LANDELIJKE VOK-THEMADAG • ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

Bestaat er vrijheid zonder solidariteit?
Drie jaar na de viering van het 100-jarig bestaan van de Waldorf/Steiner/Vrijescholen en één jaar voordat
de eerste Vrijeschool in Nederland, de Vrije School Den Haag 100 jaar bestaat (oprichting 1923), willen we
ons met zoveel mogelijk leerkrachten/ouders/belangstellenden verdiepen in de toekomst van ons mooie
Vrijeschoolonderwijs. We hebben het plan opgepakt elk jaar een Vrijeschool uit te nodigen de kunstzinnige
invulling te geven aan deze Themadag. Deze keer is dat het Kairos College Amsterdam. Dat zal elk jaar weer
een andere school zijn, zodat steeds meer leraren zich dieper kunnen verbinden met onze pedagogische
doelstelling: ‘Het ondersteunen en bevorderen van de pedagogische beginselen van Rudolf Steiner.’
Programma
09.30 uur
Ontvangst deelnemers met koffie en thee
09.55 uur
Gong
10.00 uur
Aanvang in de grote zaal. Frans Lutters zal een korte inleiding verzorgen.
Jasper Postema van het Kairos College Amsterdam zal met ons zingen
10.40 uur
Voordracht Christof Wiechert: ‘In het midden de mens’
11.40 uur
Intuïtieve pedagogiek: spel en bewegen door Julian Nelissen van het Kairos College
12.00 uur
Lunch (& winkeltjes en diverse tafels)
13.10 uur
Gong
13.15 uur
Werk- en gespreksgroepen (zie overzicht hieronder)
14.30 uur
Thee
14.55 uur
Gong (winkeltjes en tafels worden opgeheven)
15.00 uur
Naklank uit de werkgroepen
15.30 uur
Voordracht Jacques Meulman: ‘Wie is die mens in het midden?’
16.30 uur
Zingen o.l.v. Jasper Postema van het Kairos College Amsterdam
17.00 uur
Afsluiting van de dag
Werkgroepen
1 Gespreksgroep over het thema van de dag o.l.v. Jacques en Jill Meulman
2 Gespreksgroep over het thema van de dag o.l.v. Hugo Pronk en Bart Muijres
3 Gespreksgroep over het thema van de dag o.l.v. Daphne Bont en Ingrid Boelens
4 Gespreksgroep over het thema van de dag o.l.v. Christof Wiechert en Rob Tuk
5 Zingen o.l.v. Jasper Postema van het Kairos College
7 Euritmie o.l.v. Ingrid Thijssen
8 Informatie van het IHF o.l.v. Francis van Maris
9 Schilderen o.l.v. Leo Klein. ‘In ieder mens schuilt een kunstenaar’
10 Werkgroep o.l.v. Jacqueline de Groot. ‘Intuïtie in opvoeding en onderwijs; de kunst van het afstemmen’
In de pauzes kunnen boekentafels en informatietafels worden geraadpleegd. Ook zal er een tentoonstelling
zijn met schilderijen van oud-Vrijeschoolleraar en kunstenaar Leo Klein. Zijn schilderijen worden op vele scholen in Nederland en de rest van de wereld in klaslokalen opgehangen als pedagogische ondersteuning van de
verschillende lessen. Dit gaat zonder een financiële vergoeding volgens een uitleensysteem, dat al lang geleden is geïntroduceerd. Elke school kan een of meer schilderijen gedurende een jaar lenen. Op deze Themadag
is het mogelijk de geleende schilderijen terug te brengen en weer nieuwe te lenen.
De financiële bijdrage voor deze dag is bewust laag gehouden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.
Financiële bijdrage deelname (inclusief koffie/thee/bescheiden lunch):
leden/donateurs VOK € 20,- • niet VOK-leden € 30,- • studenten Vrije School Pabo € 15,echtparen (leden VOK/donateurs) € 35,- • echtparen (niet VOK-leden) € 50,Voor mensen met een kleine beurs is reductie mogelijk.
Aanmelden: stuur een email naar info@vrijeopvoedkunst.nl en vermeld tevens uw keuze van werkgroep.
U ontvangt een bevestiging waarna uw deelname definitief is.
Locatie: Grote zaal Stichtse Vrije School (bovenbouw), Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

Wij heten u van harte welkom!

