Nieuwsbrief voorjaar 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.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!
Vanaf april 2022 is de webwinkel van
Levend

Leren

in

handen

bij

het

‘levendlerenwerkbedrijf’ van Kennis in
Kracht te Leeuwarden. Amanda de
Vries is daar de persoon die een team
jongeren begeleidt bij het leren beheren
van

een

webshop.

De

jongeren

verrichten niet alleen inkoop, verkoop,
inpakken en verzending, maar dragen
ook zorg voor communicatie en PR.
Reclame in de vorm van aantrekkelijke
aanbiedingen maakt daar natuurlijk deel vanuit. We hopen zo een bijdrage te leveren om de doelgroep
jongeren van Kennis in Kracht op betekenisvolle wijze leer- en werkervaring op te laten doen. Jimke en
Maaike zijn op de achtergrond aanwezig om met raad en daad bij te springen. De prachtige locatie van
Kennis in Kracht biedt ruimte en sfeer om dit professioneel aan te pakken. De facturering loopt eerst
nog even via Levend Leren, maar het is de bedoeling dat dit voor de zomer ook door het
‘levendlerenwerkbedrijf’ kan worden verzorgd.
Hiernaast

een

impressie

van

de

inrichting (in ontwikkeling). De kasten
op de voorgrond kregen we cadeau
van

het

Comeniusmuseum

uit

Naarden: een overblijfsel van de
tentoonstelling over Comenius en de
onderwijsvernieuwers.
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3 x KNAP

Hink Stap Sprong. Zo is het ongeveer gegaan met onze uitgaven voor hoogbegaafde kinderen. Het
begon met het uitgeven van KNAP LASTIG? Een boek met achtergronden en praktisch oplossingen
voor het werken met kinderen die intellectueel meer kunnen. Inmiddels is de fysieke publicatie
uitverkocht, maar het boek is als digitaal bestand beschikbaar voor belangstellenden. En dat blijken er
best veel te zijn.
De tweede stap kwam voort uit de vraag of er ook passend materiaal was voor kleuters. In Knap Lastig
worden daar wel voorbeelden van gegeven en wordt er een hoofdstuk aan deze leeftijdsgroep gewijd,
maar het boek HET UILTJE DAT (te) KNAP IS kan beschouwd worden als een echt antwoord op de
gestelde vraag. Een prachtig prenten- en voorleesboek dat kinderen en hun ouders helpt om samen
meer bewust te worden van de bijzondere positie van het echt hoogbegaafde jonge kind.
De KNAP MAP, zo is onze derde en voorlopig laatste publicatie op dit terrein gaan heten. Een publicatie
met 5 onderzoeken over leren en leren voor hoogbegaafde kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool. Onderzoeken die ze zelf uitvoeren. Onderzoeken om te leren hoe je (het beste) kunt leren.
We baseerden ons daarbij op theorie en praktijk. Alle onderzoeken zijn in de praktijk getest door de
auteurs Folkert Oldersma en Dick Kooistra. De KNAP-MAP is inmiddels door veel besturen en
organisaties aangeschaft. Zij ontvangen met de aankoop een vrijstelling om het materiaal te kopiëren.
Aanbieding. Bij de transitie van de winkel naar het kantoor van Kennis in Kracht kwamen we een
verrassing tegen: een aantal dozen ‘Uiltjes’ die we uit het oog waren verloren. Alle bestellers van de
KNAP MAP ontvangen gratis een exemplaar van dit prachtige boek bij hun map. Zolang de voorraad
strekt! Heb je al een KNAPMAP besteld en wil je ook een gratis exemplaar van het Uiltje dat (te) knap
is? Laat ons dat weten dan sturen we een gratis exemplaar toe. Alleen de verzendkosten worden in
rekening gebracht.
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Uitreiking Eerste exemplaar De schooldrukkerij op Freinetschool De PIT
Het werd een klein feestje. Omdat we vierden dat er een
freinetschool in Groningen is. Omdat we het eerste exemplaar
van de schooldrukkerij konden presenteren. Omdat Femke
Valkema en Heleen van der Broek Het druklokaal (een
afstudeerwerk van Femke over het inrichten van een grafisch
atelier in de Scholtensschool in Wolvega), niet alleen aan de
aanwezigen toonden, maar ze ook gelijk meenamen in het
atelier van De Pit om samen onbekende moderne technieken
te ervaren.

KLIK HIER VOOR
VIDEO VAN
VERENIGING
FREINETPEDAGOGIE
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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.

Jimke zal niet zelf deze advies- en begeleidingsklussen uitvoeren, maar gaat dan in overleg met jullie
op zoek naar een goede oplossing. Bureau voor Levend Leren heeft een netwerk van deskundige
adviseurs op velerlei terrein waaruit geput kan worden.
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.

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 prachtig voorjaar toe. Fluitend de zomer tegemoet!
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.
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