Nieuwsbrief zomer 2021
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 prentenboek over Freinet. De omslagtekst spreekt boekdelen!
Célestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer. Hij ontwikkelde met enkele collega's een
eigen visie op onderwijs en werd hierdoor de grondlegger van de freinetpedagogie. Dit prentenboek
werd gemaakt door Julie Burez en Roxanne Vlerick, beide leerkracht op Freinetschool Mandala te Gent.
Het kwam tot stand in het kader van de opleiding tot freinetleraar (2020). Ze willen hiermee de hand
reiken aan allen die op een eenvoudige en speelse manier kennis willen maken met Célestin Freinet.
Aan de hand van sprekende illustraties nemen ze je mee door zijn verhaal.
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Afgelopen voorjaar werd door een kleine werkgroep hard gewerkt aan het ‘drukklaar’ maken van dit
boek. Juli 2021 hopen we dit prachtige prentenboek in kleur en met harde kaft gereed te hebben voor
leraren, (groot)ouders, kinderen en natuurlijk voor alle leden van de Vereniging voor freinetpedagogie.
Wil je het boek kopen? Dat kan! Stuur even een mailtje met je adres en we zenden het toe. Het kost €
12,50 (excl. Verzendkosten) en is in de zomer beschikbaar.

Levend taalonderwijs en spelling
DATplus reikt scholen die levend taalonderwijs realiseren in hun onderwijs een set van 23 leerlijnen
aan. De opbouw van de leerlijnen geeft houvast, maar spelling is niet als leerlijn opgenomen. Vaak
krijgen we tijdens begeleiding van teams de vraag hoe het nou moet. Want spelling… dat is toch wel
wat. Rouke Broersma, een van de auteurs van DATplus noemt spelling ‘de meest belangrijke bijzaak
van het schrijfonderwijs’. In DATplus schreef hij het hoofdstuk Dat schrijf je zo! over spelling. Bureau
voor Levend Leren biedt scholen die met levend taalonderwijs werken een workshop aan over dit
onderdeel, aangevuld met het gebruik van persoonlijke woordkaarten en oefeningen binnen de
werkwijze levend taalonderwijs.
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Vacature Bureau voor Levend Leren.
Kunnen we ook een School voor Levend Leren worden? Kunnen jullie ons ondersteunen bij de
verdere ontwikkeling van onze school? We willen verder met Levend taalonderwijs, kunnen jullie ons
begeleiden? Niet alleen onze hoogbegaafde kinderen, maar alle kinderen willen we stimuleren om met
levend leren hun talenten te ontwikkelen. Kunnen jullie de taalgids opleiding verzorgen?
Een freinetopleiding?

Jaarlijks bereiken ons dergelijke vragen en altijd zoeken we met elkaar de juiste antwoorden.
Samen verder komen. Prachtig werk.
Tegelijkertijd ontwerpen we materialen en denken we na over onderwijsvormen die er volgens ons toe
doen. Van vergaderbox tot klasse!kas, van levend-leren-reflecteren tot projectboeken over de
Verlengde Schooldag en drukmaterialen. We geven publicaties uit vanuit de eigen uitgeverij. Altijd
passen we moderne onderwijsinzichten toe, gebaseerd op de pedagogie van Célestin Freinet.

Levend Leren is in vernieuwend onderwijsland een begrip geworden.
Kijk op onze site en krijg een meer volledig beeld van onze werkzaamheden.

We zijn op zoek naar een

ENTHOUSIASTE FREINETWERKER / ONDERWIJSDESKUNDIGE
die komend jaar met ons Levend Leren verder wil ontwikkelen.
Het perspectief is om na een inwerkperiode als zelfstandige verder vorm te geven aan
ontwikkeling, uitvoering en bedrijfsvoering.
Over de voorwaarden en inzet willen we in een persoonlijk gesprek nader afspraken maken.
Belangstelling? Meer informatie nodig? Bel of mail naar Jimke Nicolai, 06 12549966
info@levendleren.nl
Wil je met ons in gesprek? Stuur een motivatie en we nemen contact met je op.
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Freinetopleidingen komend schooljaar.
Freinetopleiding voor beginners. Basiscertificaat. Gaat dit jaar door in Delft!
Voor startende freinetwerkers is er de mogelijkheid
om de basisopleiding te volgen. Deze opleiding duurt
3 dagen of 6 dagdelen. Volgend schooljaar wordt
deze opleiding in elk geval in Delft gehouden. Na het
volgen van deze opleiding heeft de deelnemer een
goed

beeld

van

de

achtergronden

van

het

freinetonderwijs. De meest toegepaste technieken
zoals de klassenvergadering, de vrije tekst, de vrije
expressie, het drukken, onderzoeken en studies
maken, schoolcorrespondentie, levend rekenen
komen aan de orde. Deelnemers besluiten zelf of ze
deelnemen aan een afsluitend examen en een
certificaat

willen

ontvangen.

Belangstellenden

kunnen zich nog melden.

Freinetopleiding voor ervaren freinetwerkers. Vervolgopleiding komend schooljaar van start.
Deze opleiding is voor ervaren freinetwerkers, die meer uit hun werk willen halen. Gedacht kan worden
aan leraren die belangstelling hebben voor het freinetcoördinatorschap, expert willen zijn op een
specifiek domein / een freinettechniek, freinetopleider in de freinetschool willen worden, of die ‘gewoon’
heel goed willen zijn/worden, niet alleen in de uitvoering maar ook in inzicht in de achtergronden van
hun werk met de kinderen.
De inhoud van de opleiding bevat 3 elementen. Deze spelen in de contactmomenten een rol.
1 Bouwen op pijlers. Echt en zinvol werk, proefondervindelijk verkennen, vrije expressie, levend leren,
eigen verantwoordelijkheid, het zijn pijlers onder het freinetonderwijs. Hoe bouwen we op dat fundament
onze moderne schoolpraktijk?
2 Het onderwijs en de kinderen. Een aantal freinettechnieken wordt onderzocht, toegelicht en verkend
vanuit eigen ervaring. Levend rekenen, Studie, Levend taalonderwijs, Klassenvergadering. Ze kunnen
worden vervangen door andere technieken. Dat is afhankelijk van de persoonlijke leerbehoefte.
3 De school, de buurt, de situatie. De freinetschool maakt deel uit van de omgeving, de buurt, het
dorp, de stad. Dat houdt in dat je niet zomaar je gang kunt gaan’ Een aantal (actuele) ontwikkelingen
gaan we verkennen. Het gaat onder andere over:
Kwaliteitszorg en freinetonderwijs, passend onderwijs en de gevolgen voor de freinetklas, kansen en
mogelijkheden voor je school, jouw klas/ school in de wijk, (inter-)nationale projecten, de opleiding
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(pabo) en Freinet. De verkenning van deze thema’s leidt tot het inzicht dat je klas/school geen ‘stoffige
lesplaats’ is, maar een bron voor zinvolle actie en vernieuwing kan zijn.
En ook hier de vraag: Welke competenties vraagt dit van de leraar? Beschik je daar in voldoende mate
over? Het zal mogelijk leiden tot het formuleren en uitwerken van eigen werkplannen.
Er is bij deze opleiding sprake van een gemeenschappelijk plan met 7 groepsbijeenkomsten van een
dag. En er wordt voorts gewerkt aan persoonlijke werkplannen. Correspondentie (uitwisseling) wordt
o.a. als werkwijze toegepast.
De opleiding vergt zeker 280 uren (met volledige inzet) van de deelnemer en wordt afgerond met een
werkstuk.

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.

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 heerlijke zomer toe. Rust uit van de ongekende hectiek!
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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