Nieuwsbrief zomer 2022
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.

Het nieuws
Het nieuws. Alle dagen volgen we via (sociale) media het nieuws van ver weg en dichtbij. Gasschandaal,
boerenopstand, klimaatcrisis, oorlog in Oekraïne… zelden leidt de krant tot vreugde en vrolijkheid.
Terwijl we daar juist behoefte aan hebben om goed te kunnen functioneren naar (klein)kinderen,
leerlingen en collega’s. In de zomervakantie hebben we wel eens dagen dat we het nieuws minder
intensief volgen. Heerlijk ontspannen. Lekker niks, ook geen nieuws. En die rust leidt al gauw tot meer
positieve aandacht voor elkaar, je kinderen.
Maar onze ogen en die van onze kinderen gesloten houden voor het nieuws… Ik herinner me de
discussies daarover in de school en wetenschap. De benaderingen van geen aandacht aan schenken
tot actieve stellingname bewerkstelligen dreven soms schoolteams uiteen. Inmiddels weten we dat
nieuws kinderen raakt. Dat we met zorg moeten begeleiden en kinderen niet moeten confronteren met
de gevolgen van rampen en oorlogen, zonder ze ook goed te informeren en eventuele vragen erover te
beantwoorden is een feit. Geschikte (freinet)technieken en boeken kunnen daarbij ondersteunen.

Nieuws: Levend taalonderwijs
De minister kwam met nieuws. Er komt een masterplan om op korte termijn de basisvaardigheden te
verbeteren op de scholen. Hij komt o.a. met ‘effectieve leer-en ontwikkelmiddelen’. Ook wij komen met
nieuws: een werkgroep levend taalonderwijs bestaande uit jenaplanners en freinetwerkers (Edwin,
Freek, Marion, Mariska, Mirjam, Jimke) werkt aan de herschikking, aanvulling (met effectieve leer-en
ontwikkelmiddelen ;-) en verantwoording van het werken met de leerlijnen van Dat’s Andere Taal (DAT).
We geven daarmee een antwoord op de vragen die scholen stellen over de ontwikkeling van nieuwe
kerndoelen en de gevolgen daarvan voor DAT plus. Op de studiedag Levend Taalonderwijs op 30
september in Utrecht bespreken we met belangstellenden onze plannen. Wat we nu al kunnen
verklappen: de werkwijze van DAT plus handhaven we, want DAT levert echt leven op in de brouwerij.
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Nieuws: aardbevingen in Groningen
Even over de parlementaire enquête aardgaswinning in Groningen. Na een week kunnen we wel
vaststellen dat ook hier niet sprake is van een affaire, maar van een schandaal. ‘Overheidsfalen van onNederlandse proporties’, miskenning van Groningers, gesloten bolwerken, het maximaliseren van de
winst en het minimaliseren van de emotie van de angstige inwoners. De opmaat voor een dramatische
verdere verkenning… waartoe zal het leiden? En hoe informeren we onze kinderen?
Schokkend is een kinderboek over de aardbevingen in Noord-Nederland. Geschikt voor kinderen van
de bovenbouw van de basisschool. Geschreven door Folkert Oldersma vanuit het motief om een zwaar
onderwerp niet zwaarder te maken dan het is. Maar ook vanuit het idee dat heel Nederland mag weten
welke impact (dreigende) aardbevingen kunnen hebben op het leven van kinderen.
In het humoristische en spannende verhaal is
volop informatie opgenomen over aardbevingen
(hier en elders, seismograaf, etc.), aardgas
(ontstaan, winning, historie, etc.) en Groningen
(wierden, taal, Hogeland, etc.), energietransitie ...
Als Sterre en haar vriendinnen hun boomhut
vernield aantreffen, geven ze daarvoor de jongens
uit hun klas de schuld. De oorzaak blijkt echter een
aardbeving. De gezamenlijk nieuwgebouwde en
aardbevingsbestendige boomhut wordt de inzet
van een spannende wedstrijd, waarbij zich diverse
ruzies en verliefdheden ontwikkelen. Ondertussen
maken de lezers mee welke impact de bevingen
hebben op de bewoners van het gebied.
Bovendien bevat het boek diverse interessante
weetjes.
110 bladzijden, € 10, hardcover.

Nieuws: nooit meer oorlog
Oorlog in Oekraïne? Die ellende gaat niet aan kinderen voorbij. Ze volgen het jeugdjournaal, zien en
lezen nieuwsberichten, de tekst begrijpend lezen gaat over ‘de oorlog in Oekraïne, de wekelijkse
actualiteitenkring gaat erover. Als de kinderen, soms geheel onverwacht, te maken krijgen met nieuwe
klasgenootjes uit Oekraïne komt het nieuws heel dichtbij. De oorlog roept vragen op. In het
freinetonderwijs gaan we niet aan die vragen voorbij. Hoewel het ook niet raadzaam is om deze
vreselijke oorlog tot hoofdthema te maken. Ik hoor van de vluchtelingkinderen die bij ons wonen dat ze
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door alle aandacht voor de ellende depressief en ongerust worden. ‘Ik volg het nieuws alleen als mijn
ouders of vrienden me erop attenderen’, vertelde Ivan (14 jaar) me. Ik vraag hem sindsdien niet meer
hoe het is in De Donbas, de regio waar hij vandaan komt. Onze gesprekken gaan nu over zijn nieuwe
school, zijn vorderingen met de Engelse taal, de kippen en geiten die hij voor ons verzorgt, zijn fiets.
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Wereldoorlog een boekje voor kinderen geschreven. Ik
heb het nog eens nagelezen om uit te vinden welke
adviezen hij heeft:
Eerst valt op dat hij een realistisch verslag doet van wat
‘frontsoldaat zijn’ inhoudt. Dat het een hel is. Dat het
oneerlijk is. Dat het onmenselijk is.
Een tweede punt is de manier waarop hij juist het
persoonlijke benadrukt in zijn verhaal aan de kinderen.
Zijn pijn, zijn angst, zijn verdriet.
Maar het meest raakt me het slot van zijn betoog: ‘Ik
heb hier beschreven wat de oorlog voor mij was, en
voor miljoenen soldaten, die geleden hebben of
sneuvelden. Voor jullie zweren wij eenstemmig de eed
van alle soldaten: NOOIT MEER OORLOG!’
Om vervolgens de lezer achter te laten met de
constatering dat het verdomme weer niet is gelukt om
dat werkelijkheid te laten zijn.

Nieuws: vanaf zolderlocatie
Op dit moment wordt ons fysieke kantoor bewoond door een groot gezin dat gevlucht is uit Oekraïne.
Daarmee vervalt de optie van vergaderlocatie, zoals vermeld stond op de site. Wij werken nu vanaf de
‘zolderlocatie’ van ons huis. Groot genoeg, vooral nu ook de winkel naar Kennis in Kracht in Leeuwarden
is verplaatst.
Belangstelling om mee te doen? Stel je vragen! Deel je plannen! 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 heerlijke zomer toe, met veel goed nieuws ;-)
Jimke en Maaike van Bureau Levend Leren.
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Boeken en materialen zijn te bestellen op www.levendleren.nl.

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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