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Hallo
De redactie van de Branding heeft zich even achter de oren gekrabt. Wat doen
we, maken we een digitale versie of gaan we voor papier? We gingen voor papier
zoals je ziet. We sluiten het schooljaar af met een onvermijdelijke blik op de
coronacrisis. Hoe was het om van achter je laptop les te geven? En hoe was het
om als leerling thuis te werken?
Onze kleuterleerkrachten bleken plots over digitale talenten te
beschikken. Nooit gedacht dat zoiets paste bij een juf of meester van een
vrijeschoolkleuterklas, maar ze maakten filmpjes voor hun kinderen alsof ze
ervoor gestudeerd hadden. In andere klassen werd het platform Zoom ineens
populair en kwamen kinderen en leerkrachten bij elkaar in de virtuele ruimte
van Teams. Leerlingen schakelden elke ochtend naar YouTube om de nieuwe
instructiefilmpjes te bekijken. Er werd thuis flink werk verzet en je kon zien welke
leerlingen hierbij opbloeiden: lekker zelfstandig en vooral in je eigen tempo
kunnen doorwerken. Voor sommigen een feest. Niet voor alle leerlingen. De
grote groep is blij dat ze weer naar school mogen om daar les te krijgen, om
elkaar weer te ontmoeten.
Vanaf 8 juni gaan de kinderen van de Meander weer allemaal tegelijk naar
school en dus leek het de redactie goed om ook de draad weer op te pakken.
Ook de middelbare scholieren van de KGC gaan weer naar school, weliswaar niet
allemaal tegelijk maar ook daar klinkt weer leven op de gang.
In de tussentijd startte op de Meander onze nieuwe directeur. Ook niet
makkelijk zo’n start. Hij vertelt er over in dit nummer. In dit zomernummer
ook iets gewoons: het pinksterfeest van de kleuters ging door. Niet helemaal
zoals normaal want er waren geen ouders bij, maar toch. Er waren dansen,
pinksterbruiden en liedjes op het plein. Jammer dat de zomerpicknick niet door
kon gaan.
Het was een unieke periode en hopelijk blijft dat zo.
Frans Schobbe

Corona verbeeld in een raamkunstwerk,
door Dante, klas 6b
In het midden corona
Rondom de 6 continenten
Het hart voor zorg voor elkaar
Het vredesteken voor vrede
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Applaus voor jullie!
Zucht... Een zucht van opluchting maar tegelijkertijd ook een zucht van
weemoed. Een periode vol emoties ligt achter mij. Uitdagend, vermoeiend,
verhelderend, verdrietig, vrolijk, humorvol allemaal woorden die van
toepassing zijn op de afgelopen vier maanden.
Door Leoniek Schmidt, interim-directeur Meander
Eind maart 2018 kwam ik op verzoek van Harry Gubbels tijdelijk wat RT-werkzaamheden
verrichten op de Meander. Jullie weten allemaal waar het voor mij en voor de school op is
uitgedraaid: interim-schoolleider van de Meander. Wie had dit ooit durven denken: ik zelf
absoluut niet!
Een mooi, creatief en inventief team, met oog voor elkaar en de omgeving, daar mocht ik
mee werken. Mijn opdracht was de kar te trekken totdat er een nieuwe directeur was. Dat
deze kar een totaal andere inhoud kreeg had niemand, en ik dus ook niet, kunnen voorzien.
Maar, alles overziende, hebben we het aardig gered en kan er nu met een volledige school
toegewerkt worden naar de grote vakantie.
Toen ik mijn kinderen thuis vertelde dat het een school was met bijna 500 leerlingen was
hun waarschuwende antwoord: ”Ja mam, en dat zijn dan zo’n 1000 ouders”. Maar mijn
kinderen wisten niet om wat voor ouders het ging. Ouders die plotseling naast opvoeders,
ook de taak als leerkracht erbij kregen. Ouders die mij een hart onder de riem staken,
troostende berichtjes stuurden of even langs kwamen voor een belangstellend praatje.
Iedereen hartelijk dank daarvoor! Ouders, wat hebben jullie je best gedaan om er wat van te
maken en dat vind ik een applaus waard.
Met ingang van 1 augustus neem ik afscheid van Meander. Ik dank iedereen, team, kinderen
en ouders voor de fijne samenwerking en ik gun allen, onder de bezielende leiding van Bart
Spijkerboer, een mooie toekomst.
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Welkom Bart
Bart Spijkerboer (1964) heeft als nieuwe directeur van Meander het stokje overgenomen van Harry Gubbels
en interim-directeur Leoniek Roncken. De redactie van de Branding treft Bart voor een interview in zijn
directeurskamer pal naast de ingang van het schoolgebouw. De kamer is eenvoudig maar warm ingericht
en hij heeft zich de ruimte al een beetje eigen gemaakt: er hangen enkele kaartjes met daarop felicitaties en
goede wensen, ook hangt er een kunstwerk van zijn vrouw Marlieke. Een zwoele lentebries stroomt binnen
door het open raam dat uitzicht biedt over het schoolplein.
Door Jacco Schouw, ouder en redactielid
Mooi plekje heb je hier!
Bart: ‘Ja, een superplekje! Je hoort en ziet de kinderen vanuit hier buitenspelen.
Leuk detail: ik heb tekeningen gezien van het schoolgebouw uit 1931, toen was
dit ook al de directeurskamer. Ik woon hier dichtbij, om de hoek aan de SintAnnastraat. Ik wandel om kwart voor acht weg en dan ben ik hier om tien voor
acht. Heerlijk om zo dichtbij je werk te wonen als je het grootste gedeelte van je
leven veel gereisd hebt.’
Hoe ben je hier terechtgekomen als nieuwe directeur?
‘Van oorsprong ben ik docent drama en hiervoor was ik trainer en coach; ik heb
26 jaar mijn eigen consultancybedrijf gehad. Met korte projecten kwam ik steeds
bij verschillende bedrijven over de vloer en was altijd weer onderweg. Op een
gegeven moment realiseerde ik me dat ik altijd maar in de breedte bezig was en
ik echt de behoefte had om me te verdiepen. Ik dacht: straks word ik 56, waar wil
ik me duurzaam mee verbinden? Achteraf herken ik deze vraag als het aanbreken
van een nieuwe periode in mijn leven: als je kijkt naar de levensfasen van de mens
die elk zeven jaar beslaan dan begint op mijn leeftijd de fase van de intuïtie, de
verdieping. Ik kwam uit bij het basisonderwijs, daar zit voor mij veel energie:
kinderen die zich ontwikkelen, met de leerkrachten dat samen mogelijk maken.
De Vrijeschool leek mij heel erg leuk en ik ben bij meerdere schoolbesturen gaan
informeren naar mogelijkheden. In het najaar kreeg ik bericht dat Harry weg zou
gaan bij Meander. Ik heb gesolliciteerd, een aantal pittige gesprekken gehad met
de benoemingsadviescommissie en een assessment gedaan.’
Dat klinkt alsof je een hele nieuwe wereld bent binnengestapt.
‘Ik heb me wel even een outsider gevoeld: ik had geen ervaring als leidinggevende
en ik had nog nooit echt voor de klas gestaan. Ik ben eerst stage gaan lopen bij
een Vrijeschool in Den Bosch en daar heb ik ervaring kunnen opdoen met de rol
van schoolleider. Zo kreeg ik een beeld wat er allemaal van me verwacht zou gaan
worden. Dat was heel fijn. Ik ben nog maar een maand bezig maar al vanaf het
begin af aan voelt deze stap heel goed.’
Waarom koos je voor de Vrijeschool, heb je er zelf ook opgezeten?
Ik heb zelf toen ik klein was niet op een Vrijeschool gezeten, wel heb ik een
tussenjaar gedaan op de Vrije hogeschool, opgericht door Bernard Lievegoed
waarvan ik destijds ook college kreeg. Mijn zus was leerkracht op de Vrijeschool, in
die zin was onze familie er wel mee bekend. Verder ben ik erg betrokken geweest
als ouder bij de Vrijeschool toen mijn dochter vanaf 2003 op Meander zat en later
op het KGC. Ik heb het gevoel dat ik hier op mijn plek zit. Ik houd erg van hoe
het Vrijeschoolonderwijs is opgebouwd: rijke beelden en verhalen en een lijn die
aansluit bij de ontwikkeling van het kind.’
Wat trof je aan?
‘Een hele bonte verzameling mensen! Waar ik Harry echt dankbaar voor ben is de
enorme verscheidenheid in het team, dat vind ik echt leuk. Er zitten hier mensen
die helemaal door de wol geverfd Vrijeschool zijn, maar er zitten hier ook mensen
die helemaal nieuw zijn. Er zitten zelfs mensen die in hun jeugd op de Vrijeschool
hebben gezeten en er daarna even helemaal klaar mee waren, afstand hebben
genomen en een tijd iets anders hebben gedaan. Daarna kroop het bloed toch
waar het niet gaan kan en ze hebben zich weer opnieuw verbonden met de
8

