
 nodigen u uit om samen te        

schoolreizen  & 

Dinsdag 13 juni 2017  

In gezelschap 

50 ‘lerende Leuvenaars’: leraren, schoolleiders, schoolontwikkelaars, onderwijsbeleidsmakers en lerarenopleiders gaan op schoolreis.  SOM nodigt je uit 

voor een reis naar twee fascinerende onderwijsplekken en de expertisecel ‘Education for the Future’ van UCLL zorgt voor vorm en inhoud. We observeren, 

luisteren, reflecteren en concretiseren. Welk perspectief bieden deze plekken? Hoe daagt dit ons uit voor de eigen onderwijspraktijk? Hoe kunnen we 

samen het Leuvense onderwijsnetwerk SOM verder vormgeven?  

 

Steinerschool De Zonnewijzer, Wijgmaal 

In de voormiddag bezoeken we deze Steinerschool. Studievakken, kunstzinnige vakken en handvaardigheidsvakken focussen 

op de drie ontwikkelingsdomeinen die volgens Rudolf Steiner centraal staan: het denken, het voelen en het willen. De 

architectuur weerspiegelt de pedagogie van de school: een open ruimte, speelklassen als herkenbare huisjes, een zacht 

gewelfd grasdak, een bosatelier waar leerlingen steenkappen en metaalbewerking volgen,…  

Meer info http://www.steinerschoolleuven.be/  

 

Art Basics for Children, ABC-huis, Brussel 

In de namiddag zijn we te gast in het ABC-huis, een onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en educatie. Deze plek 

verwelkomt schoolklasjes, families, leraren in opleiding, begeleiders van jeugdateliers, medewerkers van 

musea/bibliotheken die begaan zijn met kunsteducatie en cultuurbemiddeling. Het huis is opgevat als een interactief 

en artistiek labo voor spel, werk, onderzoek, ontdekking en expressie. Het omvat diverse ateliers, een cinema-

auditorium, een crèche-café, een architectuur-studio, een keuken op kindermaat, buitenspeelruimtes en een 

moestuin. Meer info http://www.abc-web.be/abc-huis-brussel/#  
 

Praktisch 

We treffen elkaar op dinsdag 13 juni 2017 om 8.30u aan het Martelarenplein (Leuven station). Met de trein reizen we naar Wijgmaal en vervolgens naar 

Brussel-Noord. Over de middag is er lunch voorzien. Doorheen de dag en na het bezoek aan het ABC-huis wisselen we perspectieven uit. Aansluitend treinen 

we terug naar Leuven, waar we rond 17u arriveren. Deelname aan de schoolreis is gratis. 

Meer info en inschrijvingen? Contacteer Lore.Baeyens@ucll.be (SOM-Leuven) of Ruth.Wouters@ucll.be (UCLL-Expertisecel Education for the Future).  
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