Lang Leve de Zomer!

In deze nieuwsbrief vindt u alvast nuttige info met betrekking tot het volgende
schooljaar: de uitbreiding en groei van de MSV, diverse mogelijkheden tot vorming
en nascholing, de Zomderdriedaagse in augustus, het vernieuwde aanbod van de
boekenkiosk, en vele andere boeiende items om te delen en door te sturen!

- Niet-gesubsidieerde groei!! Scholen in het SO die uitbreiden moeten dat zelf betalen. Natuurlijk subsidieert de Vlaamse
Overheid het onderwijs, maar de overheidssteun wordt telkens berekend op het
leerlingenaantal van het vorige schooljaar. Bijgevolg moet tijdens de uitbreiding elke
nieuwe klas, met bijbehorende lonen van de leraren, zelf gefinancierd worden.

Volgend schooljaar zal dit het geval zijn voor de middelbare scholen in Antwerpen
(Hibernia), Gent, Leuven, Turnhout, Brussel en Aalst. Men kan op twee manieren steun
bieden aan deze scholen via de plaatselijke acties zoals in Leuven
(https://www.steinerschoolleuven.be/steiner-for-life/) of Aalst (http://www.yeeehaaa.com/1000-keer-100-euro-voor-de-middelbare-steinerschool-aalst). Ook de andere
genoemde scholen hebben extra fondsen nodig. Naast de plaatselijk acties hebben we een
gezamenlijke fondsenwerving gestart in samenwerking met het fonds PiAntro. Dit fonds
wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en kan niet-gesubsidieerde initiatieven
ondersteunen.
Wil jij het steineronderwijs in Vlaanderen ook verder helpen groeien?
Doe dan een gift ten gunste van het Fonds PiANTRO (Participeren in Antroposofie) via
rekeningnummer (IBAN) BE10 0000 0000 0404 (BIC) BPOTBE1 van de Koning
Boudewijnstichting, met vermelding R20460 FONDS PIANTRO of voor de scholen met de
gestructureerde mededeling +++182/0460/00286+++.
Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijgt de schenker via de Koning Boudewijnstichting een
attest dat bij de belastingaangifte kan worden gevoegd. Dat kan een belastingvermindering
opleveren van 45 % van het op het attest vermelde bedrag. In naam van alle leerlingen:
dankjewel!

Aanbod nascholing 2017-18
Ook dit jaar hebben de PBD van de Federatie en de beide scholengemeenschappen een
uitgebreid aanbod aan opleidingen, vorming en nascholing samengesteld. Elke leerkracht
kan er de uitdaging in vinden om zijn of haar kennis te verbreden, meer inzicht te
verwerven in de steinerpedagagie, en tal van bijzondere sprekers, docenten of
vakleerkrachten te leren kennen.
Het volledige overzicht staat op de website van de Federatie (zie nascholing) en in deze
overzichtelijke folder.

Feestelijke opening MSV Aalst
Nog twee maanden en dan opent MSV Aalst. Bergen
werk zijn verzet en het resultaat staat als een huis: er
is een puik lerarenteam en een volle zevende klas met
vierentwintig enthousiaste leerlingen en binnenkort
worden de tijdelijke klaslokalen neergepoot. Dat wordt
gevierd op 1 en 2 september!

Meer lezen.

Begeleiding van leerkrachten en scholen (PBD)
De Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie Steinerscholen biedt begeleidingen
aan van leraren, lerarenteams, schoolbesturen en -directies.
U kunt bij ons terecht met pedagogische praktijkvragen of ondersteuningsvragen omtrent
andere facetten van onderwijskwaliteit in uw klas of school. U kunt het
formulier hier downloaden, digitaal invullen en doorzenden naar info@steinerscholen.be,
dan wordt de PBD-coördinator van uw aanvraag op de hoogte gebracht.
Wij staan uiteraard ook ter beschikking om vragen naar verduidelijking te beantwoorden.

Zomer3D!
Van 21 tot 23 augustus vindt naar jaarlijkse gewoonte de
Zomerddriedaagse plaats voor beginnende leerkrachten op
een steinerschool (kleuter-, lagere of secundair). Het doel is
drieledig: samen kennismaken met de diepere betekenis van
de steinerpedagogie, je kennis verbreden en collega’s
ontmoeten.
De driedaagse biedt inhoud, achtergrond en praktische
insteken. Daarnaast wordt er voldoende ruimte gecreëerd
voor ontmoeting en uitwisseling. Alle praktische info vind je
hier.