Vrijeschool. Dat je die beide kanten hebt
ervaren en daarna in vrijheid kiest om hier
aan de slag te gaan, hoe mooi is dat!
Wat ben jij voor als directeur voor het
team?
‘Zoals een leerkracht ongeveer dertig
kinderen heeft, zo heb ik ruim dertig
teamleden. Ik heb mij voorgesteld in
de klassen en gevraagd: “wat doet een
directeur eigenlijk?” Dan kwamen de
kinderen bijvoorbeeld met: een directeur,
dat is de burgemeester van de school. De
juf legde het hen als volgt uit: “meester
Bart is eigenlijk mijn meester”. Zo zie ik
het ook naar de leerkrachten. Waar de
leerkracht alle kinderen ondersteunt en
weet wat nodig is, zo kijk ik ook naar mijn
team en leef ik met mijn klas mee.’
Hoe was jouw start tijdens de coronacrisis?
‘Ik zou eigenlijk in mei beginnen. Toen
bericht kwam dat de scholen weer open
zouden gaan ben ik een kleine week voor
de meivakantie gestart om mee te denken
en de leiding te nemen om dat allemaal
goed te organiseren. Ik heb het docentenen ondersteunende team nog niet
helemaal bijeen gehad, de kennismaking
moest worden opgedeeld in kleine
groepjes.’
Het valt mensen op dat je goed
communiceert.
‘Ik heb enkele jaren voor een organisatie
gewerkt waar zeer professionele
communicatie de standaard was, dus dat
zit wel aardig in mijn haarvaten ja. Ik vind
het enorm belangrijk om iedereen goed
te informeren over wat er allemaal speelt,
of het nu om teamleden gaat of ouders.
We vormen samen een leergemeenschap
waarin de kinderen opgevoed worden.
Als ouders geef je je kind voor een groot
deel uit handen, wat laat zien dat je als
ouder de school vertrouwt. In deze tijd
waarin je eigenlijk weinig zeker kunt
weten kun je in ieder geval wel duidelijk
communiceren over wat je organiseert en

daarmee het vertrouwen scheppen dat het
goed geregeld is.’
Waar wil je aan gaan werken?
‘Momenteel ben ik nog aan het
kennismaken, het lijkt erop dat er in de
dynamiek van deze enorm gegroeide
school de behoefte is om weer wat meer
de verbinding tussen de leerkrachten terug
te vinden. Zie je elkaar nog genoeg? Ik
denk daarin iets te kunnen betekenen. Ook
zal ik blijven zoeken en kijken hoe we het
Vrijeschoolonderwijs enerzijds eigentijds
kunnen maken en houden en anderzijds
hoe we met de bron verbonden blijven. Met
de bron bedoel ik de menskundige visie
van Steiner, welke echt de grondslag vormt
van de Vrijeschool. Daarnaast heb ik nog de
opdracht om te kijken of er in een andere
buurt in Nijmegen een tweede onderbouw
geopend kan worden. Hier barst het
inmiddels uit zijn voegen en we moeten
momenteel veel ouders helaas teleurstellen.’

Dat gevoel is waar het
ons om gaat, dat een
kind weet: ik word
helemaal gezien!’
Kun je iets meer vertellen over je ideeën
hoe de Vrijeschool eigentijdser zou
kunnen zijn?
‘Een nieuw onderwerp is wat mij betreft
media-wijsheid. Daar heeft Steiner natuurlijk
niets over geschreven terwijl kinderen nu
opgroeien met veel digitale media om zich
heen. Aan de ene kant willen we jonge
leerlingen hier niet achter beeldschermen
zetten, aan de andere kant vind ik het wel
belangrijk dat ze op wat latere leeftijd, dus
bijvoorbeeld vanaf klas 4 of 5, wel leren: wat
zijn eigenlijk de spelregels op bijvoorbeeld
WhatsApp of Instagram? Met de spelregels
op het schoolplein of in de klas zijn we altijd
wel bezig en die zijn ook fysiek invoelbaar
voor de kinderen, maar wat is bijvoorbeeld
waarheid op internet? In die vraagstukken
9

doen we al wel iets maar ik zou daar nog
explicieter in willen zijn, wat willen we de
kinderen daarin precies meegeven?
Een andere thema is bijvoorbeeld
hoogbegaafdheid en andere speciale
leervragen van kinderen die honderd
jaar geleden niet expliciet benoemd
werden. Hoe passen we dat in op school?
Vrijescholen zijn heel klassikaal gericht,
vanuit de menskundige visie is er een beeld
van wat er op een bepaalde leeftijd van
belang is voor de kinderen en dat wordt
dan centraal in de klas aangeboden. Maar
een mens komt ook met zijn eigen verhaal
op aarde en daar wil je ook aandacht voor
hebben. Dat klassikale versus maatwerk, dat
is best een spanningsveld voor een leraar.
Natuurlijk hoeft die leraar dat niet alleen
te doen, er is een ondersteuningsteam
aanwezig, maar de leraar is wel degene die
de belangrijkste relatie heeft met zowel
de groep als met het individuele kind.
Mijn dochter had het gevoel dat iedere
leerkracht op Meander haar kende, dat ze
helemaal gezien werd. Dat gevoel is waar
het ons om gaat, dat een kind weet: ik word
helemaal gezien!’

In iedere Branding een
korte uitleg over een
onderscheidend kenmerk
van de vrijeschool. Wat
kenmerkt ons onderwijs,
hoe ziet dat er uit en
waarom doen we dat zo?
In 8 jaar en 32 Brandings
komt het belangrijkste
langs.

Deel 8

De
32
Waarom doen we wat we doen, zoals

Vormtekenen, wat is dat voor vak?
Het staat op elke vrijeschool op het rooster en wordt in elke klas vanaf de eerste tot
en met de zesde gegeven. Maar wat is eigenlijk het vormtekenen? Wie iets weet van
kunstgeschiedenis en kunststromingen zal misschien een relatie leggen met het
Bauhaus: een opleiding voor vormgevers in Weimar in de jaren 20 en 30 van de vorige
eeuw met een visie op vormgeving, waar vorm en structuur belangrijke begrippen
waren. Maar vormtekenen is toch echt bedacht in en voor een vrijeschool context.

Wat doe je in een vormtekenles?

Een keer in de week staat het op het rooster als vakles. Er is een verschil in hoe je zo’n les
vormgeeft in de klassen 1, 2 en 3 of in de hogere klassen. In de lagere klassen is het vak
sterk gelieerd aan het leren schrijven en de ontwikkeling van de fijne motoriek. Met de
hele klas maken kinderen grote bewegingen, gaan buiten vormen lopen en tekenen eerst
veel in de lucht waarbij ze met de ogen hun vinger moeten volgen. Dit is goed voor de
oog-handcoördinatie. Ze leggen het spoor van die bewegingen vast op een groot blad met
bijenwaskrijtjes en de vormen worden heel vaak over elkaar heen gemaakt om de controle
over het bewegingspatroon steeds beter te beheersen. Het is duidelijk dat het niet om het
resultaat gaat maar om het leren van een motorische vaardigheid.
In de klassen vier en vijf gaat het werk individueler worden en de vormen gecompliceerd.
Knoopvlechtmotieven waarbij de controle ook moet zitten in het stoppen en beheersen van
de lijnvoering vragen veel van de concentratie en waarneming.
In de zesde klas komt een nieuw vak het vormtekenen een nieuw doel geven: meetkunde.
Hierbij ligt de nadruk op het maken van meetkundige constructies en mooie vormen.
Een heel mooi voorbeeld daarbij kan de Arabische motiefkunst zijn die gebaseerd is op
meetkundige wetmatigheden. Ik noem de meetkundeperiode daarom altijd: Al Hambra
naar het Moorse paleis in de stad Granada in zuid Spanje. Daar zijn genoeg voorbeelden van
prachtige meetkunde te vinden voor een hele periode van vier weken.

Steiner over vormtekenen

Steiner heeft het over tekenen en vormtekenen gehad bij een aantal gelegenheden. Ik kies
er twee citaten uit:
‘Daarom zullen we er bij het tekenen niet op uit zijn het een of ander na te bootsen, maar zullen
we het kind oorspronkelijke vormen bijbrengen. We zullen het leren de ene hoek zo, de andere
zo te maken. We proberen om het de cirkel en de spiraal aan te leren. We zullen dus uitgaan van
op zichzelf staande vormen, niet van vormen die iets nabootsen. We zullen proberen bij het kind
interesse voor de vorm zelf op te wekken.’ (GA 294)
Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat aan het kind iets onbegrijpelijks wordt
aangeleerd wanneer we een spiraal laten tekenen. Maar wanneer we die op kinderniveau
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we het doen? 32 artikelen over wat de vrijeschool inhoudt
Door Frans Schobbe, met dank aan Pieter Witvliet

tot een ‘slakkenhuis’ degraderen dan infantiliseren we daarmee de
‘kosmische vormen’.
Mag het kind dat helemaal niet zeggen, dat het een ‘slakkenhuis’
ziet als het klaar is met de spiraal te tekenen? Jawel, graag zelfs want
als je zulke vormen hebt getekend is het heel interessant om om je
heen te kijken waar we die vormen in de wereld overal tegenkomen.
‘Wanneer we een vorm met de kinderen willen gaan tekenen, is het
goed om deze niet meteen op het bord te zetten, maar dat je deze
als leerkracht ‘in de lucht’ voordoet. Dat kan door met je rug naar de
kinderen te gaan staan en de vorm met je rechterhand (de meeste
kinderen zijn rechts) voordoet; je kan – en naarmate de kinderen jonger
zijn is dat nodig, anders spiegelen ze jouw voorbeeld door nabootsing
- de kinderen aankijkend de vorm dan voordoen met jouw linkerarm/
hand. Dit voordoen, en even later doen de kinderen het alleen, brengt
het oog in beweging en wanneer het met (grote) aandacht gebeurt, is
daar wilskracht voor nodig – dat voel je al wanneer je naar het topje
van je vinger moet blijven kijken. Op deze manier verinnerlijkt het kind
de vorm, alvorens deze te gaan tekenen.’

