kinderen lezen
over

de

gevolgen

achtergronden

van

de

en

de

aardbe-

vingen in die provincie. We hopen
dat veel scholen het boek zullen
aanschaffen voor de schoolbibliotheek.
Het boek is lovend gerecenseerd
door Biblion: ‘… Om de beurt doen
Sterre en Berend in de ik-vorm hun
verhaal, afgewisseld met informatieve weetjes van opa/buurman in een
afwijkend lettertype, over onder andere
hoe

gaswinning,
deze

te

aardbevingen,

meten

en

ener-

gietransitie. Een levendig verhaal
met veel spreektaal waarin onopgesmukt wordt verteld over de
mentaliteit van de noorderling, de
Groningse taal en de impact van de
aardbevingen op de bevolking van
het gebied…’

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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