In de steinerpedagogie wordt het ‘ik’ van de mens erkend als een
geestelijke realiteit. Om tot een diepgaande ontmoeting met het
kind te komen en op die manier iets van zijn levensvraag of verborgen doel te ontsluieren, begeleidt juf of meester dezelfde klasgroep gedurende meerdere jaren.
De sterke verbondenheid met de natuur en het respect voor onze
christelijke cultuur wordt duidelijk in het vieren van de jaarfeesten.
Wij vinden het belangrijk ook religiositeit in de opvoeding mee te

Weten we nu alles?
Veel onderwerpen werden in deze brochure nog niet uitgediept:
het werken met natuurlijke materialen, het vormtekenen, de ritmische oefeningen, de vakken tuinbouw en houtbewerking enzovoort.
Natuurlijk wil u meer te weten komen. Dat kan.
De Wingerd is een vestigingsplaats van de steinerschool Yggdrasil.

geven, zonder echter de kinderen een morele, filosofische of religieuze overtuiging bij te brengen.

Basisschool
volgens de

steinerpedagogie

Heemkunde 3e klas

Kleutertekening Jaarfeest St-Maarten

Voor inlichtingen kan u steeds terecht op ons secretariaat:
En welke plaats bekleden de ouders?

03 665 41 90

Het pedagogisch beleid wordt door de leraren gedragen, maar ook
de ouders nemen een belangrijke plek in onze school in. Een open
gesprekscultuur, gezamenlijke ouderavonden, feesten en voordrachten zorgen ervoor dat ouders en leraren zich vanuit een ster-

info@steinerschooldewingerd.be
Of u kan een virtueel bezoekje brengen aan onze zeer informatieve
website:

ke verbondenheid inzetten voor de kinderen! Door in te gaan op

www.steinerschooldewingerd.be

allerlei praktische vragen en activiteiten (hulp bij uitstappen, to-

De Wingerd werkt nauw samen met de middelbare steinerschool

neelvoorstellingen, handwerklessen, periodeactiviteiten, de soep-

De Es

lijst enz.) krijgen mama’s en papa’s ook voeling met het dagelijkse

Heemkunde 3e klas

V.U. Johannes Barkmeijer P/A De Wingerd, Zwemdoklei 3, 2930 Brasschaat

klasleven. Ouderparticipatie is een essentieel begrip!

www.de-es.be

Handwerk en vormtekenen 3e klas

waar een kind
kind mag zijn
Zwemdoklei 3
2930 Brasschaat
tel 03 665 41 90
Info@steinerschooldewingerd.be
www.steinerschooldewingerd.be

Geschiedenis 6e klas

Een steinerschool? In Brasschaat?
Jazeker, al sinds 1983, maar wel goed verstopt! Als je in het begin
van de Zwemdoklei (Mariaburg) vanaf de parkeerplaats langs het
grindpad naast het voetbalveld wandelt, zie je, verscholen in het
groen, onze gezellige school liggen!
Steinerschool? Wat houdt dat eigenlijk in?
‘Steinerschool’. Velen weten dat achter dit begrip een alternatieve
onderwijsvorm schuilt. Maar
waarin onderscheidt een steinerschool zich precies?

komst. Jonge mensen hebben
idealen die steeds nieuwe,

van het leerplan en van de klassituatie, ontwikkelt hij creatief een

te geven te genieten van de

leertraject dat de kinderen in de eerste plaats enthousiast stimu-

kwaliteit die onze pedagogie

leert. Aandachtig en opvoedend wordt er ingespeeld op de vragen

biedt, richten wij een ont-

die, al dan niet bewust, van de kinderen uitgaan. Wat vertelt dit kind

haalklasje voor de allerklein-

ons? Over zichzelf, over de wereld, over mijzelf? Vanuit eerbied voor

sten in. Samen met de ouders

de eigenheid van ieder kind zoekt de leerkracht naar de beste ma-

bekijken we in een vooraf-

nier om het te begeleiden. Hieruit ontstaat een levendig proces van

gaand gesprek of hun kindje

voortdurende wisselwerking tussen kinderen en juf of meester. Een

al zover is dat het deel kan

proces waarin ‘genietend le-

uitmaken van het peuter-

ren’ voor iedereen centraal

groepje.
En hoe komt het dat de kin-

Hoewel we het denkend leren

deren zo graag naar de lagere

van de kinderen zeer belang-

school gaan?

