Workshops
U kunt een keuze maken uit de volgende workshops (uitgebreide
informatie vindt u op onze website - hoofdstuk conferentie 2018)
• Kunstzinnig onderwijs, kunstzinnig onderwijzen
- Paul van Meurs
• Periodeonderwijs in een vrijeschool kleuterklas
- Loïis Eijgenraam
• Materialenatelier
- Gerben Deeen
• Periodeonderwijs en hoogbegaafde kinderen
- Saskia Snikkers
• De leraar als kunstenaar: over het maken van zinvolle
verhalen  bij heemkundeperiodes|
- Annechien Wijnbergh
• Beweeglijk periodeonderwijs
- Lisette Stoop
• Differentiatie in het periodeonderwijs
- Jörgen Joosten
• De verbindende kracht van muziek
- Matthijs Overmars
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Uitnodiging
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Conferentie
BVS-schooladvies
Periodeonderwijs
Ruimte voor verbinding

Nu op vele vrijescholen de kaarten voor het
honderdjarig bestaan van de vrijeschool vanuit
de hele wereld binnenstromen, besteden we tijdens
de conferentie aandacht aan twee kernwaarden van
het vrijeschool onderwijs: periodeonderwijs en
wilsontwikkeling.
Periodeonderwijs vraagt steeds weer om ontwikkeling
en reflectie. Hoe laveren we in het onderwijsveld tussen
de gevraagde opbrengsten en de oproep van Steiner om
verbindend, doorleefd en fantasievol onderwijs te
verzorgen? Op het moment dat een kind zich verbindt met
de lesstof, zal het meer gemotiveerd en enthousiast zijn.
Dan wordt de wil actief. Hoe kan onderwijs worden
vormgegeven zodat het individu zijn krachtige wilsimpulsen
kan pakken? Er is hierin een verschil tussen kinderen in
verschillende fasen in de ontwikkeling.
Dit werken aan de vorming van de wil en het gemoed is een
grote taak van het hele onderwijs. Vaak leeft deze opdracht
onbewust en leidt de waan van de dag af van het doel. Hoe
houd ik als leerkracht zicht op deze taak? Tijdens de
conferentie werken wij dit onderwerp verder uit.

Paul van Meurs, adviseur bij BVS-schooladvies,
verzorgt de hoofdlezing. Aansluitend kun je een
workshop volgen, waarin je je eigen visie kan
verdiepen en/of kennis kan maken met nieuwe en
vernieuwde manieren om met klassen te werken
binnen het periodeonderwijs. Denk bij periodeonderwijs ook aan leven met de seizoenen, zoals
dat in de kleuterklas vorm wordt gegeven.

‘In de opvoeding en het onderwijs
van de toekomst moet in het bijzonder
waarde worden gehecht aan de vorming
van de wil en gemoed.’

Doelgroep
Leerkrachten, kleuterleerkrachten, euritmiedocenten, IB’ers,
directie-bestuur
Workshops
Het programma van de workshops volgt in januari

Het vrijeschoolonderwijs is gericht op
het ontwikkelen van algemene en individuele
vermogens die een mens in staat stellen zijn
levenspad vorm te geven. Met deze vermogens
leert de mens iets nieuws bijdragen aan
de bestaande cultuur.

Specificaties
Datum en tijd Locatie
		
Kosten
-

vrijdag 16 maart 2018, 9.30 - 16.30 uur
Vrijeschool Kairos, Wognumerplantsoen 2-4
1023 EP Amsterdam
95 euro, voor studenten 49,50 euro

Aanmelden
U kunt zich telefonisch: (030) 281 96 56
of per e-mail: admin@bvs-schooladvies.nl
aanmelden voor deze conferentie, o.v.v. naam school, adres en naam
en functie deelnemer(s).

