
DE ONDERNEMENDE SCHOOL KOMT NAAR ALMERE OOSTERWOLD Nu er in Zutphen succesvol 
een pilot start, onderzoeken we of er ook in Almere draagvlak is voor een Ondernemende 
School. Interesse? Meld je aan voor onze nieuwsbrief via de website!

www.deondernemendeschool.nl

24 mei | Hooggevoeligheid, opvoeding en maatschappij – Hans Lemmens
Hans Lemmens (1947) is auteur van o.a. ‘het elastiek tussen lichaam en ziel’, en de brochure 
‘Hoogsensitiviteit; handicap of ontwikkelingsvoorsprong’. Hij vertelt over zijn ervaring met- en 
de door hem ontwikkelde visie op hooggevoeligheid, en hoe daarmee om te gaan in opvoeding, 
onderwijs en de maatschappij.

7 juni | Levensweg van de mens – Ingrid Busink
‘Waar je Wil is, is je weg en visa versa.’ De kindertijd is het begin van ieder unieke levensweg. 
Ingrid Busink (1965) vertelt over hoe de wil van de mens zich in elke levensfase anders 
manifesteert, en hoe je aan de hand daarvan je eigen levensopgave en die van de ander steeds 
meer kunt leren kennen. Dit helpt je in de opvoeding in het omgaan met de wil van je kind.

23 juni | Waldorfpedagogiek voor kinderen van deze tijd – Ewoud de Jong
Oud Vrijeschoolleerkracht Ewoud de Jong vertelt over het wezenlijke van de 
Waldorfpedagogiek en wat het vraagt van ouders, leerkrachten en de school om de kinderen 
van deze tijd te begeleiden in hun ontwikkeling.

Zie je ook hoe de kinderen en de maatschappij van deze tijd om meer bewustzijn vragen over 
hoe we onze kinderen willen opvoeden? En over hoe we daar op school met elkaar vorm aan 
geven? Kom dan naar onze inspirerende lezingen en ga met andere ouders/opvoeders in 
gesprek over jouw ervaringen en vragen. Zo leren we samen van en met elkaar, voor onze  
kinderen.

Locatie: Almere Oosterwold – op basis 
van aantal aanmeldingen.

Tijd: 19.45 – 22.00
Entree: €12,50
Aanmelden (i.v.m. max. capaciteit ruimte)
info@deondernemendeschool.nl

Lezingen en gesprek
Opvoeding en Onderwijs