Kwaliteiten van de lijn

De lijn begint als een krabbel, bij ieder kind begint het tekenen met
het tekenen van lijnen. Die lijn is niets anders dan het spoor van
een beweging. Het is niet de kleur die als eerst optreedt - kleine
kinderen hebben trouwens een voorkeur voor zwart of een donkere
kleur - maar de lijn. De beleving is direct: ik beweeg mijn arm en
ziedaar: wat ik doe laat een spoor achter, dat wonder verschijnt
zomaar.
Uit de krabbel ontstaat de gebogen lijn die rond 4 jaar evolueert
naar een gesloten vorm: min of meer een cirkel.
De lijn is de begrenzing van de ene kleur ten opzichte van de
andere. Als kleuren niet door elkaar vloeien, zie je de begrenzing als
een lijn.
Je kunt de lijn zien als een contrast tussen voor- en achtergrond,
zoals een heuvelrug afsteekt tegen de lucht: donker tegenover
licht. Bij het tekenen houd je daarmee rekening om voor- en
achtergrond van elkaar te scheiden door wat op de voorgrond staat
te benadrukken.

Gebogen lijnen ontstaan in de natuur overal in elke vorm. Rechte
lijnen ontstaan in de natuur waar kristalvormen optreden.
Lijnen zijn het resultaat van een beweging. Om rechte lijnen te
tekenen moet je het doel in het oog houden en steeds aftasten of
de lijn rechtdoor gaat: het is zoeken naar evenwicht.
Gebogen lijnen kunnen doelloos zijn zoals krabbels, maar wil je een
gesloten vorm zoals een cirkel of een ellips tekenen, dan heb je wel
een doel: beginpunt en eindpunt moeten samenvallen.

Waarom krijgen de leerlingen vormtekenen
op de vrije school?

Vormtekenen stimuleert de innerlijke beweeglijkheid. Je begint
altijd met grote bewegingen, liefst met je hele lijf. In de lagere
klassen ga je gewoon naar buiten op het plein om met de hele
klas de vorm te lopen, achter elkaar in ganzenpas. Daarna volgt de
arm dan de hand en dan pas de lijn op papier. Dat is eigenlijk de
eindfase.
Je ontwikkelt er zintuiglijke en motorische vaardigheden mee.
Kijken en doen gaan onverbrekelijk samen. Je beweegt van grove
motoriek naar fijne motoriek, een belangrijk proces.
De vormen die getekend worden, zijn de basis van het schrift.
Schrijven is een geconcentreerde motorische vaardigheid. Om die te
leren is vormtekenen een heel goede voorbereiding.
Het maken van geometrische vormen legt de basis voor
meetkundige vaardigheden. In de 6e klas komt de eerste periode
meetkunde aan bod. Dan pas leren de leerlingen met liniaal en
passer exact te tekenen en construeren wat ze al jaren uit de hand
hebben geoefend. Daarvoor bestaat een heel gedegen leerplan van
klas 1 tot 6, dat te vinden is in de uitgave Werkboek Vormtekenen van
Peter Giesen.
Architect Henry van de Velde (een van de oprichters van
de Kunstgewerbeschule’ en de academie in Weimar, de
voorloper van het Bauhaus) schreef in 1902: De lijn is
een kracht die net als de elementaire krachten actief is.
Meerdere met elkaar in verbinding gebrachte maar ook
tegenwerkende lijnen, bewerken hetzelfde als meerdere
elkaar tegenwerkende elementaire krachten.
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Meander in coronatijd
Op Meander was het een poos heel rustig,
maar daar is toch hard gewerkt aan een mooi
handvaardigheidlokaal. Gelukkig is iedereen
weer teru g en letten we goed op elkaar.
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Thuisonderwijs en
afstandsonderwijs
Juf Els van klas 4B van de Meander heeft de afgelopen periode juist als heel
dichtbij ervaren. Ze verraste zichzelf en haar leerlingen met haar Zoomlessen.
Afstandsonderwijs? Het was juist alles behálve onderwijs op afstand. Ook
thuisonderwijs is een raar woord. Was het onderwijs dat thuis plaatsvond, of was het
iets anders?
Door Frans Schobbe, leraar
vondsten, intuïties, inspiraties en creativiteit; mag ik
daarin de werking van de klassengeest en de engelen
zien? Ik wil dit wel als geschenk van Corona aannemen.
Want dat heb ik als alles behalve afstand-onderwijs
ervaren…”.

Thuis-onderwijs of afstand-onderwijs. What’s in a
name. In mijn optiek, en een ervaring rijker, is het een
wereld van verschil. Vreselijk dat steeds het woord
afstandsonderwijs gebruikt werd in de media.
Ver weg en toch dichtbij in de kleuterklas
Juf Els vertelt: “Thuisonderwijs, als leraar fysiek op
afstand, heb ik ervaren als juist heel dichtbij. Je belt
met ouders en met kinderen. Je ziet elkaar uitvergroot
tijdens het videobellen. Afwezigen vallen op. Je bent
begaan met, en zorgzaam naar elkaar. Vragen lijken
eerder gesteld te worden, behoeften kenbaar gemaakt
en problemen worden opgelost. Ieder doet zijn
stinkende best er het beste van te maken. De inzet en
betrokkenheid van ouders en verzorgers ontroert me
nog steeds. Ben ik zo dankbaar voor!

Thuisonderwijs in de zesde klas
Laten we vooropstellen dat thuisonderwijs een verkeerd
woord is voor wat wij deden in die weken dat de
leerlingen er niet waren. Thuiswerk lijkt mij beter op zijn
plek want het woord onderwijs plak je op een situatie
dat een onderwijsgevende een leerling of een klaslokaal
vol leerlingen dingen leert. Daarvoor is directe interactie
een vereiste. Ik heb persoonlijk niet de illusie gehad dat
we onderwijs gaven, wel dat we de leerlingen zinvolle
opdrachten gaven die ze thuis moesten doen.

Noodgedwongen werd deze behoorlijke digibeet
ineens vaardiger op het medium Zoom en ik vond het
nog leuk ook! Van de nood een deugd gemaakt. Boost
aan creativiteit in het vormgeven en realiseren van
les, contact onderhouden en sturing geven aan het
lespakket. Ver weg en toch dichtbij was het.
Het ritme in contact onderhield ik door drie zoomlessen
per week met steeds instructie over de periode. De
stagiaire kon zo meteen haar IT-lessen uitvoeren. Er
ontstond een onverwacht leerzame werkomgeving:
zowel in de voorbereiding als thuis bij kinderen met
hun ouders. Een ontdekkingstocht in de ruimste zin
van het woord: inzicht van ouders in leerstof, beeld van
leren, zelfkennis, grenzen ervaren en het ervaren van de
nodige flexibiliteit en afstemming.
Gedeeltelijk thuis- en fysiek onderwijs was de volgende
stap. Zoomen werd zoemen als bijen. De kinderen
zitten naast hun thuisbuur (kind dat thuis is) en
schrijven dagelijks een berichtje aan de ander in hun
zoemboekje. Fysiek niet erbij en toch aanwezig. Weet
hebben van elkaar, al ben je niet in de klas, net zoals
bijen dat hebben in hun volk.
Ik stond en sta ervan te kijken hoe onzichtbare banden
werkzaam zijn, hoe groot het bewustzijn van elkaar
is en hoe de verbinding blijvend blijkt, ondanks de
noodzakelijke afstand. Binnen de vrijescholen wordt
vaak gesproken over ‘klassengeest’, en de wevende
werking van de engelen, die boodschappen brengen.
Misschien kunnen wij deze begrippen na al onze
ervaringen van de afgelopen tijd beter duiden. Onze
14

Ze kregen in de zesde zelfs een rooster aangereikt:
werken van negen tot half drie, met pauzes. Ze kregen
werk op: rekenen, taal, begrijpend lezen, Engels en
Duits waarbij YouTube werd gebruikt om een en ander
toe te lichten of inhoud te verlenen. Zo knipte en
plakte ik filmpjes voor Engels en Duits maar ook voor
kunstzinnige opdrachten zoals perspectief tekenen
of handenarbeidwerk. Een van de leukste kreeg ik
aangereikt door Jean Pierre: een kunstopdracht die
ook populair was op sociale media. Maak een foto van
jezelf terwijl je een beroemd kunstwerk nadoet. Daar
gingen een aantal kinderen echt lekker op los. Bij deze
wat resultaten. Maar toch. Laten we hopen dat het
thuisonderwijs niet nog eens moet.

Schilderijen uitbeelden

Klas 6a+b

Maak een foto van jezelf terwijl je een beroemd kunstwerk nadoet.

