Verdiepingsavonden
door Jan Alfrink en Edmond Schoorel
Ouders willen heel graag weten wat je van een kind op een bepaalde leeftijd kunt verwachten.
Het is daarbij ontzettend behulpzaam om de fases van de ontwikkeling goed in beeld te hebben.
In de eerste periode van 6-7 jaar gaat het erom dat een kind thuis geraakt op de aarde en in de
eerste plaats in zijn eigen lichaam. In de tweede periode van 6-7 jaar, ongeveer tot de puberteit,
gaat het erom dat een kind thuis geraakt in de cultuur waar hij is geboren. In de derde periode
van 6-7 jaar, tot de volwassenheid gaat het erom dat de jongere zichzelf leert kennen, inclusief
zijn sterkere en zwakkere kanten.
Tijdens deze eerste avond zal Jan Alfrink ons meer vertellen over de levensfasen van een kind.
Na zeven jaar groei en ontwikkeling is er sprake van een rijping; er vindt een geboorte plaats
naar een nieuwe fase. Die fase betreft natuurlijk hetzelfde kind, maar een kind met ándere
vragen. Een kind dat op een andere manier benaderd wil worden. En dat gebeurt dan na zeven
jaar weer.
De vrijescholen verbinden consequenties aan deze visie op opvoeden. Kan het voor ouders ook
steun bieden om op deze wijze te kijken? Kun je het opvoeden aan de kinderen zelf aflezen?
Naderhand is er ruimte voor het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan.
Deze verdiepingsavond is deel van een vierluik. In vier avonden (23 sep, 25 nov, 27 jan en 31
mrt) zullen Jan Alfrink en Edmond Schoorel de ontwikkelingsfasen van het kind bespreken.
Wanneer
23 september 2021 van 20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Waar
Vrijeschool De Berkel
Henri Dunantweg 4, Zutphen
Entree
€12,50 per avond
Aanmelden
Meld je aan voor 23 september door een mail te sturen naar avozutphen@gmail.com
Tot dan!
Lieve groet
Iris-Aleide en Karin

