Oerschool Heel & Al
-

“Het pure leven is ons onderwijs
en
ons onderwijs is voor het pure leven.”

Wij bieden een uniek onderwijsconcept dat de kinderen:
 verbindt met de wortels van de mensheid
 onderdompelt in het, bij hun ontwikkelingsfase passende, leven
 een groeiplaats biedt voor optimale individuele ontwikkeling
 op de juiste wijze met zichzelf en hun omgeving verbindt
 datgene meegeeft wat ze nodig hebben op hun levensweg

Uitgangspunt is dat ieder kind versneld de mensheidsontwikkeling
herhaalt. Daarom beginnen we met ons paleo-onderwijs ook bij het
begin, bij de wortels van de mensheidsontwikkeling, de oer-culturen:
0 - 7 jaar: van Steentijd tot Bronstijd
7 - 14 jaar: van Vikingboerderij tot Ontdekkingsreizen
14 – 21 jaar: van Renaissance tot Nieuwe tijd.

Ons onderwijsinitiatief is ontstaan vanuit de vraag op welke wijze
kinderen het beste opgevoed en onderwezen kunnen worden zodat
ze hun eigen unieke individualiteit optimaal kunnen ontplooien en
ontwikkelen en in de juiste verbinding met hun omgeving kunnen
komen.
We hebben deze vraag kunnen beantwoorden vanuit het
antroposofische mens- en wereldbeeld en onze jarenlange zoektocht
binnen onderwijs en wetenschap.

“The child must know that he is a miracle, that since the
beginning of the world there hasn't been, and until the end of the
world there will not be, another child like him.”
Pablo Casals

De mens is ingebed in een geestelijke wereld en staat daarmee in
voortdurende wisselwerking, bewust en onbewust. Gedachten en
gevoelens hebben evenzeer een invloed als daden. Vandaar dat we
binnen ons onderwijs gelijkwaardig aandacht besteden aan handen,
hart, en hoofd.

Met het kind wil zich een unieke individualiteit op aarde
ontplooien. Het wil nieuwe aarde-ervaringen opdoen en nieuwe
aarde-daden verrichten. Ons onderwijs en onze leerkrachten willen
het kind hierbij in ieder opzicht behulpzaam zijn en hem een aan
zijn ontwikkeling aangepaste omgeving bieden.

Ieder kind heeft passies en talenten, maar krijgt ook een pakket
aan weerstanden en hindernissen mee. Ons onderwijs helpt bij het
overwinnen van de weerstanden en hindernissen.

Een kind is geen volwassene in miniatuur formaat, maar echt
wezenlijk anders naar lichaam, ziel en geest. Iedere ontwikkelingsfase
heeft andere kenmerken, mogelijkheden en noden. Daar passen we
ons onderwijs geheel op aan.

De ontwikkeling van de kinderen verloopt op vergelijkbare wijze als
de ontwikkeling van de mensheid door de geschiedenis heen. Vandaar
dat ons curriculum op de mensheidsontwikkeling gebaseerd is. Het
vormt een doorlopende leerlijn waarbij we beginnen bij het begin en
niets van het juiste proberen over te slaan. We streven naar een
optimale doorwerking gedurende het hele leven of eigenlijk tot in de
eeuwigheid.

Er gelden verschillende natuurlijke ontwikkelings- en
leerwetmatigheden. Daar houdt ons onderwijs nauwgezet rekening
mee.
Dat wat zich van nature ontwikkelt doet dat op zo’n
voortreffelijke wijze dat we daar als mens niet veel aan bij kunnen
dragen, behalve vrij en met rust te laten. Daar moeten we dus de
natuur zijn werk laten doen en vooral niet storen, enkel
voorwaarde scheppend dienen en vooral ook zelf in bewondering
leren.
Wat zich bij de mens niet (geheel) van nature ontwikkelt, heeft
wel alle aandacht nodig en vooral het goede voorbeeld. Hieronder
vallen alle culturele vaardigheden van de mens. Maar ook hier gaat
op vele vlakken toch ook weer heel veel wel vanzelf wanneer de
juiste omgeving aanwezig is. Ons onderwijs richt zich dan ook in
eerste instantie op het scheppen van de juiste omgeving.
Er is geen betere leraar van het goede leven dan het goede leven
zelf. Het aan de ontwikkelingsfase van de kinderen aangepaste leven
vormt de school-leefomgeving voor de kinderen.

Een groot deel van de omgeving van de mens is natuur. En de
beste leraar daarvan is de natuur zelf. Een boom in het bos kan
bijvoorbeeld veel meer over bomen vertellen dan alle boeken die
over bomen geschreven zijn en nog geschreven zullen worden bij
elkaar. Mits natuurlijk de kinderen de taal van de natuur leren.
Naast een volwaardig Waldorf-curriculum werken wij dan ook met
de methodes zoals die door Jon Young in zijn 8Shields Deep
Nature Connection programma’s ontwikkeld zijn. We werken met:
 Coyote Teaching and Mentoring
 Kamana Naturalist Training Programm
 Peacemaker Principles
 Village Builder Toolbox.