Madonna
delkind
Granduca
van Raphaël
Maria met
door Sima
door Sima

De Schreeuw van Edward Munch
door Ise

Portret van G.A. Escher van M.C. Escher,
door Klaas

Het meisje met de Parel van Johannes Vermeer, door Emma

Wording II van Ans Marcus, door Lucas
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Kleuteronderwijs in tijden van coro
Toen de kleuterleerkrachten van Meander zondagavond 15 maart hoorden dat de
school de dag erna dicht zou gaan besloten ze toch nog een keer bij elkaar te komen
om te kijken wat ze zouden gaan doen voor de kleuters thuis. Al snel werd duidelijk
dat ze filmpjes zouden gaan opnemen en die delen via Social Schools, een hele nieuwe
ervaring binnen de kleuterbouw. Sven van Reem (meester Sven) vertelt.
Door Jacco Schouw, ouder en redactielid
Wat wilden jullie bereiken met de filmpjes?
Sven: ‘we hebben ervoor gekozen om het dagritme centraal te
stellen zoals we dat ook in de klas volgen. De filmpjes moesten
eigenlijk maximaal tien minuten duren dus dat is een beetje beperkt.
Maar je kunt dan bijvoorbeeld wel een start van de dag doen zoals je
die normaal in de kring ook zou doen. Dus het ritme is een leidraad
geweest in onze filmpjes; de leerkracht die normaliter op een
bepaalde dag in de klas zou zijn verzorgde nu op die dag een filmpje
voor de kinderen thuis. Daarnaast werden af en toe extra filmpjes
aangeboden bijvoorbeeld om de oudere kleuters wat meer uit te
dagen met rijm of een verhaal. Dat konden ook filmpjes uit andere
klassen zijn.’
Hoe pakten jullie het aan?
‘Het doel was om enigszins het dagritme over te dragen en een
verbinding te leggen met de kinderen. Daarnaast hadden we niet
echt voorschriften: er was afgesproken dat iedereen vrij was om het
zelf vorm te geven. De eigenheid van de leerkrachten zie je daardoor
terug in de filmpjes; sommige leerkrachten zijn zelf in beeld maar dat
hoefde niet. Je kon ook een tuintje of een boek filmen en alleen de
stem van de leerkracht horen. Deze manier van werken was nieuw
voor iedereen, echt een experiment.’
Ging dat een beetje, vrijwel elke dag weer een filmpje maken?
‘In het begin ging het wel goed, op een gegeven moment begon
je de kinderen en de ouders meer te missen, veel collega’s werkten
vanuit huis, daardoor was het een beetje of je het contact met de

school verloor. Dan wordt het wel een taak hoor om dat filmpje
dagelijks weer voor elkaar te krijgen. Het was wel eens zoeken
naar inspiratie. In de kleuterklas is ons aanbod normaal afgestemd
op perioden van ongeveer drie weken wat betekent dat je in
die tijd dezelfde liedjes en spelletjes doet met de kinderen,
vanwege de herhaling. Dus normaal zing je bijvoorbeeld een
liedje meerdere keren per dag. Dan maak je er een variant op
die ontstaat door interactie met de kinderen. Dat had je nu niet.
Als je een liedje nu eenmaal had gezongen of een spelletje had
gedaan dan dacht je: Tsja, om dat nu nog een keer te gaan doen…
Gelukkig konden we als leerkrachten ook elkaars filmpjes bekijken
en daar inspiratie uit putten. Wel heel leuk en bijzonder: zoveel
zien we normaal eigenlijk niet van elkaars werk. Nu kregen we wel
een uniek inkijkje in de verschillende stijlen van de leerkrachten.’
Dus allemaal op afstand maar tegelijkertijd veel
saamhorigheid
‘We hebben als kleuterleerkrachten iedere week vergaderd via
Zoom en geëvalueerd hoe het ging met de filmpjes. Waren we zelf
nog tevreden? Welke filmpjes wilden we als extra aanbod naar
alle kleuterklassen sturen? Binnen de kleuterbouw gaat normaal
eigenlijk niets digitaal. Hoewel het een hele stap was om zo te
gaan werken was het ook een heel mooi proces om samen met
elkaar te beleven, ik vond het heel leuk.’
Zou je hiervan iets willen behouden voor de toekomst?
‘Wat ik merk is dat leerkrachten bijvoorbeeld filmpjes maakten
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‘Eigenlijk is het
op school fijner’
Klas 3b
Door juf Jolani en klas 3b

van Pinksteren en dat deelden via Social
Schools. Ik denk dat dat iets is wat we eerder
niet zo snel zouden doen; de drempel om
een klein filmpje te plaatsen of een foto
te delen is denk ik nu lager. Dat is wel heel
leuk om de momenten te vangen waar de
ouders niet bij zijn.’
Hoe was het om weer te starten met halve
klassen?
‘Dat was wel een beetje dubbel, van tevoren
ben je erg bezig met of het wel veilig is en
wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als
ik er nu aan terugdenk was het erg fijn en
relaxed. We zijn inderdaad weer gestart
met halve klassen, met kleinere groepen in
de kleuterbouw merk je dat je de kinderen
beter kunt zien. Je kunt op een fijne manier
verbinding maken. Kinderen die nieuw
instromen lijken ook makkelijker op te gaan
in een kleinere groep. Maar het is wel een
fijn idee om volgende week de klas weer
compleet te hebben, iedereen weer samen
te zien en gezamenlijk het jaar af te kunnen
sluiten.’

De ouders kregen altijd per week de overzichten met
het thuiswerk dat er gedaan moest worden. Tijdens
de thuiswerkperiode heeft de klas op verschillende
manieren met elkaar gecommuniceerd. De kinderen
zagen elkaar elke week op woensdag, wanneer er met
elkaar werd ‘ge-Zoomed’. Dan konden we bijpraten,
spelletjes doen, raadsels oplossen, zingen voor de
jarigen, enzovoort.
“Het was leuk om elkaar te zien.”
“Mijn kat leidde me wel af.”
“Het was leuk om te zoomen, in het begin wel irritant
omdat kinderen door elkaar praatten.”
Gelukkig ontdekten de juffen de mute knop, waarmee
alle microfoons uitgingen. Daarnaast stuurden alle
kinderen berichten in zoals foto’s, verhalen, filmpjes en
tekeningen. Deze werden dan met de hele klas gedeeld
in een nieuwsbrief, die twee keer per week verscheen.
“Het was geinig en leuk om van elkaar dingen te lezen
en te zien.”
Ook werden er instructiefilmpjes gemaakt door de
juffen voor taal, rekenen, de periodelessen en verhalen
waarnaar de kinderen konden kijken en luisteren.
“Gelukkig waren de filmpjes niet saai.”
“Het hielp me om dingen te begrijpen.”
Tot slot werd er door de juffen met alle kinderen en
ouders gebeld om te bespreken hoe het ging.
“Thuiswerken was fijn, maar eigenlijk is het op school
fijner.”

17

‘Dat ging best goed samen’
Meester Bert en ik stelden een samengesteld thuiswerkpakket voor onze
leerlingen in klas 4A samen. Ondertussen is al dit thuiswerk door ons ingezien.
We mogen wel stellen dat er door de kinderen onder begeleiding van de
ouders goed en hard gewerkt is. Chapeau! Hoe hebben de kinderen het zelf
beleefd? We vroegen het ze.
Door meester Christiaan
Thuiswerkafspraken met de klas
We boden onze klas een samengesteld thuiswerkpakket met
opdrachten uit Getal & Ruimte, Staal, en rondom topografie, verkeer,
schoonschrijven, Engels en vormtekenen. Verder konden de kinderen
hun spreekbeurt voor Dierkunde voorbereiden. Een enkeling
presenteerde de spreekbeurt al via Zoom. Sommige leerlingen
maakten een filmpje dat ze via de klassenapp verspreiden. Tussentijds
werd het thuiswerkpakket geüpdate en voorzien van bijdragen
Euritmie, Gymnastiek en Muziek
De leerlingen kregen ook een voorstel voor een dagrooster.
Ouders konden dat met hun kind naar eigen believen aanpassen.
Uitgangspunt was steeds om druk op het gezin thuis zoveel mogelijk
te vermijden. Tweemaal per week was er Zoomcontact, waarin we
spraken over gezondheid, welzijn en de gang van zaken met het
thuiswerk. Voor vragen of verdere ondersteuning kon gebeld worden.
Klinkt goed allemaal, maar wat vonden de kinderen ervan?
In gesprek over leren in coronatijd
Beste kinderen, wat vonden jullie er van dat je zomaar ineens niet naar
school kon en verplicht thuis moest blijven?
‘In het begin vonden we het erg leuk en riepen we ‘Jippie, we hoeven
even niet naar school! Maar later was dat wel anders’, zegt Iris uit klas
4a, want toen we een paar dagen thuis waren verveelde ik me soms
wel. En ik begon ook mijn klasgenoten te missen. Gelukkig mocht ik
nog wel paardrijden en kon ik ook langer uitslapen dan normaal, soms
wel tot 9 uur.
Heeft iedereen dan zoveel uitgeslapen? Dan zijn jullie nu zeker wel
uitgerust?
Nee hoor, een aantal kinderen zeiden dat ze vaak al om half 7 of
nog eerder zelfs wakker waren. ‘Dan ging ik even tv-kijken en soms
nog even in de buurt fietsen’, zegt Rowan. Redhwan vult aan door te
zeggen dat hij veel buiten kon spelen met andere buurjongens in het
speeltuintje. We hebben urenlang tikkertje, buurtverstoppertje en
voetbal gespeeld.
Maar hoe zat het dan met het werk voor school? Want daarvoor konden
jullie niet naar school toe komen toch?
‘Meestal begon ik rond half 10 met het thuiswerk en dan na een half
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Klas 4a

