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Nieuwsbrief winter 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. 

Leren onderzoeken nu digitaal beschikbaar! 

Leren Onderzoeken binnen Wetenschap en Techniek op de basisschool 

is geschreven voor leraren die bij kinderen het wetenschappelijk denken en redeneren wil stimuleren 

en daarbij het Wetenschap- en Techniekonderwijs vorm willen geven.  

Het bevat handleidingen, voor-

beelden, reikt achtergrond-

informatie aan en geeft aanwij-

zingen voor het samenstellen 

van lessen en leerlijnen. Het in 

kleur gedrukte boek telt 128 

bladzijden en werd geschreven 

door Folkert Oldersma, Henk 

de Vries en Jimke Nicolai.  

Sinds enige tijd was dit boek 

uitverkocht. Inmiddels is het 

voor echter (op veler verzoek) 

in digitale vorm beschikbaar. Je 

ontvangt dan per wetransfer 

een pdf-bestand. Verzendkos-

ten worden vanzelfsprekend 

niet in rekening gebracht. 
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Onderzoek kindertekeningen van Freinet 

Met paarden is de serie nu volledig 

Met Rouke Broersma van De Bunner Boekerij werkte Bureau Levend Leren samen aan de uitgave 

van een bijzondere vertaling van het werk van Célestin Freinet. Tijdens zijn loopbaan verzamelde en 

onderzocht Freinet kindertekeningen. Deze studies zijn door Rouke vertaald. De wording van paarden 

in  kindertekeningen is het laatste in een reeks van 5. De wording van de mens, de wording van 

huizen en vogels en auto’s zijn respectievelijk nummer 1, 2, 3 en 4. Tezamen met De vrije tekening 

(verschenen als nummer 11 in De Freinetbibliotheek) geven ze een compleet beeld van Freinets 

tekenonderwijs, van zijn pedagogie als geheel en van zijn visie op kinderen. Bovendien komt de lezer 

in het bezit van een unieke en inspirerende verzameling kindertekeningen. De wording van paarden in 

kindertekeningen. C. Freinet. Vertaald door Rouke Broersma. ISBN 978-90-826502-8-0 Het boekje telt 

54 bladzijden, zwart wit A5, beperkte oplage, Wire-O gebonden. Op www.levendleren.nl zijn alle 5 

boekjes uit deze reeks beschikbaar 

 

Met Bloomwise op de NOT (standnummer 01.A132 Starterseiland)) 

Kerndoelproof werken met Vrije Teksten en meer in een digitaal portfolio. 

Dit jaar vind je Bureau voor Levend Leren niet als ‘kleine zelfstandige onderwijsvernieuwer’ op de 

NOT. Wel  participeren we in de stand van Bloomwise. En daar is een reden voor. Met Bloomwise 

werken we aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk leerplatform inclusief een digitaal portfolio 

voor vernieuwingsscholen. Daar staat flexibel werken en optimaal ruimte bieden aan de leraar centraal 

om onderwijs zo in te richten dat het aansluit bij het leven in de klas.  

Werken met vrije teksten staat dit jaar in de pilot die we startten met freinet- en andere 

vernieuwingsscholen centraal. Het gaat dan niet alleen om het eindproduct of de reflectie op het 

proces. De activiteiten die kinderen en hun leraren uitvoeren en de doelen die daarbij horen, worden 

in dit digitale platform ook verwerkt. Zo worden naast de doelen van levend taalonderwijs t.z.t., levend 

rekenen en ook leren onderzoeken & ontwerpen en burgerschapsvorming opgenomen.  Wil je er meer 
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over horen en van zien? Op vrijdag 25 januari zijn Wim de Boer en Jimke Nicolai op de stand van 

Bloomwise te vinden om met je in gesprek te gaan over deze pilot. Ben je niet op de NOT, dan hoeft 

dat geen belemmering te zijn om meer te weten te komen over het werken in een digitale omgeving 

voor levend leren. Stuur een mailtje of bel en we praten elkaar bij over deze innovatie.  

 

In elke klas een Klasse!kas? 

Dat kan voor weinig geld!  

Afgelopen jaren werd de Klasse!kas enige malen ingezet tijdens de week van het geld. Scholen 

konden dan een exemplaar met subsidie ontvangen. Inmiddels bestaat die mogelijkheid niet meer en 

ontvangen scholen tijdens de Week van het Geld in plaats daarvan pakketten met materiaal van de 

grote uitgeverijen en banken. Wij doen daar niet aan mee. We hebben de bestaande Klasse!kas 

aangepast en goedkoper gemaakt. Je koopt nu een geldkistje met een kasboek en handleiding. In het 

Klasse!kasboek zit behalve een kasboek om de inkomsten en uitgaven bij te houden ook een set met 

tip- en onderzoekkaarten om te leren verantwoord en slim met geld om te gaan. Daarnaast ontvangen 

scholen, als ze dat wensen, een gratis geldspel. Is je kasboek vol dan is er, alweer zonder kosten, een 

digitaal kasboek beschikbaar.  
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Het concept Klasse!kas is geïntegreerd in het werken met de Klasse!box. Als je bij je 

klassenvergaderingen werkt met een Klasse!box adviseren we het vernieuwde Klassekasboek 

eenmalig aan te schaffen. Het is los verkrijgbaar.  

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, 

een fijne vakantie, een goed, gezond 2019 allemaal! 

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. 

 

http://www.levendleren.nl/
https://www.levendleren.nl/nl/nieuwsbrief.html
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