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Nieuwsbrief zomer 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.  

Werken met brevetten: flexibiliteit in planning en overzicht op leren. 

Scholen zijn op zoek naar manieren om betekenisvol 
onderwijs vorm te geven. Met name scholen die vanuit 
onderwijsvernieuwingsstromingen als Jenaplan en Freinet 
werken hebben hier veel ervaring mee opgedaan. Leraren 
zijn gewend om hun onderwijsaanbod in te richten naar 
de behoeften en ambities van hun leerlingen. 21e -
eeuwse vaardigheden (zoals kritisch en creatief denken, 
probleem-oplossen en mediawijsheid), hebben in een 
onderwijsaanpak waar met realistische en echte vragen 
gewerkt wordt een vanzelfsprekende plek. 

Bij deze manier van onderwijs is de leraar de spin in het 
curriculaire web, waarin inhoud, doelen, (planning van) 
activiteiten, leermiddelen, de leeromgeving, voortgang en 
evaluatie een plaats in hebben. Brevetten ondersteunen 
hierbij. 

Veel scholen in het (Jenaplan- en) Freinetonderwijs zijn 
bekend met het werken met brevetten. Dit zijn activiteiten of projecten waarmee het leren 
georganiseerd kan worden. Voor de leerlijn rekenen, taal, burgerschapsvorming zijn veel brevetten 
beschikbaar. In zo’n brevet wordt aangegeven aan welke doelen gewerkt wordt, met welke activiteiten 
en inhouden en hoe dit geëvalueerd kan worden. Zie voor voorbeelden onze website en toegevoegde 
prachtige voorbeeld van freinetschool De Windroos uit Wijk bij Duurstede. 

Levend Leren en Bloomwise 

Met Bloomwise ontwikkelt en onderzoekt Levend Leren op dit moment het werken met en het 
ontwerpen van brevetten. De bestaande, de aan te vullen en totaal nieuwe brevetten staan in een 
digitale bibliotheek. De leraar is de “baas”. Op eenvoudige en snelle wijze kan hij/zij zoeken, 
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selecteren en plannen, maar ook kan hij brevetten aanpassen, aanvullen en maken. Gekoppeld  van 
aan doelen/leerlijnen of activiteiten. Leerlingen zien waar ze mee aan de slag gaan, in overleg met de 
leraar worden er ‘brevetten klaargezet’. 

De resultaten en feedback daarop worden overzichtelijk bijgehouden. Oók als het gaat om de 
voortgang op de leerlijn(en). Dit “portfolio” van de leerling is interessant voor de leerling, maar kan ook 
ondersteunend zijn voor bespreking van de ontwikkeling met ouders en collega’s.  

Uitgeverij Levend Leren en 
Bloomwise werken samen aan een 
flexibel digitaal platform waarin 
brevetten, leerlijnen, planning, en 
voortgang een plaats in krijgen.  

Meedoen? We zijn op zoek naar scholen die willen participeren in pilot om het werken met brevetten 
en leerlijnen levend leren verder te ontwikkelen. Heb je belangstelling? Stuur een mailtje 
info@levendleren.nl 

Mijn pake is crazy! 

Een bijzondere titel voor een bijzonder boek. 
Mijn pake is crazy! is het eerste meertalige 
boek in Engels, Fries en Nederlands, en is 
geschikt voor iedereen (vanaf 10 jaar) die 
van taal en fantasie houdt. Afgelopen jaren 
hebben we in een driemanschap niet alleen 
aan dit meertalige boek gewerkt, maar ook 
aan een bijhorend (theater)project waarin 
taal, kunst en wetenschap en technologie 
verweven zijn. Het boek is vanaf 12 juli 
beschikbaar. Alle scholen in Friesland 
ontvangen het boek gratis door een bijdrage 
van de provincie Friesland.   

Voorintekening  

Wil je dit bijzondere boek (88 bladzijden hard 
cover) ook hebben voor je school? Bestel het 
voor 1 juli bij voorintekening voor slechts € 
10 door een mailtje te sturen met naam en 
bezorg- en factuuradres.  Hierna kost het 
boek € 15 info@levendleren.nl  
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Freinetopleiding 2018-2019 

Meld je nu aan voor de opleiding basiscertificaat! 

Komend schooljaar starten er op 2 verschillende plekken in Nederland weer korte opleidingen voor 
mensen die meer van Freinet willen weten en de freinettechnieken willen oefenen. 

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 de zomer 
contact met ons op. info@levendleren.nl  

Kleuters aan het werk 

Nieuw boek in de Reeks 

Kleuters aan het werk bundelt voor het eerst organisatie en werkwijzen van het freinet-
kleuteronderwijs. Een schrijversgroep van 7 kleuterleidsters en een kleuterleider beschrijft de 
werkomgeving: een eigen wijze van onderwijs vraagt om een andere invulling van buitenruimte, lokaal 
en werkhoeken. De onderwijskundige technieken zoals kring, onderzoek, vrije expressie, teksten bij 
tekeningen, levend rekenen en correspondentie zijn in de praktijk met elkaar verweven.   
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Bij de uitleg worden ze voor de duidelijkheid elk 
apart beschreven. De vele inspirerende 
praktijkvoorbeelden zijn gekoppeld aan 
uitgangspunten van het freinetonderwijs en 
moderne ontwikkelingen. Daarbij zoeken de 
schrijvers telkens naar de manier van denken en 
het aandeel van de leerkracht.  

Wat doe jij, hoe organiseer je het klasleven 
samen met de kleuters?  

Hoe wordt zinvol werken een tweede natuur? 

Welke houding heb je daarvoor nodig en welke 
manier van denken over onderwijs?  

Want je doet veel, je maakt dagelijks heel wat 
keuzes en wanneer je je daarvan bewust bent, 
beïnvloedt dat die keuzes. Dit handboek helpt 
collega’s om bewust te kiezen en dat blijkt bij 
voldoende kennis relatief eenvoudig te zijn.  

Nu bij voorintekening beschikbaar 

Dit nieuwste boek in de Reeks telt ruim 400 bladzijden en is nu bij voorintekening beschikbaar voor € 
25 (inclusief verzendkosten!) Stuur voor 1 juli een berichtje info@levendleren.nl Na de zomervakantie 
is het boek via de site van levend leren te bestellen voor € 25,00 (exclusief verzendkosten) 

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. 

 


