
  

  

Uitnodiging 

 

Barbara Pruijt (Zinvol Onderwijs) en Rikie van 

Blijswijk (de Leerschool) nodigen u uit voor de 

vogende ontdek - en - inspiratiereis naar de 

Coalition of Essential Schools (CES) in Boston en 

Rode Island. De conferentie van de CES  

www.essentialschools.org  is een jaarlijkse 

samenkomst van enthousiaste onderwijsmensen 

die werken vanuit  

 

Essenties van leren: 

1. Iedereen gekend en herkend als persoon  

2. Leren is persoonlijk en zinvol 

3. Laat me zien wat je denkt, weet, kent en 

kunt) 

4. Leer je hersens gebruiken  

5. De leerling werkt, de leraar is coach én 

instructeur 

6. Minder is meer:  kiezen voor diepgang  

7. Gebruik meerdere bronnen voor leren en 

ontwikkeling 

8. De school  is van iedereen 

9. Meewerken aan democratie en 

gelijkwaardigheid 

10. Bouwen aan respect en vertrouwen 

 

Stichting Essentieel Leren 

In Nederland is de Stichting Essentieel Leren actief 

waarin scholen elkaar stimuleren hun school zo in 

te richten dat leerlingen zich erkend weten in wie 

ze zijn en uitgedaagd worden zich veelzijdig te 

ontwikkelen. Het laatste nieuws van de stichting is 

te vinden op www.essentieelleren.nl  

 

 

 

 

 

                               

 

  

 

Barbara Pruijt   Zinvol Onderwijs                      

Rikie van Blijswijk De Leerschool 

Kon. Wilhelminalaan 1 

3972 EX Driebergen 

Telefoonnr.: 0343-533525 

Of                 : 06-52073089 

www.zinvolonderwijs.nl 

www.essentieelleren.nl 
www.deleerschool.nl   

 

 

 

Barbara Pruijt   Zinvol Onderwijs                      

Rikie van Blijswijk De Leerschool 

Ontdek - en – 

inspiratiereis  

Essentieel Leren 

6 - 14 november 2011  

 

 

Met schoolbezoeken in  

Boston en Rhode Island en 

conferentie  CES 

http://www.essentialschools.org/
http://www.essentieelleren.nl/
http://www.zinvolonderwijs.nl/
http://www.essentieelleren.nl/
http://www.deleerschool.nl/


  

  

Opgave reis essentieel leren 

 

Naam (volgens paspoort): 

Geboortedatum:  

Adres: 

Postcode en plaats: 

Tel. nr: 

Email: 

Paspoort nr. 

 

Naam en adres (school) organisatie 

 

 

 

Functie: 

1 of 2 persoonskamer: 

(let op: 1 persoonskamer kost € 550 extra) 

 

 
Mission Hill School in Boston  - de bakermat van de CES 

Schoolbezoeken 

Reizigers gaan naar de CES conferentie in  Rhode Island en 

bezoeken Mission Hill, Parker High School en Arts Academy en 

het centrum voor collaborative education in Boston. We 

bespreken gezamenlijk een kijk op onderwijs rond de essenties 

van leren en bevragen elkaar op de eigen onderwijspraktijk. Op 

deze manier komen we geïnspireerd en vol nieuwe ideeën 

terug. 

Wie zijn de reisleiders? 

Vanuit hun eigen passie en inspiratie zijn Drs. Barbara Pruijt en 
Rikie van Blijswijk actief in het onderwijs. 
 
Drs. Barbara Pruijt zit in het bestuur van de Stichting Essentieel 
leren www.essentieelleren.nl en begeleidt scholen die hun 
talenten en die van hun leerlingen verder willen ontwikkelen. 
Barbara werkt als coach en netwerkprofessional en is een van 
de initiatief nemers voor het LOB-programma Lifelab dat in 
2009 de award voor beste onderwijsinnovatie tijdens het 
VMBO congres heeft ontvangen.  
 
Rikie van Blijswijk is mede oprichter van de Leerschool, een 
bedrijf dat vernieuwende scholen adviseert, begeleidt en 
coacht. Uitgangspunt daarbij is het kind dat 'gebouwd' is om te 
leren. Daarbij kan hij een uitdagende leeromgeving en vooral 
een leraar die hem nabij is goed gebruiken. Op 
www.deleerschool.nl  vindt u meer informatie. 

 

Voor wie? 

De reis is bedoeld voor schoolleiders, docenten en leraren 

opleiders uit basis – en voortgezet onderwijs.  Voor iedereen 

die onderwijs persoonlijker en initiatiefrijker wil laten zijn. 

Een deelnemer: ‘Als je in een andere omgeving bent, kan je 

weer  met een open mind naar je eigen situatie kijken.’ 

Zakelijke informatie 

Prijs: € 2495,-  

( op basis van een 2-persoonskamer)  

Dit bedrag is gebaseerd op retourvlucht Amsterdam Boston, 

treinreis naar Rode Island,  een tweepersoonskamer en is 

inclusief,  voorbereidings- en terugkommiddag en 

conferentiekosten. Voor maaltijden, aanschaf readers en 

boeken samen met de kosten in Nederland zoals bijvoorbeeld 

het vervoer van / naar de luchthaven, kunt u rekening houden 

met ongeveer € 450,-  

De extra toeslag voor een eenpersoonskamer is € 550,- en 

wordt bij de basisprijs opgeteld. Van onvoorziene extra kosten 

wordt u tijdig op de hoogte gesteld. 

Reisgegevens 2011 

Voorbereiding  

Driebergen                           vrijdag 7 okt  13.30 –16.00        

Vertrek naar Boston                      Zondag 6 november 

Mission Hill School         Maandag 7 november 

Parker High School                        Dinsdag   8 november 

Arts Academy                        Woensdag 9 november 

Center for Collaborative  Ed.      Donderdag  10 november 

CES conferentie  Rhode Island  11 en 12  november 

Vertrek naar Amsterdam             Zondag  13 november 

Aankomst Schiphol                        Maandag 14 november 

 

Belangstelling?  

Vul onderstaande strook in en stuur die voor 15 juni 2011 op 

naar Zinvol Onderwijs t.n.v. Barbara Pruijt   

(adres zie achterzijde folder) 

of bel Barbara tel nr: 06-52073089  

 

 

 

 

 

http://www.essentieelleren.nl/
http://www.deleerschool.nl/