uurtje had ik wel even weer pauze’ zegt Rowan. En ook
Sinne vult aan dat dat wel fijn was omdat je thuis zelf
kon bepalen wanneer je pauze had.
‘Nou,’ zegt Sinne, soms was het ook wel even lastig thuis,
zeker als papa en mama allebei aan het bellen waren
en mijn zusje was er dan ook nog en we hadden niet
genoeg koptelefoons, want mijne lag nog op school.
Gelukkig heb ik wel veel met een vriendinnetje in de
buurt kunnen spelen.’ ‘Ja’, zegt Eva, ‘en je moest dan zelf
bedenken wanneer je iets ging doen.’ Ik ging ook nog
onze hond mee wegbrengen, dat was ook niet zo leuk,
want die had een wond aan zijn poot en we moesten
hem laten inslapen.’
Als jullie nu mochten kiezen en de school was tot de
zomervakantie dicht gebleven, had je dat fijn gevonden?
Alle kinderen in koor ‘nee’. Want op school is het toch wel
goed dat je weet wanneer er pauze is en dat de meester
je van alles leert en vertelt wat we gaan doen. Dat was
thuis soms wel lastiger. En als school er niet was dan
weet je niet zo goed wat je allemaal kan leren.
Jullie hebben ook via internet wel elkaar kunnen zien en
spreken toch?
Ja klopt, en zo konden we elkaar gelukkig toch nog zien.
Dat was wel fijn. En natuurlijk de meesters. Het was wel
een beetje raar via een scherm. We hebben zelfs een
paar spreekbeurten via internet gedaan, dat ging best
wel goed.
Wie weet nog iets leuks te vertellen wat iemand tijdens de
weken thuis heeft gedaan?
Eva zegt: ‘ik heb heel veel avondwandelingen gelopen’.
En Sinne vult nog aan : ‘We konden met z’n vieren slapen
op 1 hoogslaper, dat was echt een leuk logeerpartijtje.’
En Mink en Marne sluiten af door te vertellen dat ze zelfs
samen via internet het thuiswerk hebben gemaakt, dat
ging best goed samen.

Dit zijn tekeningen gemaakt door de kinderen uit klas 5b, van ons luisterstuk van
Odysseus. Omdat we door de corona-crisis geen live opvoering van ons toneelstuk
konden hebben, hebben wij ervoor gekozen om er een hoorspel van te maken. Iedere
tekening sluit aan bij een scene uit het verhaal van Odysseus.

Klas 5b

Bij Theiresias

Op de boot

Bij Polyfemos

Bij Aiolos

Luister het
hoorspel

De thuiskomst

Na 20 jaar in Itaka terug
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Kunst aan de muur:
Griekse meesters
In het vorige nummer, het digitale lenteblad, stond een eerste stuk over de serie muurschilderingen die ik in
klassen aan het maken ben. Dat ging over de thematiek in de beide lokalen van de klassen zes. Dit keer wil ik
jullie wat vertellen over de onderwerpen in de vijfde klas.
Door Frans Schobbe

Plato en Aristoteles
In het eerste lokaal boven staan twee giganten op de muur,
reuzen van de geest wel te verstaan. De Griekse meesters
Plato en Aristoteles. Behalve de geschiedenis van Athene
en Sparta, de Perzische oorlogen en de ontwikkelingen
in de kunst vertel je in de vijfde klas ook over de filosofie.
De levens van Socrates, Plato en Aristoteles zijn de
moeite waard om over te vertellen. Ze zijn voor deze
leeftijd interessant omdat ze tegenover elkaar staan in
het verklaren van de wereld en de zoektocht naar het
antwoord op de vraag: waar vandaan? De oudste van de
twee zoekt het antwoord in een metafysische wereld die
bevolkt wordt door louter ideeën, terwijl de jongste vol
overtuiging volhoudt dat we gewoon beter om ons heen
moeten kijken en alles goed op een rijtje zetten. Goede
oefening in het denken om zelf een keuze te maken voor
de een of de ander.
De keuze van het thema was niet zo ingewikkeld en ook de
afbeelding die ik tot voorbeeld nam was snel gevonden.
Ik ben al lang gefascineerd door De school van Athene,
een fresco van Rafaël in de appartementen van de paus in
het Vaticaan in Rome. Daarop staan beide grootheden van
het denken centraal. Ze lopen zij aan zij in het midden van
het beeld. Plato wijst omhoog met zijn belangrijkste boek
onder de arm, de Timaeus, en Aristoteles wijst recht voor
zich uit met de Ethica in de hand.
Rafaël heeft op de details gelet van beide heren. Plato is
op blote voeten en eenvoudig gekleed terwijl Aristoteles
een man van de wereld is met zijn sandalen en mantel, die
rijk voorzien is van goud geborduurde sierranden. Ook de
kleuren hebben een functie. Rafaël heeft de vier elementen
een plek gegeven bij de keuze daarvan: Plato is gekleed in
de kleuren van lucht en vuur, Aristoteles in die van aarde
en water.
Gescheiden
Ik heb de heren uit elkaar gehaald voor mijn schildering
en ze aan weerszijden van het lokaal geplaatst. Ze kregen
ter illustratie een zuil achter zich. Plato een zuil met een
eenvoudig Dorisch kapiteel en Aristoteles een met een
Ionisch. Tussen hen in, boven de deuropening komt
Prometheus aanvliegen met een fakkel waarmee hij het
vuur naar de aarde opdat de mens het kan gebruiken in
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zijn voordeel. Deze figuur is een ontwerp van Pieter Paul
Rubens en behoorde tot een serie van meer dan veertig
schilderingen die hij maakte in het zomerpaleis van de
Spaanse koning. De schilderingen zijn door brand allemaal
verloren gegaan maar de schets van Prometheus is
bewaard gebleven en is te zien in het Prado in Madrid.
Oude culturen
Oude culturen is het thema in de andere vijfde klas.
Links staat daar een grote reus die een leeuw in zijn arm
geklemd houdt en een knuppel in zijn andere hand heeft.
Het is een stenen reliëf van de oudste literaire held in de
geschiedenis: Gilgamesj. Hij was koning van de stad Uruk
in Mesopotamië rond 3000 jaar voor Christus. Het verhaal
van de koning en zijn vriend Enkidoe maakt deel uit van
de vertelstof in klas vijf en van de geschiedenisperiode
waarin de antieke culturen van het oude China, India,
Mesopotamië, Perzië en Egypte langskomen. Gilgamesj
is beroemd doordat zijn verhaal - opgetekend op
kleitabletten - bewaard bleef. Kleitabletten werden niet
gebakken en gingen daardoor veelal verloren in de tijd.
Maar doordat de bibliotheek van een bibliofiele koning
afbrandde werd zijn hele collectie in één keer gebakken.
Archeologen groeven ze op en Assyriologen vertaalden ze
voor ons.
Het origineel van het ruim vijf meter hoge reliëf staat
in het Louvre in Parijs. Het maakte ooit deel uit van het
paleiscomplex van koning Sargon I van Assyrië.
Apollo
Als tegenhanger van de statische stenen figuur heb
ik aan de andere kant een heel dynamische, kleurrijke
Apollo gezet: de Griekse god die wijsheid verpersoonlijkt
maar in de Ilias vooral verschijnt als een wraakzuchtige
boogschieter die giftige pijlen afvuurt. Apollo is een god
met twee gezichten; hij kan met gif dood en verderf zaaien
maar hij bezit ook de gave van de geneeskunst. Zijn zoon
Asclepius is de beschermgod van artsen en genezers. Maar
hier is Apollo de pijlen schietende Olympische godheid die
nooit mist.
Boven de deuropening is een landschap geschilderd met
drie piramides. Het zijn de drie van Gizeh. Zo is ook Egypte
een beetje vertegenwoordigt.
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Advertenties

Welkom in onze prachtige winkel
met speelgoed van vertrouwde
én van nieuwe merken!

N i eu w

!
adres

Hertogstraat 102
6511 SE Nijmegen
024 - 2046000

www.regenboog-nijmegen.nl
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Advertentie

Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes en BSO Nijmegen
Een warme en veilige plek voor uw kind(eren)
•
•
•
•
•
•

Baby-, dreumes-, en peuteropvang: Kinderdagverblijf de Zonnestraaltjes
Peutergroep de Toverster
Buitenschoolse opvang voor kleuters: de Toverfluit en de Bosbengels
Buitenschoolse opvang voor sportieve kinderen: Oberon-Sport
Buitenschoolse opvang voor buiten kinderen: Keizer Karel, de Bosbengels
en de verkenners
Buitenschoolse opvang voor creatieve en muzikale kinderen: de Flierefluit

Wij laten ons inspireren door de pedagogische visie
van Rudolf Steiner.
Voor meer informatie kijkt u op de websites of neemt
u contact op met ons kantoor:
Fransestraat 30, 6524 JC Nijmegen.
Telefoon: 024 844 33 47

Warme opvang voor baby, dreumes en peuter. Adres: Burghardt vd Bergstraat 114, 6512 DR Nijmegen

www.Zonne-straaltjes.nl
Fijne speelochtenden op de peuterspeelzaal. Adres: van Gentstraat 106 Nijmegen

www.Toverster.net
Buitenschoolse Opvang Nijmegen: waar u en uw kind echt keuze hebben!

www.BSONijmegen.nl
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Hexxje Design

Ga op reis in een boek
De zomer staat voor de deur! Lekker veel vrije tijd. Gelukkig kun je altijd op
reis, daarvoor hoef je niet eens van je plek. Pak gewoon een boek en de wereld
om je heen verdwijnt of verdwijn jij juist in het boek? Redactielid en ouder
Anne-Marie Lucker vroeg verschillende kinderen en een juf om leestips. Welke
mooie boeken zijn de moeite waard om door jullie te worden (voor)gelezen?
Door Anne-Marie Lucker, ouder

Vanaf 4 jaar

Voorlezen vanaf 8 jaar, zelf lezen vanaf 9 jaar

Ouder Anne-Marie tipt
Alfabet van Charlotte
Dematons
Dit boek staat boordevol met
alleen maar tekeningen. Zo
zie je bij de letter K: de kleuter,
de krans, de kaars, de kring,
de klimmuur, de kroonluchter,
kabouters bij het kampvuur,
kabouters die karate doen en
natuurlijk ook kabouters die een
kussengevecht houden.

