
The Common Principles van de 1500 CES 

scholen in de U.S.A.: 

1. Learning to use one’s mind well 

2. Less is More, depth over coverage 

3. Goals apply to all students 

4. Personalization 

5. Student-as-worker, teacher-as-

coach 

6. Demonstration of mastery 

7. A tone of decency and trust 

8. Commitment to the entire school 

9. Resources dedicated to teaching 

and learning 

   10  Democracy and equity 

BE KIND - WORK HARD 
STUDIEREIS COALITION OF ESSENTIAL SCHOOLS en  

FALL FORUM CONFERENCE 
Boston/Portland (Maine) 
1 tot 9 november 2015 

                     De Leerschool i.s.m. hetkind.org  
 

 
Voel je voor waarden gestuurd en pedagogisch 
onderwijs? Spreekt diepgaand leren en brede 
ontwikkeling van leerlingen je aan? Wil je 
scholen zien die diep geworteld zijn in de 
gemeenschap? Ben je nieuwsgierig naar deze 
manier van werken en de excellente opbrengsten 
hiervan? 
 
 
 
De Leerschool, i.s.m. hetkind  nodigt u voor het 7e achtereenvolgende jaar uit mee te gaan naar 
Amerika, de bakermat van The Essential Schools. Zie, ruik, proef en ontdek deze scholen zelf. 
Praat met en luister naar kinderen en studenten, leraren en docenten en directeuren.  Vergelijk 
de Common Principles met de uitgangspunten van hetkind en ontdek de verschillen en de 
overeenkomsten. 

 
 

We bezoeken  drie toonaangevende scholen PO/VO 
in Boston. Daarna reizen we per trein naar Portland 

(Maine)voor The Coalition of Essential Schools Annual 
Fall Forum. Tijdens  deze jaarlijkse conferentie vindt 

uitwisseling en professionalisering van CES leraren uit 
het hele land plaats. Tevens nemen we deel aan The 

Edcamp. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.deleerschool.nl/
http://www.hetkind.org/
http://hetkind.org/about/leidende-principes/


Het reisprogramma* 
Woensdag 7 oktober:   Kennismakingsbijeenkomst  
Zondag 1 november:    Vertrek vanaf Schiphol en  verkenning van Boston 
Maandag 2 november:  The Mission Hill School 
Dinsdag 3 november:   The Parker Highschool  
Woensdag 4 november:   The Boston Arts Academy; vertrek naar Portland 
Donderdag 5 november:   Schoolbezoek/ Verkenning Portland 
Vrijdag 6 november:    CES Annual Fall Forum 
Zaterdag 7 november:   EdCamp met CES leraren en directeuren; terug naar Boston 
Zondag 8 november:                Sightseeing Boston en vertrek naar Amsterdam 
Maandag 9 november:    Aankomst Schiphol 
Woensdag 13 januari :   Weerzien en terugkijken  
 
 

 

Zakelijke informatie 
Prijs: € 2750,- (o.b.v. een 2-persoonskamer) Vluchten, 
treinreis,  transfers, digitaal reisboekje, conferentiekosten en 
Leerschool- begeleiding voor, tijdens en na de reis zijn 
inbegrepen.  Excl. reisverzekering, privé OV en maaltijden. 
Voor een 1- persoonskamer geldt een toeslag van € 250 
Met het  Aanvraagformulier Vios Lerarenmobiliteit kunt u 

max.€ 750,- p.p. subsidie voor deze reis aanvragen. 

 
 
Over de educatieve reisleider 
Rikie van Blijswijk is onderwijskundige en oprichter van  de Leerschool . Ze is een ervaren 
educatieve reisleider en kenner van The Essential Schools. 
Haar boek over de Essential Schools, die zij dit jaar voor de zevende keer bezoekt,  is 
verschenen in februari 2014 en ontvangt u gratis bij aanmelding. 
 
 
Voor meer informatie en inschrijving: Stuur een mail voor vragen en/ of aanmeldingen naar 
rvblijswijk@deleerschool.nl  of bel met 06-50202682. 
 
 
*Wijzigingen voorbehouden. 
 
  
 

 

http://www.europeesplatform.nl/projecten/vios-lerarenmobiliteit
http://www.deleerschool.nl/
mailto:rvblijswijk@deleerschool.nl