rijk vinden, proberen we bin-

soms nog onbekende moge-

len en beelden, loopt als een rode draad door de leerstof. Bij elke

‘kennen en kunnen’ steeds in
Vormtekening 1e klas

hebben voor wat in elk kind in aanleg aanwezig is. In de steinerschool helpen we hen om hun eigenheid optimaal te ontplooien.
Enthousiast en gedreven streven we er elke dag naar onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling tot vrije en zelfbewuste
mensen. Geen mensen die naadloos in de bestaande maatschappij
passen, wel mensen die verfrissend hun bijdrage aan de samenleving bieden. Vanuit hun eigen bekwaamheden. Vanuit hun eigen
idealen. Vanuit hun eigen stevigheid.
Hoe gebeurt dat dan in de praktijk?

leeftijd sluit een andere cultuurfase aan. Door de jaren heen ver-

evenwicht te brengen met het
‘voelen en willen’. Dit doen
we door alle vakken ook

kennen ze al musicerend, tekenend en schilderend, maar ook via
Houtbewerking 5e klas

kunstzinnig te benaderen. Het kind wordt al tekenend, zingend,
boetserend... aangesproken in zijn gevoel, al handelend kan het zijn
wilskracht ontwikkelen. Interesse in de wereld en de mensen, gevoel
voor schoonheid maar evengoed het doorzettingsvermogen worden

het lezen en vertellen, de wereld van de sprookjes en de fabels, de
verhalen uit het Oude Testament, de spannende verhalen van de
Grieken en zo weer verder de geschiedenis in. De weg die de
mensheid is gegaan, doen de leerlingen in enkele jaren in het
klein over.
Natuurlijk moeten onze kinderen, net zoals in het regulier onder-

steeds wakker gestimuleerd!
Waar halen die peuter- en kleuterklassen hun grote aantrekkingskracht toch vandaan?

wijs, ‘leren’ lezen, schrijven en rekenen. Juf of meester zoekt voor
elke specifieke klas en leeftijd een creatieve wijze om deze vaardigheden diepgaand te oefenen.

Als je de kleuterschool be-

Het officieel erkende leerplan waarop we ons baseren, werd geïn-

Zo is ‘rekenen’ bij ons ‘bewegen’.

zoekt, valt je meteen de

spireerd door de ontwikkelingspsychologie en de menskunde van

In de steinerschool worden som-

vriendelijke, huiselijke sfeer

Rudolf Steiner. We vertrekken vanuit de ontwikkelingsstappen die

men en vermenigvuldigingen ge-

op die ervan uitgaat. De kin-

ieder kind zet en spelen met onze leerstof ondersteunend in op dit

stapt, geklapt of gesprongen. En

deren genieten van gezellige

proces van groeien en groot worden. Wij zien leerstof vooral als

bij het aanleren van de breuken

bezigheden als broodjes bak-

een middel waaraan een kind zich kan ontplooien. Ons onderwijs

eten we taart: hoe een achtste van

ken, samen eten, opruimen,

reikt op die manier verder dan het louter bijbrengen van vaardig-

een taart verschilt met een vierde,

spelen en naar verhalen luis-

heden en competenties. Pedagogie staat op de eerste plaats!

dat hebben de kinderen snel in de

teren. Het speelgoed is van
Seizoentafel

gaten!

uitnodigende eenvoud en in

De hoofdvakken worden in

natuurlijk materiaal.

‘perioden’ aangeboden, tussen-

Omhulling en herhaling, ritme en nabootsing zijn de basisbegrippen

door kan de leerstof dan rustig

voor het leven met de peuters en kleuters. Waar ze nog niet aan toe

bezinken. Het eigen leerplan be-

zijn, houden we doelbewust op afstand. De kleintjes hebben immers

schrijft wat de leerlingen moeten

hun krachten nog erg nodig om hun eigen lichaam op te bouwen.

ontwikkeld hebben als zij de lage-

Daartoe schenken wij hen een mooie omgeving die rust en vertrou-

re school verlaten, om aansluiting

wen uitstraalt, en een ‘voorbeeldige’ juf!

te vinden met het middelbaar on-

Drie jaar is de ideale leeftijd voor kleuter om zijn eerste stapjes op
school te zetten. Wij zijn er ons echter ook van bewust dat niet alle
kinderen tot die leeftijd hun dag in de thuisomgeving kunnen doorCultuurbeschouwing 4e klas

brengen.

Kleutertekening

Het vak ‘cultuurbeschouwing’ , met haar grote rijkdom aan verha-

nen onze pedagogie het

lijkheden en krachten in de
den wij het belangrijk oog te

Om ook 2,5-jarigen de kans

staat!

Onze kinderen zijn onze toe-

wereld brengen. Daarom vin-

De leerkracht gebruikt geen vastliggende methodes. Vertrekkend

derwijs.
Plantkunde 5e klas

