
Module voor lerarencolleges in vrijescholen / Steinerscholen 
 

Verdieping van het leerplan van een vrije school 

voor leraren in de onder- en middenbouw. 

Leer- en ontwikkelingsstof voor klas 1 t/m 8  

in 10 bijeenkomsten 
 

 

Veel vrije scholen zijn momenteel bezig met de vraag naar identiteit. 

Waarin zijn wij een vrije school? Waaraan zijn we te herkennen? 

Oorspronkelijk, bij het ontstaan van vrije scholen, waren er ideeën 

over het opvoedkundig handelen met kinderen op een bepaalde 

leeftijd, in een bepaalde ontwikkelingsfase. 

Zijn die er nog? Zijn ze nog hetzelfde? Wat is er anders in 2010? 

Hoe ga je als vrijeschoolleerkracht in deze tijd te werk als je 

ontwikkelingspsychologische uitgangspunten op antroposofische 

grondslag wilt hanteren? Welke vakken wanneer en waarom zó? Hoe 

ziet een leerplan er dan uit voor kinderen van 6 tot 14 jaar? 

 

1e Bijeenkomst: opzet van het programma. Mensbeeld in het totaal, 

in de eerste 21 jaar, in de onderbouwleeftijd. Hoe breng je de 

essenties onder woorden? Hoe ga je van daaruit te werk? 

 

2e Bijeenkomst: de kleuterleeftijd, klas 1 in essentie. 

Ochtendspreuk. Sprookjes. De rechte en de kromme. Taal. Rekenen 

(in kwaliteit en kwantiteit). Vreemde talen. De vijfster. 

 

3e Bijeenkomst: klas 2 in essentie.Legenden en fabels. Taal. Rekenen. 

Vormtekenen (spiegelen). 

 

 4e Bijeenkomst: klas 3 in essentie. Beeld van Caroline von 

Heydebrand. Oude Testament. Ambachten. Huizenbouw. Rekenen. 

Interpunctie. 

 



5e Bijeenkomst: klas 4 in essentie. De Germaan. De ochtendspreuk. 

De Edda in een overzicht. Rekenen (breuken). Heemkunde. Dierkunde. 

Vormtekenen. Taal. 

 

6e Bijeenkomst: klas 5 in essentie. De Griek. De vertelstof. 

Mythologie en historie. Hexameter. Plantkunde. Taal. Economische 

aardrijkskunde. 

 

7e Bijeenkomst: klas 6 in essentie. De Romein. Rekenen (procenten). 

Taal. Gespreksgroepen. Mineralogie. Meetkunde. Geschiedenis. 

Afsluiting geschiedenisperiode. Staatsinrichting. 

 

8e Bijeenkomst: klas 7 in essentie. De ontdekkingsreiziger. Taal. 

Rekenen. Sterrenkunde. Voedingsleer. Geschiedenis. Biografieën. 

Volkenkunde. Natuurkunde. Scheikunde. 

 

9e Bijeenkomst: klas 8 in essentie. De rebel. Wiskunde. Geschiedenis. 

Taal. Het skelet. 

 

10e Bijeenkomst 

Ruimte voor vragen die zijn blijven liggen, nadere toelichting en 

diepgang. Evaluatie. 

 

 

 

N.B.: deze module is ook uitgewerkt voor ouders.  

 

Hij heeft inmiddels in 10 avonden plaats gevonden op de vrijescholen 

in Zutphen, Almelo, De Bilt en Winterswijk en gaat in september 

2010 van start in Harderwijk. Het effect van de cursus is dat hij 

ouders betrekt bij de kern van de vrijeschoolpedagogie en hun 

enthousiasme vergroot. 

 


