Cursus vrijeschoolpedagogie
voor ouders/verzorgers en
leerkrachten 2020 - 2021
Uitnodiging
Ook in het schooljaar 2020-2021 verzorgen we weer een cursus over de achtergronden en de praktijk
van het vrijeschoolonderwijs in Den Haag. De cursus is gericht op ouders/verzorgers en leerkrachten
van de school en zal worden gegeven door leerkrachten, die hierdoor ook laten zien waarom ze zo
enthousiast zijn over het vrijschoolonderwijs.
De avonden zijn ook toegankelijk voor ouders en personeelsleden van de overige scholen binnen de
stichting.
Ditmaal kiezen we een werkvorm waarbij de ‘lezingen’ en studiemateriaal vooraf thuis gevolgd en
bestudeerd kunnen worden. Deelnemers kunnen zelf een geschikt moment kiezen om een college te
kijken en de literatuur te lezen.
Elke cursusavond start met een les over hetzelfde onderwerp door een ervaren leerkracht van onze
school. In deze les wordt beleefbaar op welke wijze binnen de school - naar hoofd, hart en handen lesgegeven wordt.
Na elke les (maximaal 45 minuten) is er uitgebreid ruimte om het bestudeerde materiaal en de les te
bespreken en/of hiermee aan het werk te gaan. Dit gebeurt in kleine werkgroepen onder leiding van
de leerkracht die de les heeft verzorgd.
De onderwerpen die wij gaan bespreken:
1. Het ontstaan en de historische achtergronden van de vrijeschoolbeweging
2. De pedagogische en menskundige ideeën van de vrijeschool
3. De missie en visie van de vrijeschool (mens- en maatschappijbeelden in de vrijeschool)
4. De praktijk van het vrijeschoolonderwijs (in het klaslokaal)

Praktisch
Data:
Tijd:
Programma:
Kosten:

woensdagen 7 oktober, 4 november 2020, 17 februari en 7 april 2021
19.30 – 21.15 uur
les 45 minuten, pauze 15 minuten, gesprek en werkgroep 45 minuten.
€ 40,- per persoon.

Inschrijven vóór 28 september via:
https://fd2.formdesk.com/devrijeschooldenhaag1/inschrijfformulierpedagogie2020.
‘Lezingen’ door:
Maarten Zwakman, Christiaan Naves, Rob van der Meijden, Cathrineke de Letter
Werkgroep leiders:
Marcel Nieuwland, Wout Balsma, Sasha Maruscheva, Christopher van Eck (iedere werkgroep wordt
ondersteund door een tweede collega)