Juf Els tipt
Noem mij maar Flop van
Corrie Hafkamp
Meisje moet bij haar
‘vreemde’ oma gaan logeren.
Verschrikkelijk want ze plast nog
in bed. Maar door oma, haar
avonturen en natuurvriendjes
komt alles op zijn pootjes
terecht. Ontroerend en
herkenbaar.

Juf Els tipt
De ijstuin van Guy Jones
Meeslepend verhaal voor als de
zon te fel schijnt. Het speelt zich
namelijk af in een wereld van ijs.
Magisch en spannend.

Juf Els tipt
Brendon Chase, drie jongens
in het bos van B.B.
Drie broers knijpen ertussenuit
en gaan overleven in het
woud. Het speelt zich af aan
het begin van de 20e eeuw
in Victoriaanse Engeland. Dat
wordt reuzespannend en bevat
prachtige belevenissen in de
natuur!

Juf Els tipt
Podkin Eenoor van Kieran
Larwood
Deze serie van vier boeken gaat
over konijnen, wiens wereld op
de kop staat. Denk aan Lord of
the Rings.

Juf Els tipt
Heel kleine Beestjes, de
onzichtbare wereld (z)onder
de microscoop van H. Rajcak
en D. Laverdunt
Als het zomer wordt en er
kruipt van alles rond, wil je
toch weten wat het is wat daar
beweegt. Prachtig kijkboek vol
verrassingen.

Juf Els tipt
Dr. Proktors schetenpoeder
van Jo Nesbo
Deze serie is geschikt voor
mensen die van uitvindingen
houden, van hilarische situaties
en tegen poepscheetmopjes
kunnen. Over de top, maar wel
lachen.

Vanaf 7 jaar

Vanaf 10 jaar

Leerling Raaf tipt
De Grote Vriendelijke Reus
van Roald Dahl
Omdat het een beetje lekker
spannend is. Alles is leuk aan dit
verhaal, ook de snoskommers!

Leerlinge Marijtje tipt
Piraten van de Ijszee van Frida
Nilsson
Siri en haar zusje Miki wonen
op een eiland in de Noordelijke
IJszee samen met hun vader. Op
een dag wordt Miki ontvoerd
door piraten. Siri is vastbesloten
haar zusje terug te vinden. Een
spannende zoektocht begint.

Afbeeldingen met dank aan de Kinderboekwinkel
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Juf Els tipt
Borealis van Marloes
Morshuis
Eigentijdse jeugdtriller; het zou
zo echt kunnen gebeuren. Het
plot ontvouwt zich ongekend
sterk. Heftig ook: kinderen in
gevaar, tot sterven toe. Over
moed, durf en eigen keuze.

Alle onderstaande boeken
vind je in de collectie van
zowel de bibliotheek als de
Bieb op School. Staan ze
niet in de kast, dan kun je ze
reserveren.

Vanaf 11 jaar
Meer leesplezier voor je kind

Juf Els tipt
Het boek van alle dingen van
Guus Kuijer
Een heftig en emotioneel
boek over een zeer kwetsbare
thuissituatie maar surrealistisch
zoals Guus Kuijer dat kan.
(Leuk voor alle leeftijden > 11)

Laat je kind zelf kiezen. En onthoud,
soms hebben je bloedeigen kinderen
gewoon een hele andere smaak dan jij
(die vroeger had)! En voorlezen, zelfs bij
oudere kinderen... Vind je of je kind het
moeilijk een goed boek te vinden? Een
paar tips.

Ouder Anne-Marie tipt
Ottilie en de drochtenjagers
(deel 1) van Rhiannon Williams
Een spannend verhaal over
een meisje dat op zoek gaat
naar haar broer die opeens
is verdwenen. Het speelt
zich af in een wereld die lijkt
op de Middeleeuwen. Een
avontuur met pijl en boog en
zwerversluipers. Hou je van De
Grijze Jager, dan vind je dit vast
ook leuk.

Shoppen in de stad
Ga samen naar de bieb of de kinderboekwinkel en vraag gewoon om advies. De
Nijmeegse bieb heeft een mooie collectie .
Speur online
Beter in coronatijd: check de websites
kinderboekenambassadeur.nl (met
tiplijsten), jaapleest.nl of basmaliepaard.
nl. Goede boeken zijn boeken met niet
te moeilijke woorden, een duidelijke
verhaallijn, herkenbare personages,
spanning en humor én mooie afbeeldingen
die kloppen bij het verhaal.

Vanaf 12 jaar
Leerlinge Nellie tipt
Een brief met vlechtjes van
Christian Antonini
Een meeslepend en spannend
boek! Johanna wordt door haar
vader als brief gefrankeerd en
op een reis per trein gestuurd.
Ze komt midden in de
Mexicaanse revolutie terecht…

Luister op je gemak
Voor het ultieme zomergevoel zijn er
natuurlijk ook podcasts over kinderboeken.
Lekker luisteren op het strand, in de tuin,
of onderweg naar de camping. Absolute
aanrader is De grote vriendelijke podcast
met boekennieuws van prentenboek tot
Young Adult. Of luister naar De waanzinnige
podcast. De kinderen voor kinderen onder
de podcasts, kinderen vertellen zelf over
boeken die ze leuk vinden.

Alle leeftijden
Leerling Ties tipt
Garfield van Jim Davis
Omdat zijn stripboeken zo
grappig zijn. Het gaat over
het leven van een dikke luie
poes Garfield, Odie het dol
enthousiaste hondje en hun
baasje Jon.
Voor ieder die van strips houdt.
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Vakantie
De woorden zijn verstopt, kun jij ze vinden? Met de overgebleven letters kun je
nog 3 woorden maken, dus...
avontuur
bbq
bikini
bootje
bos
camping
caravan
handdoek

nederland
nijmegen
picknick
stoepkrijt
strand
tent
vouwwagen
watergevecht

zee
zon
zonnebaden
zonnebrand
zonnebril
zwembroek

t

o

e

t

v

n

i

j

m

e

g

e

n

o

e

h

a

n

d

d

o

e

k

n

l

g

z

w

a

t

e

r

g

e

v

e

c

h

t

z

o

n

s

t

r

a

n

d

b

c

p

z

o

a

z

e

t

e

n

a

d

i

a

i

o

n

c

v

w

d

o

b

s

c

k

r

c

n

n

t

a

o

e

e

e

h

o

i

a

k

n

e

e

o

m

n

m

r

p

l

n

v

n

e

b

n

b

n

p

t

b

l

k

i

a

i

b

r

t

o

b

j

i

u

r

a

r

n

c

r

a

z

s

a

q

a

n

u

o

n

i

k

i

n

b

o

o

t

j

e

g

r

e

d

j

l

d

v

o

u

w

w

a

g

e

n

k

r

t

Oplossing

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
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Kom jij bij
de redactie?
De redactie van de Branding kan wat
aanwas gebruiken.
Schrijf je graag of ben je goed in het
verbeteren van andermans teksten?
Of ben je meer een regelaar en heb
je ideeën bij de invulling van de
Branding?
Vier keer per jaar maken we samen een
nummer. Je bent welkom om eens mee
te draaien en te kijken of het je bevalt.
Bij interesse mail naar

Data Branding 2020-2021
Deadline Verschijning
Herfst
21 sept
Week 44
Winter
30 nov
Week 1
Lente
28 feb
Week 14
Zomer
31 mei
Week 27

