
 

 

© www.levendleren.nl 

 

Nieuwsbrief zomer 2020 

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. 

Freinetopleiding 2020-2021 Meedoen kan nog! 

Meld je nu aan voor de opleiding basiscertificaat! 

Komend schooljaar starten er in Nederland weer korte opleidingen voor mensen die meer van Freinet 

willen weten en de freinettechnieken willen oefenen. 

Het basiscertificaat houdt in: 

-Je maakt zeker kennis met deze 

freinettechnieken: vrije expressie, school-

correspondentie, gezamenlijke en indivi-

duele studies, levend rekenen, levend 

lezen, vrije tekst, het drukken, klassenkas, 

levend taalonderwijs, zelfbestuur, klassen-

vergadering, muurkrant.  

-Je gaat ook de achtergrond van deze 

technieken verkennen en inzicht 

verwerven in de pedagogische achter-

gronden van het freinetonderwijs.  

-Je kent de levensloop van Freinet en bent 

op de hoogte van het werk en de publi-

caties van De Freinetbeweging. 

De opleiding duurt 3 dagen, eventueel te spreiden over 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 nog voor de zomer 

contact met ons op.  
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Schrijfkwartetten met Marlieke 

Marlieke vindt tekenen leuk. Spelletjes spelen en spellen ook. Tijdens de coronacrisis in 2020 verveelde 

ze zich een beetje en maakte toen een schrijfkwartetspel. Ze geeft het graag via ons door aan ieder 

die ook van tekenen, spellen en spelen houdt. Het is geen ‘gewoon’ kwartet, maar een schrijfkwartet. 

Er zijn 7 kwartetten: oe, ui, ei, eur, eeuw, eer en au. De kaarten moet je eerst even uitknippen. Bij 

schrijfkwartetten vraag je niet mondeling om de kaart van de ander. Je schrijft op welke kaart je wilt 

hebben. Daarom heet het ook zoals het heet: schrijf kwartetten. Het schrijfkwartet, inclusief een heldere 

beschrijving, is gratis te bestellen in de winkel.  

 

Levend rekenen. Dat telt. 

Ruim 10 jaar geleden verscheen het boek: DAT TELT! 

Bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs. De 

leerlijnen en achtergrondinformatie bieden houvast voor 

leraren die Levend Rekenen een plek willen geven in 

hun onderwijsprogramma.  

De inhoud van het boek vormt ook de basis voor 

teambijeenkomsten over Levend Rekenen. In overleg 

stellen we een programma op waarbij wordt uitgezocht 

hoe het werken met Levend Rekenen naast de 

rekenmethode mogelijk is. Voor inoefenen van 

basisvaardigheden en het bewaken van de doorgaande 

lijnen kan extra aandacht worden besteed tijdens deze 

bijeenkomsten.  
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Het boek is inmiddels uitverkocht. Als je over DAT TELT wilt beschikken kan dat door er een pdf-bestand 

van te bestellen. Belangstelling voor een teamscholing of teambijeenkomst over dit onderwerp? Laat 

het ons snel weten. 

Vertaling Le Journal scolaire. 

Afgelopen maanden is er door Rouke Broersma 

hard gewerkt aan de vertaling van Freinets boek 

over de schoolkrant. De schoolkrant is in de visie 

van Freinet een wezenlijk middel om het schrijven 

van vrije teksten zinvol en betekenisvol te laten zijn. 

Je schrijft om gelezen te worden! In het boek licht 

Freinet toe hoe belangrijk het is kinderen de regie 

te geven over inhoud en vormgeving. Het maken 

van eigen kranten motiveert de kinderen. Vooral als 

er naast ouders, familieleden en buurt- of 

dorpsgenoten ook lezers zijn in corresponden-

tieklassen. Hoe dat proces verloopt beschrijft hij in 

dit boek. Het boek is een drieluik: 1 soorten kranten 

en hoe maak je die, 2 de pedagogische en 

psychologische pluspunten van het maken van 

kranten en 3 de waarde en organisatie van de 

schoolcorrespondentie. In september hopen we het 

vertaalde boek voor de Vereniging voor freinet-

pedagogie klaar te hebben en kunnen belang-

stellenden het bestellen.    

Kan Levend Leren komend schooljaar iets voor ons betekenen? 

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. 

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

- Begeleiding van beginnende leraren en leidinggevenden in vernieuwend onderwijs. 

Neem snel contact met ons op als je volgend jaar een plekje in onze planning wilt hebben. We hebben 

vanaf januari 2021 weer mogelijkheden. 
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Op de camping. Dat werkt! 

In ons magazijn ligt een stapel prachtige boeken 

met de titel: Dit werkt! Ze zijn door Maria 

Jongsma en Jimke Nicolai geschreven om 

leraren en pedagogisch medewerkers te on-

dersteunen in het werken met kinderen die na 

schooltijd zich verveelden. In het boek worden 

rond 18 beroepen projecten beschreven. Eén 

project heet: werken op de camping. Kinderen 

bouwen hun eigen tenten, organiseren een bonte 

avond, met kampvuur en stokbrood bakken, 

nodigen gasten uit. Zo zijn er ook projecten over 

de chemicus, de beveiliger, werken als musicus, 

mode-ontwerper, ... Voor elk project is er 

(digitaal) een katern met werkbladen, aan-

vullende uitleg. Er wordt vaak een koppeling naar 

levend rekenen en levend taalonderwijs ge-

maakt. Het boek en de katernen bieden we met 

50 % korting aan. Stuur een berichtje als je het 

boek (240 bladzijden, hard cover) en de katernen 

wilt hebben. We sturen het je dan voor 10 euro 

toe. De katernen krijg je digitaal.  

 

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. 

 

We wensen jullie allemaal een gezonde en fijne zomer toe! 

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. 

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