
 
 
 
 
Op maandagmiddag van 16:15-17:30 uur: 
 
Module 10 – Sterrenkunde 
(Docent Dhr. Wim Wensink) 
Maandagmiddagen 16 dec., 6 jan. en 13 jan. van 16:15 tot 17:30 uur 
In de Astronomieperiode in klas 7 behandelen we in de meest letterlijke zin; "Ik zie 
rond in de wereld" Als mens in zijn "koepel" kijkend tot aan zijn horizon. Als "aarde" 
tot aan de sterren bij hemelevenaar en ecliptica. Vanaf de vroegste tijden bestudeerde 
de mens de sterrenhemel. Stonehenge en de Piramiden zijn de voorbeelden van die 
kennis en hun toepassingen op het leven van alledag. Zo krijgen de leerlingen inzicht 
in de ontwikkeling van dit vak. In de wetenschap van de betrekkelijkheid van wat als 
"waarheid" werd en wordt aangenomen... Een stormachtige ontwikkeling als we over 
de afgelopen 20 jaar terugkijken. 
 
Op dinsdagmiddag van 16:15-17:30 uur: 
 
Module 14 – Poëtica 
(Docent Dhr. Francis van Maris) 
Dinsdagmiddagen 28 jan., 11 feb. en 18 feb. van 16:15 tot 17:30 uur 
In de periode poëtica (centrale periode in de tiende klas) leer je al doende met 
verschillende creatieve en expressieve mogelijkheden in de taal omgaan. Een 
aanrader voor iedereen die met taal het onzegbare 
 
Module 17 - Euritmie 
(Docent Mw. Ingrid Thijssen) 
Dinsdagmiddagen 17 mrt., 24 mrt. en 31 mrt. van 16:15 tot 17:30 uur 
In drie lessen euritmie gaan we werken aan oefeningen die leerlingen uit klas 7, 8, 9 
ook krijgen. Hierbij gaan we op zoek naar het evenwicht tussen twee polen in de 
mens: Hoofd en ledematen (zenuwzintuig en bloed). De werkzaamheid van deze polen 
zijn terug te vinden in de euritmie oefeningen waar we deze polen in beweging 
brengen en ze zo samen komen in het midden. 
 
Op woensdagmiddag van 16:15-17:30 uur: 
 
Module 15 – Kindertekeningen + Spelen met planeteninvloeden 
(Docent Mw. Rikie van Well) 
Woensdagmiddagen 22 jan. 29 jan. en 12 feb, van 16:15 tot 17:30 uur 
Tijdens de eerste twee bijeenkomsten kijken wij hoe in ‘kindertekeningen’ de taal van 
de ziel en de ontwikkelingsweg van de mens bij elkaar komen. In de derde 
bijeenkomst laten wij de groep op een speelse ongedwongen wijze kennis maken met 
planeteninvloeden. 
LET OP: MODULE 15 GAAT ALLEEN DOOR BIJ 10 OF MEER AANMELDINGEN! 
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Verder zijn er nog twee avondmodulen speciaal voor ouders op de maandagavond 
van 19:30-21:00 uur: 
 
Module I - Wat is antroposofie? 
(Docent Dhr. Francis v. Maris) 
Maandagavonden 23 sep., 30 sep. en 21 okt. van 19:30 tot 21:00 uur 
 
Als nieuwe vrijeschoolouder hoor je wel vaak het woord "antroposofie" vallen.  Het 
gedachtegoed van de antroposofie werd door Rudolf Steiner ontwikkeld. Het vormt de 
basis van de vrijeschool, maar ook van bijvoorbeeld de Triodosbank, de Weleda-
producten, en ga zo maar door.  
Op drie avonden worden de grondbeginselen van de antroposofie uitgepakt.  
 
Module II- Antroposofische menskunde 
(Docent Dhr. Francis v. Maris) 
Maandagavonden 4 nov., 18 nov. en 25 nov. van 19:30 tot 21:00 uur 
 
Honderd jaar geleden is de antroposofische menskunde ontwikkeld als basis voor de 
pedagogie en didactiek van de vrijeschool. In veertien voordrachten heeft Rudolf 
Steiner het beeld van de zich ontwikkelende mens uit de doeken gedaan. Deze inhoud 
pakken we aan de hand van kunstzinnige oefeningen op. Het vormt de basis voor ons 
leerplan.  
 
Mocht u interesse hebben in één van boven genoemde modulen, dan vragen wij u om 
zo spoedig een aanmeld-mail te sturen naar mw. Hendrikse, s.hendrikse@novalis.nl. 
Gelieve naast de module(s) die u wilt volgen, ook uw naam, de naam en de klas van 
uw zoon of dochter te vermelden. Voor deelname willen wij u vragen een bedrag van 
€10 per module te betalen (contant bij de eerste module-bijeenkomst). 
 
Wij hopen dat velen van u van deze verdieping of kennismaking gebruik willen maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.hendrikse@novalis.nl