Heb je iets voor in de Branding?
Stuur het dan naar de redactie
redactie@branding-nijmegen,nl
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Voorzitters van de ouderkring
nemen afscheid
Arnoud Rikmenspoel en Door Krekelberg waren beiden drie jaar lang voorzitter van de ouderkring. Deze
zomer nemen ze afscheid. Hun beider dochters zijn geslaagd voor het VWO en beginnen aan een nieuw
hoofdstuk. Dat betekent ook voor Arnoud en Door een afscheid van het KGC en de ouderkring. Deelnemers
van de ouderkring Meriam van Herpen en Carlien de Witte interviewden deze twee betrokken ouders voor
een laatste terugblik.
Door: Meriam van Herpen en Carlien de Witte, ouders van leerlingen van het KGC
Op de dag na de examenuitslag, allen nog in feestelijke
stemming, spreken we elkaar online via Teams. Stortbuien
maken het niet mogelijk om in de tuin af te spreken en een
online-gesprek past goed bij deze tijd. Het wordt een gesprek
over de ouderkring, over afscheid nemen, over thuisonderwijs
en vooral over de relatie tussen ouders en school.
Wat is de ouderkring
Al ruim 20 jaar overleggen de ouders die dat willen met
elkaar en met de schoolleiding in de ouderkring. Doel is
informatie en ervaringen uit te wisselen en schoolbeleid te
ontwikkelen. Problemen kunnen er worden gesignaleerd.
Ingrijpende beleidsveranderingen die de leerlingen
betreffen, worden altijd aan de ouderkring voorgelegd.
De ouderkring adviseert op verzoek of op eigen initiatief.
Het streven is dat elke klas door een (contact)ouder
vertegenwoordigd is. Ook de oudergeleding van de MR
neemt deel aan de bijeenkomsten van de ouderkring.
Zo kunnen zij verslag doen van de werkzaamheden van
de MR, adviezen inwinnen en draagvlak peilen. Andere
geïnteresseerde ouders zijn ook altijd welkom.
Ouderkring
De ouderkring is van en voor ouders van leerlingen op het
KGC, vult Arnoud aan. Het is een ontmoetingsplek waar
ouders met elkaar en met de schoolleiding in dialoog
kunnen gaan. Samen bespreken we het karakter van het
vrijeschoolonderwijs en de keuzes die vandaaruit gemaakt
worden. Waarom is er een gemengde tweejarige brugklas?
Welke gedachtes zitten daarachter? Door het samen te
bespreken wordt het antroposofische gedachtengoed
uitgelegd en er draagkracht voor gecreëerd. Ervaringen
met het onderwijs worden eerst per jaarlaag en vervolgens
in de hele groep gedeeld. Wat leeft er bij de kinderen, wat
speelt er in de klas? We bevragen elkaar en initiëren acties
zoals lezingen en jaarfeesten. Ook de schoolleiding draagt
thema’s aan waarover zij graag de mening van de ouders
wil horen. De ouderkring komt ongeveer zeven keer per
jaar bij elkaar. Elke bijeenkomst start met het voorlezen
van de grondsteenspreuk. In de afgelopen jaren zijn
delen van de grondsteenspreuk besproken. Wat staat er
eigenlijk? Hoe weerspiegelt dit zich in het onderwijs? En
wat betekent dat voor ons als ouders?
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Veel contactouders (klassenouders) nemen deel aan de
ouderkring. Zij vormen een verbinding tussen de ouders
en de mentor van de klas. Ook de ouders van de MR, de
ouders van het Sociaal Fonds en andere ouders die iets op
school organiseren, zijn vaak aanwezig. Maar eigenlijk zijn
alle ouders welkom. Zoals in de spreuk staat, vormen we,
met onze kinderen en de leerkrachten van de school, een
gemeenschap. De ouderkring is een manier om actief bij te
dragen aan de vorming van die gemeenschap.
Gouden driehoek
Door vertelt dat er binnen de vrijeschool gesproken
wordt over de gouden driehoek: ouder-kind-school. De
ouderkring is één van de manieren waarop ouders op
school elkaar kunnen ontmoeten en de school mee kunnen
dragen. Dat dit zo kan is heel bijzonder, beaamt Meriam.
Het KGC faciliteert de ouderkring, ondersteunt het en de
schoolleiding laat blijken de ouderkring te waarderen,
onder andere door de jarenlange inzet van conrector Peter
van Oosten voor de ouderkring.
De nieuwe rector Ardan Aldershof ziet de ouderkring
als een plek waar hij het ouderperspectief kan horen.
Dat neemt hij mee in de besluitvorming en die wordt
vervolgens weer teruggekoppeld naar de ouderkring. In
die zin krijg je in de ouderkring als ouder ook veel te horen;
over plannen van de schoolleiding, over ontwikkelingen op
school, over de personele bezetting, enzovoort.
Vertrouwen
Door vindt het belangrijk om te benadrukken dat ze
niet op de stoel van de school wil gaan zitten. Vanuit
betrokkenheid wil ze positief meedenken. Vertrouwen is
hierbij heel belangrijk. Als ouders vertrouw je je kind aan
de school toe en dan moet je er ook op durven vertrouwen
dat de school en de leerkrachten hun werk goed doen.
Als ouders sta je om de school heen. Arnoud vult hierop
aan dat dat ook hoort bij het karakter van de middelbare
school, dat ouders meer op afstand zijn. Kritisch volgen
mag, maar vertrouwen is de grondhouding.
Coronatijd
Het vormgeven van de ouderbetrokkenheid blijft een
zoektocht. Dat herkent Arnoud ook. Het is telkens weer
opnieuw met elkaar kijken naar de rol die je als ouder kunt

vervullen. De coronamaatregelen en het thuisonderwijs maakt
ouders meer betrokken bij het schoolwerk van hun kinderen. Dat
verandert de relatie met school en met de kinderen zelf. Wat we
kunnen leren van deze tijd, vindt Door, is het kunnen verdragen
van pijn en gemis. Kinderen
missen de contacten op school, de
schoolreizen en examenfeestjes.
Dat is soms moeilijk om te dragen.
We leren ook dat er niet overal een
oplossing voor is. De coronatijd
heeft voor Arnoud en Door wel
makkelijker gemaakt om afscheid
te nemen van school door het
wegvallen van de fysieke nabijheid.

de beelden, klanken, verhalen, de muziek als heel waardevol. De
werkelijkheid is niet alleen in woorden en kennis te vangen. Je
wordt aangesproken met talen die de ziel of de spirituele laag raken.
Voorzitterschap
Het voorzitterschap noemen ze
een mooie tijd. Het was niet altijd
makkelijk, maar wel inspirerend.
De leukste bijeenkomsten van de
ouderkring, vonden ze die waarin
de leerlingen uit de leerlingenraad
aanschoven om met ouders
in gesprek te gaan. Dat waren
verrassende en dynamische
gesprekken. Soms was de groep heel
groot en verliep de bijeenkomst wat
chaotisch. Dan was het lastig een
gemeenschappelijk doel te bepalen.
Door heeft veel geëxperimenteerd
met werkvormen om iedereen actief
erbij te kunnen betrekken. Arnoud
hield altijd, rustig op de achtergrond,
de rode draad in het oog.

Afscheid
Nu hun kinderen geslaagd zijn en
de school gaan verlaten, moeten
ook Arnoud en Door afscheid
nemen van het KGC. Ze vinden
beide dat het meeleven met hun
kinderen op het KGC hen zelf ook
verrijkt heeft. Arnoud heeft er mooie
vriendschappen aan over gehouden, die ook na de schooltijd
van zijn dochter zullen blijven bestaan. Arnoud vindt het jammer
dat hij zelf niet op een vrijeschool heeft gezeten. Hij ziet dat zijn
kinderen er een hele leuke tijd hebben gehad. Het is een sociale
school die kinderen veel meegeeft. Niet alleen cognitieve kennis
maar ook gemeenschapszin. Door noemt de taal van de metaforen,

Dank!
Het was fijn hen als voorzitters te hebben. Zij vonden het leukom
het samen te doen. Arnoud en Door, bedankt voor jullie inzet
voor de ouderkring en jullie jarenlange betrokkenheid en
verbinding als ouders met de school.
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Advertenties

WINKELCENTRUMMOLUKKENSTRAAT
“Kwaliteit, service en winkelgemak in de buurt “

en natuurlijk
een uur
vrij parkeren !

Bloemenveld
drankenspeciaalzaak

Email:

info@deknollentuin.nl
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Advertenties

Duurzaam, biologisch
en fairtrade winkelen op
twee locaties in
Nijmegen.

Van Nature | Hét duurzame warenhuis
Burchtstraat 126
Van Nature | Dé biologische speciaalzaak
Gerard Noodtstraat 135-137

www.vannature-nijmegen.nl

Tegen inlevering
van deze
waardebon
ontvangt u
een mueslibol
naar keuze bij
Bakker Arend

Ambachtelijk Biologisch
Brood en Gebak
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Minor vrijeschool-onderwijs
Met de groei van de vrijescholen in Nederland, groeit ook de vraag naar
leraren die zich hebben verdiept in de achtergronden. Op de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) ontstond het idee om een minor te ontwerpen
binnen de reguliere Pabo.
Door juf Meike van Meander, lid van de projectgroep met Dave Hanzen en Eva van Pinxteren (Pabo
HAN), Henk Mennes en Angelique Prins (vrijeschool Pabo Leiden)

