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Nieuwsbrief zomer 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. 

Levend lezen, dat’s de kunst 

Is er weer. 

Dit is de titel van een prachtig en rijk geïllustreerd boek van 

ongeveer 200 pagina’s over de betekenis van lezen voor 

kinderen in de basisschool. In 20 hoofdstukken geven 

verschillende auteurs achtergrondinformatie over het leren 

lezen. Ze belichten de bestaande didactiek van het lezen in 

de basisschool vanuit een nieuw perspectief: 

Lezen is geen serie techniekjes, maar een kunst. En die 

kunst bestaat in het tot leven brengen van dode letters, 

waarvan de lezer al lezend in zijn hoofd een tekst maakt, het 

verhaal dat een schrijver eerst bedacht heeft. Lezen leer je al 

doende. Lezen leer je ook door zelf te schrijven.  

(…)  In Levend Lezen wordt met voorbeelden uitgelegd hoe 

dit kan. Daarbij komen naast bekende werkwijzen en 

methodieken nieuwe technieken aan de orde om het 

leesonderwijs nieuw leven in te blazen: mailen over boeken, het inrichten van het lokaal tot rijke 

leesomgeving, het maken van dichtbundels, het schrijven van klassenkranten, verteltekstenboeken, 

dagboeken.  (…) 

Zo werd Levend Lezen, dat’s de kunst van Rouke Broersma, Jeroen Tans en Jimke Nicolai 

aangekondigd en aangeprezen in 2002. Het boek is nu al enige jaren uitverkocht en afgelopen jaren 

hebben we veel belangstellenden teleur moeten stellen. Maar nu is dat voorbij: het boek heeft nog 

veel actuele waarde voor scholen die hun lees- en schrijfonderwijs levend willen maken en daarom 

hebben we besloten een pdf van het boek aan te bieden. Deze kun je via de website bestellen. 
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Portfolio en brevetten! 

Nu beschikbaar. 

De ontwikkeling bij Bloomwise en Levend Leren gaat door. Voor scholen is binnenkort ook het digitale 

portfolio beschikbaar, maar nu al kan er gewerkt worden met de brevetten. Digitaal, als ze dat willen,  

plannen kinderen hun activiteiten en maken er ‘mooi werk’ van. Vorige keer informeerden we over de 

brevetten voor het werken met de vrije tekst (VT). Inmiddels kunnen we daar de brevetten voor de 

klassenvergadering aan toevoegen. Het is aan de scholen welke terminologie zij willen hanteren. 

Freinetscholen zullen in navolging van de bedenker ‘brevetten’ blijven gebruiken, terwijl andere 

scholen werken met: wat- ik-kan-kaarten, aktes, bewijzen, stuurkaarten, meesterstukken, gidskaarten, 

tipkaarten en er zullen vast nog alternatieven volgen. Maak vooral gebruik van het materiaal. 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. 

 

Freinetopleiding 2019-2020 

Meld je nu aan voor de opleiding basiscertificaat! 

Komend schooljaar starten we weer korte opleidingen voor mensen die meer van Freinet willen weten 

en de freinettechnieken willen oefenen. 

http://www.levendleren.nl/
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Het basiscertificaat houdt in: 

- Je maakt kennis met deze freinettechnieken: 

vrije expressie, schoolcor-respondentie, 

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 / 3 dagen. 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.  

 

Werken met de drukdoos 

Workshop druktechnieken voor leraren en pedagogisch medewerkers. 

De drukdoos*) is een doordacht leermiddel, waarmee leraren op eenvoudige wijze hun repertoire om 

kinderen te begeleiden in de ontwikkeling van expressiemogelijkheden kunnen vergroten. 

Kinderen hebben vaak veel te melden: ze vertellen honderduit, soms in combinatie met zang, muziek 

of driftige gebaren; ze laten plaatjes of foto’s zien, waarover hun verhalen gaan enz. Wanneer de 

leraar of begeleider voldoende ruimte en aandacht geeft, blijven ze komen met hun verhalen. En ze 

zullen erin groeien; niet alleen in hun taalgebruik en beeldend vermogen, maar vooral in hun persoon-

zijn, in hun eigenheid.  

Bij deze workshop stellen we de geschreven tekst centraal. Naast het schrijven van eigen teksten in 

verscheidene vormen, kunnen kinderen (en hun begeleiders) ook leren deze met beeld aan te vullen, 

te illustreren en te drukken in oplage.  
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Verschillende teksten nodigen vaak uit tot geheel andere expressieve activiteiten en vragen daarnaast 

om verschillende vormen van presentatie. Voor elke leraar en leerling is het daarom interessant en 

van belang een variëteit aan expressiemogelijkheden beschikbaar te hebben. Werken met de 

drukdoos is een mogelijkheid om dit repertoire te vergroten. 

Tijdens deze workshop verkennen we de mogelijkheden die de drukdoos biedt: eenvoudige 

sjabloneertechnieken, ontwerpen en drukken van eigen ontwerpen, stempels maken, lettertypes 

ontwerpen met de ‘sambalmethode’, enkelvoudige en meervoudige meerkleurendrukken maken. We 

baseren ons op (eigen) korte verhalen of gedichten. 

We beginnen de workshop om 10.30 uur en sluiten deze af rond 16.30 uur.  

Kosten inclusief koffie, thee, lunch en materialen: 75 euro per persoon.  

Datum: 27 september 2019 

Plaats: Bureau voor Levend Leren. Nij Beets.  

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: info@levendleren.nl 

NB Het is mogelijk de workshop voor een schoolteam op locatie te 

organiseren. 

Kan Levend Leren… 

Jazeker … we kunnen iets voor je doen! 

Bureau voor Levend Leren begeleidt en adviseert directies, leraren en schoolteams op het gebied van 

werken met de vrije tekst, druktechnieken, studies & wereldoriëntatie, burgerschapsvorming, 

interessegericht werken, levend rekenen, onderzoekend en ontwerpend leren. Maar stel ook zeker 

vragen aan ons als je op zoek bent naar oplossingen op het terrein van: 

- Inhoudelijke en betekenisvolle educatieve programmering.  

- Ontwerpen, maken en uitgeven van educatief materiaal. 

- Ontwikkeling van schoolspecifieke leerlijnen. 

- Begeleiding van leraren die op zoek zijn naar meer betekenisvol programmeren. 

- Ondersteuning bij conceptuele onderwijskundige en pedagogische innovatie. 

Op al deze terreinen hebben we ervaring en zijn we, ook op dit moment, actief op verschillende 

plekken in binnen- en buitenland. 

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 

http://www.levendleren.nl/
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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. 

 

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