Afscheid van Ibrahim Abouleish
Een bijzondere figuur in de antroposofische beweging is op 15 juni overleden. Het gaat om

Ibrahim Abouleish, de schrijver van het boek SEKEM: Ontwikkelingssamenwerking in een
nieuw perspectief. De oorspronkelijke Duitse titel geeft veel mooier weer waar het om gaat:
“Die Sekem Vision. Eine Begegnung von Orient und Okzident.”
Dit boek heeft mee inspiratie gegeven voor de oprichting van de BSO richting “Duurzaam
Wonen”. Ibrahim Abouleish is gestorven in het jaar dat het initiatief dat hij en zijn vrouw in
1977 startten de 40ste verjaardag vierde.
www.sekem.com

Opgepast: 1.100 postkaarten op komst
In het kader van “Waldorf 100” (feestjaar in 2019) worden er nu al verschillende initiatieven
opgestart om wereldwijd de diepgang en onderlinge verbondenheid van de Steiner- en
Waldorfscholen te tonen. Een bijzonder initiatief betreft het idee om onderling massaal
postkaarten uit te wisselen. Als elke Waldorfschool ter wereld 1 originele postkaart stuurt
naar elke andere Waldorfschool, dan zullen er liefst 1100 postkaarten aankomen in elke
Steiner- of Waldorfschool!
Een ideale aanleiding - uitdaging - om op elke school een groot uithangbord te voorzien als
blik op de wereld aan de hand van postkaarten. Op die manier wordt het wereldwijde net
tastbaar en zichtbaar voor iedereen.
Neem alvast een kijkje op www.waldorf-100.org en ook hier!

Sleutelcompetenties
Het Europees parlement heeft in 2006 een Europees Raamwerk voor de
Sleutelcompententies voor Levenslang Leren aanvaard. Onderwijs is in principe een
nationale materie, maar dit raamwerk heeft een verregaande invloed op alle scholen en
netten. Zo denkt men er aan om de nieuwe eindtermen te koppelen aan
sleutelcompetenties.
De Europese Commissie besliste recent een consultatie te organiseren ter voorbereiding
van deze en andere herwerkingen. De European Council for Steiner Waldorf Education
heeft haar standpunten hieromtrent reeds kenbaar gemaakt en gepubliceerd op de
website:
ECSWE

Cursus psychosofie in Duitsland
Oliver Reichelt (verbonden aan het Rudolf Steiner Haus in Hamburg) is de coördinator van
een nieuw antroposofisch initiatief in Duitsland: een eerste volwaardige trainingscursus
psychosofie, gebaseerd op Rudolf Steiners basisinzichten in de antroposofische
psychologie, psychotherapie en psychosomatische therapie.
Rudolf Steiner hield zijn eerste uiteenzetting over dit vakgebied in 1910 (gepubliceerd in
1931). Omdat de tijdsgeest er niet klaar voor was viel tijdens de 20e eeuw de verdere
ontwikkeling van de geïntegreerde psychosofie bijna helemaal stil, waardoor deze niet kon
bijdragen aan de ontwikkeling van de reguliere psychologie.
Een inhaalbeweging drong zich op, wat thans resulteert in een reeks van 6 intensieve 5daagse seminaries in Hamburg. Het eerste seminarie start op 17 augustus 2017, en kan
gezien worden als een alleenstaande introductie (zonder verplichting de volledige reeks te
volgen). Lessen in het Engels en het Duits.
Meer lezen.

Vakliteratuur
Recent werd een specifieke selectie handboeken voor geschiedenis en vreemde talen
vertaald uit het Duits. Het gaat om bijzonder interessante Waldorfliteratuur die elke
leerkracht op een Steinerschool een brede waaier aan pedagogische inzichten en
ondersteuning biedt. Je vindt alle beschikbare titels, met omschrijving van doelgroep en
inhoud op deze pagina.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je actief bent in een steinerschool of -organisatie als
leidinggevende, leraar of bestuurder, of omdat je je hebt aangemeld om de nieuwsbrief te
ontvangen.

Heb jij ook een bijdrage voor de nieuwsbrief? Inzendingen welkom via
info@steinerscholen.be. De redactie beslist over de publicatie van de inzendingen. Ze
behoudt zich het recht voor om teksten in te korten of aan te passen.
De volgende nieuwsbrief van de Federatie Steinerscholen verschijnt begin september.