Een minor is een soort keuzepakket dat ongeveer een half jaar
(semester) duurt. Het is een vrij onderdeel dat studenten zelf kunnen
invullen. Zo krijgen ze de mogelijkheid hun kennis te verbreden of
juist te verdiepen. Dat maakt de opleiding een stuk persoonlijker.
Minor vrijeschoolonderwijs
In de minor van de HAN maakten tien studenten kennis met
het vrijeschoolonderwijs zowel in de lessen als in een stage. Ze
verdiepten zich in wat het vrijeschoolonderwijs maakt tot wat het is,
door te leren om op een kunstzinnige manier te onderwijzen. Maar
ook het zelf ontwerpen van het periodeonderwijs (of een ochtendspel
bij de kleuters) stond centraal. Daarnaast maakten de studenten
kennis met de vertel-en ontwikkelstof behorend bij de verschillende
leerjaren.
De vrijheid die een leerkracht op een vrijeschool heeft, vraagt moed
en vertrouwen. De studenten gingen daarom ook zelf op zoek naar
het werken met hart, hoofd en handen. Een half jaar hebben ze
les gehad van docenten van de vrijeschool PABO in Leiden en van
vrijeschoolcollega’s uit het werkveld. Daarnaast liepen ze stage op
vrijescholen in en rondom Nijmegen.
Het was een enthousiaste groep studenten die betrokkenheid en
aspiratie lieten zien. We hopen ze na het afronden van de studie,
terug te zien in de vrijescholen.
Minorstudent Moos van Zuilekom vertelt:
Met een enthousiaste groep studenten zijn we in februari van start
gegaan. De combinatie van de colleges op maandagen en vrijdagen
en de stagedagen daartussen gaven de weken een heel fijn ritme. Het
leren, het zelf onderzoeken en het ervaren lagen heel dicht bij elkaar.
Dat wat bijvoorbeeld voorbijkwam in de lessen over schilderen op
maandagavond, was de volgende dag direct terug te zien in de klas,
waardoor het al snel voelde als een kloppend geheel.
Tijdens de lessen van de minor was er vanaf het begin veel ruimte om
elkaar op een hele open manier te leren kennen: bij het schilderen,
het tekenen en het bewegen, maar ook in de gesprekken die we met
elkaar hadden over de vrijeschoolpedagogiek en de manier waarop
je naar kinderen en het leerproces kunt kijken. Naast de praktische
lessen waarin we onze eigen vaardigheid hebben geoefend, zijn
we ook aan de slag gegaan met het uitwisselen van werkvormen,
lesideeën, het ontwerpen van een periode of een ochtendspel en
onze kijk op het beroep leerkracht.
Meander is tijdens de minor een plek geweest waar een deel
van de studenten heeft kunnen ervaren hoe het is om als
vrijeschoolleerkracht aan het werk te gaan met de kinderen.
Ook hebben we elkaar daar kunnen ontmoeten voor een aantal
praktijklessen in de afgelopen weken, waaronder handwerken,
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vormtekenen en spel. Het is voor ons als studenten een hele
waardevolle ervaring geweest om te kunnen leren over het
vrijeschoolonderwijs en dit gelijk toe te passen in de praktijk!

Vragenlijst corona
3 Leerlingen van het KGC hebben anoniem
een corona-vragenlijst ingevuld.

1.	Hoe heb je het verplicht niet naar school gaan ervaren?
Moeilijker dan wel naar school. In het begin dacht ik dat het wel
fijn zo zijn maar na een paar dagen besefte ik mijzelf dat het niet
fijn was en dat alles alleen maar meer is en moeilijker maakt. Bv.
De toetsweek een hogere telling en meer stof. Ook merk ik dat er
veel onduidelijkheid is bij onze school en dat is ook erg vervelend.
2.	Wat vond je van het online opdrachten maken en lessen
volgen?
De opdrachten lukken wel dat is geen probleem maar de
lessen zijn hooguit erg irritant. Ik heb niet het gevoel dat het
heel erg veel helpt. Ik vind dat het eerder minder tijd geeft om
zelf te kunnen plannen en in te schatten.
3.	Hoe is het nu om weer af en toe naar school te kunnen?
Ik denk niet dat ik dat ga doen aangezien het nog steeds
zelfstandig werken is en als ik echt zo dringend een vraag zou
moeten stellen kan dat ook gewoon via teams private messages.
4.	Wat heb je over jezelf geleerd de afgelopen weken?
Dat ik best wel zelf kan inschatten wat ik moet doen en
wanneer. Ik loop namelijk gewoon bij met de stof en heb
geen moeite met teams.
5.	Ben je bang geweest? Wil je daar wat over vertellen?
Niet echt. Zodra teams begon had ik het direct gedownload
samen met word en de andere office apps. Ik heb er geen
moeite mee gehad. Al had ik uiteindelijk wel stress over de
toetsweek aangezien de stof daarover pas een paar weken
voor de tw beschikbaar was. Dat vond ik minder fijn.
6.	Waarmee heb je je beziggehouden naast schooltaken?
Het renoveren van de tuin, een vijver aanleggen, de tuin
fatsoeneren, nieuwe schutting plaatsen, etc.
7.	Heb je jezelf iets nieuws aangeleerd?
Hoe je een aanhang wagen op een auto moet bevestigen
en hoe ik mijn vader aangeleerd krijg om niet zoals vaker
gebeurd krassen maakt op de auto door roekeloosheid met
een aanhanger.
8.	Zou je het leuk vinden om nog iets te schrijven voor in de
Branding? Of misschien wil je een foto laten zien?
Ik hoef niet naast dit nog een artikel voor de branding te
schrijven. Bedankt voor het aanbod.

1.	Hoe heb je het verplicht niet naar school gaan ervaren?
Ik zou het niet willen zien als verplicht niet naar school gaan, je
hebt gewoon school, alleen dan thuis. Maar ik weet niet echt
wat ik er van vind. Het begint wel te wennen. Ik denk dat als
we weer normaal op school les hebben dat dat heel raar voelt.
2.	Wat vond je van het online opdrachten maken en lessen
volgen?
Nou dat online opdrachten maken is een beetje omslachtig
want het kost veel tijd en er is uiteindelijk weinig resultaat ,
en die online lessen daar heb je niks aan want je zit een half
uur te kletsen en dan heb je nog niks geleerd. Gelukkig is een
groot gedeelte van het werk gewoon is je boeken werken.
3.	Hoe is het nu om weer af en toe naar school te kunnen?
Ik weet t niet , ik zit al een tijdje op school omdat ik een kleine
achterstand heb opgelopen wat vervolgens is vergroot door de
eerste weken thuis zitten , maar ik ervaar het in ieder geval als
rustig , en dat helpt want dan kun je snel doorwerken , maar ik
heb nog niet met de rest van de klas gewerkt en weet dus niet
hoe dat is. Ik denk iets drukker omdat je ze allemaal kent.
4. Wat heb je over jezelf geleerd de afgelopen weken?
Dat ik niks heb met een kantoorbaantje.
5.	Ben je bang geweest? Wil je daar wat over vertellen?
Hoezo bang? Ja het is een virus en er gaan mensen dood
aan maar als je zelf niks te vrezen hebt en je familie past ook
gewoon op... Het is geen zombie apocalypse.
6.	Waarmee heb je jezelf beziggehouden naast schooltaken?
Net als normaal : Gamen en de katten knuffelen. Alleen jammer
dat leraren denken dat we ons vervelen waardoor ze ons extra
huiswerk geven , waardoor er niet echt veel vrije tijd is.
7.	Heb je jezelf iets nieuws aangeleerd?
Nee

1.	Hoe heb je het verplicht niet naar school gaan ervaren?
Ik vind het prima
2.	Wat vond je van het online opdrachten maken en lessen
volgen?
Te veel, te moeilijk
3.	Hoe is het nu om weer af en toe naar school te kunnen?
Ik vind het wel leuk
4.	Wat heb je over jezelf geleerd de afgelopen weken?
Dat ik minder moet eten.
5.	Ben je bang geweest? Wil je daar wat over vertellen?
Nee, ik ben nergens bang voor : )
6.	Waarmee heb je je beziggehouden naast schooltaken?
Minecraft
7.	Heb je jezelf iets nieuws aangeleerd?
Ja, maar dat is allemaal Minecraft gerelateerd, ik denk niet dat
jullie dat willlen horen.
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KGC in corona-tijd
Op het KGC is het nog steeds erg rustig. In dit corona-nummer daarom dit
keer een minimale bijdrage vanuit hier.
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Gespot op MEANDER

Advertenties

ALWAYS
TRUST
YOUR GUT

Relaties laten opbloeien
MIRA BROUWER RELATIEPRAKTIJK
Relatietherapie & Opstellingen
Nergens worden we meer met onszelf
geconfronteerd dan in relaties. Doorbreek vicieuze
cirkels en investeer in vertrouwen, begrip en
verbinding.

BASISCURSUS INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

Al 15
jaar
scho
de
ol om
jez
en je
intuït elf
ie t
ontw
ikkele e
n.

Relatietherapie: partners
Relatiecoaching: relatie-APK, familie, werk
Familie Opstellingen: individueel
www.mirabrouwer.nl
info@mirabrouwer.nl
06 2719 3558

In januari, april en september kun je
bij ons starten met een cursus.
Voor alle informatie over de cursussen, readingen
door studenten, open dagen en gratis proeflessen
kijk op www.intuitieftraject.nl.

Vrijblijvend
Kennismakingsgesprek
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Advertenties

Coaching in werk
Lichaamsgerichte psychotherapie
Relatietherapie
Psychologisch onderzoek
Tanja Konig
Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid
Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
www.respectvoormensenwerk.nl
info@respectvoormensenwerk.nl
06‐51790345

Creatieve en natuurlijke broedplaats
voor kinderen en volwassenen

Voor workshops, cursussen, projecten, inspiratiedagen en verhuur

ontmoet

ontdek

inspireer

creëer

Kijk voor meer informatie en het aanbod op www.debroederij.nl
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