0-7 jaar:

Schets 0 – 1,5 jaar; KDV
De kinderen maken deel uit van een kleine familie grotbewoners.
Er is veel gelegenheid tot rust. Verder bepalen de kinderen hun activiteit zelf.
De oudste kinderen kunnen meehelpen met alles wat er aan activiteiten nodig
is om de familie te verzorgen.

Schets 1,5 tot 4 jaar; KDV en peuterspeelgroepen
De kinderen maken deel uit van een grotere familie jagers-verzamelaars.
Het ritme van de natuur wordt gevolgd. De kinderen hebben alle gelegenheid
voor vrijspel. Festiviteiten en rituelen kleuren de dagen.
De kinderen kunnen meehelpen bij alle activiteiten van de stam.

Schets 4 tot 7 jaar; Natuurkleuterschool en naschoolse opvang
De kinderen maken deel uit van een grote nomadische stam jagersverzamelaars.
Ook hier volgen we het ritme van de natuur. We bezoeken interessante
plekken in de vrije natuur. De kinderen leren alles wat nodig is voor het
welzijn van de stam. Verder volgen we een Waldorf curriculum voor het jonge
kind.

7-14 jaar:

Schets 7-14 jaar; Boerderijschool en naschoolse opvang
De kinderen maken deel uit van een (pré)historische boeren familie en
nederzetting.
Ook hier spelen het ritme van de natuur en de jaargetijden nog een
allesbepalende rol. De kinderen nemen op passende wijze deel aan alle
activiteiten die op zo’n kleine primitieve boerderij plaats hebben. Daarnaast is
er veel ruimte voor eigen activiteiten en spel.

We volgen een Waldorf en Deep Nature Connection curriculum met o.a.:


Projectmatig periode onderwijs en vertelstof



Muziek en zang



Handwerken en handvaardigheid / ambachten



Beeldende kunsten & Plastische kunsten



Bewegingsspel, ontwikkelingsgymnastiek en bewegingskunst



Taal en spraakontwikkeling



Bewegend en belevend rekenen



Deep Nature Connection (o.a. Kamana Naturalist Training, Core
Routines, Peacemaker Principles, Village Building)

14-21 jaar:

Schets 14 tot 21 jaar; Circus Troupe of …
Voor jongeren willen wij twee mogelijkheden van voortgezet onderwijs bieden:
1. De Circus Troupe
2. De Coyote Scout School
In de toekomst hopelijk ook een derde:
3. Het Gezellenschap Lys-seum
Bij de Circus Academie maken de jongeren deel uit van de circus-troupe
‘Passie~par~toet’. Ze leren alles wat nodig is om een ‘rondreizend’ circus van
topniveau draaiend te houden. De circusartiesten doen en maken in principe
alles zelf. De academie omvat een volwaardig Waldorf en Deep Nature
Connection curriculum geïntegreerd in een complete circus-opleiding. Van de
Circus Academie is een aparte uitgebreide brochure beschikbaar.

Bij de Coyote Scout School is het Waldorf en Deep Nature Connection
curriculum geïntegreerd in een uitgebreide outdoor sport en ‘survival’ opleiding.
Ook voor deze school is een aparte brochure beschikbaaar.

Het Gezellenschap Lys-seum zal de jongeren de kans bieden om bij verschillende
vakmeesters in de leer te gaan. Ze krijgen naast een volledige vakopleiding,
met de mogelijkheid tot doorgroei naar een meesterproeve, ook het volledige
Waldorf middelbare school en Deep Nature Connection curriculum.

21+:

Schets 21+: Ouder academie en persoonlijk meesterschap
Ook voor volwassenen willen wij een ruim aanbod aan activiteiten aanbieden om
hun leven mee te verrijken en vervolmaken.
Voor jonge (aankomend) ouders is er de ouder academie met cursussen,
workshops en opleidingen die de ouders helpen om het juiste aan hun kinderen
te bieden en de juiste omgeving te vormen.
Bijvoorbeeld:


Antroposofische kindverzorging



Pikler speelgroepen



Gezonde voeding



Deep Nature Connection



Coyote Teaching en Mentoring



Village Building



Shantala massage



Cornelis Boogerd oefengroepen

Voor alle volwassenen is er verder de mogelijkheid op eigen tempo en naar
eigen invulling een scholingsweg te gaan. We bieden alle activiteiten uit alle
onderdelen van de programma’s voor kinderen en jongeren ook aan voor
volwassenen. Verder zullen wij proberen op verzoeken in te gaan en zo mogelijk
programma’s samen te stellen of eigen initiatieven te ondersteunen.
Het programma gaat uit van zowel het Waldorf als het Deep Nature
Connection curriculum. Verder is er ruim aandacht voor de antroposofische
geesteswetenschap, antroposofische therapieën, wellness, ambachten en
kunsten.

Vooralsnog bevindt ons initiatief zich in de voorbereidingsfase. Zodra er
voldoende ouders zijn die zich werkelijk met het initiatief willen verbinden voor
hun kinderen, kunnen we de stap naar de oprichtingsfase maken.
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