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Lesdagen Academie voor Ouders Zutphen ’22-‘23 

  
  
Aanstaande zaterdag (24 sep) is het zo ver; de eerste lesdag van dit academiejaar! Voor de snelle 
beslisser is er nog 1 plek beschikbaar in het eerste leerjaar. In het tweede leerjaar zijn er nog wat 
meer plekken vrij. 
 
 

Voor wie? 
De Academie voor Ouders is bedoeld voor ouders, grootouders en verzorgers, die zoeken naar een 
passende manier voor het opvoeden van en omgaan met hun kind(eren). Vanuit het antroposofische 
gedachtegoed, dat ten grondslag ligt aan de vrijeschool, is enorm veel kennis beschikbaar. Maar vaak 
is het moeilijk om de complexe theorieën te vertalen naar de (drukke!) praktijk van alledag… 
 
Hoe heerlijk zou het zijn om meer te weten over wat zich nu eigenlijk allemaal afspeelt tijdens de 
ontwikkeling van je kind? Over de verschillende levensfasen waar het doorheen gaat en wat het kind 
hierbij nodig heeft. Maar ook hoe je als ouder tijdens al deze processen houvast vindt in de vele, 
wellicht verwarrende, berichten over deze bijzondere tijd van de (eenmalige!) jeugd van je kroost. 
  
Het rijke curriculum van de vrijeschool werpt hier een bijzonder licht op en daarvan krijg jij, met ons 
mooie programma, de krenten uit de pap. 
 
Leer meer over algemene menskunde, ervaar hoe fijn het is om samen te zingen, creëer iets moois 
met je handen en kom in gesprek met andere, gelijkgestemde ouders over alles wat je als ouder 
meemaakt in deze tijd. 
 
Stap in de cockpit van het vliegtuig dat 'Ouderschap' heet, en ontdek hoe je het ouderschap kunt 
optillen, bijsturen en verrijken. 
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Praktische informatie 

Tijdens de vijf lesdagen van het eerste leerjaar komen de vakken Menskunde, Jaarfeesten (beiden 
door Eveline Clignett) en Nat-in-nat schilderen (Mechel Oortgijs) aan bod. Het tweede leerjaar zal die 
dag de vakken Temperamenten (Lot Hooghiemstra), Zintuigen (Gita van Duinen) en Vormtekenen 
(Mechel Oortgijs) volgen. 
 
De dag zal muzikaal geopend en afgesloten worden door samen te zingen onder leiding van Bernie 
Meems. Tijdens de pauzes zullen er enkele stands zijn met een passend aanbod. Denk bijvoorbeeld 
aan de mooiste dingen voor op de seizoenstafel, creatieve/handwerkbenodigdheden en prachtige 
kaarten. 
  
 

Wanneer en waar?  
Data lesdagen (zaterdag van 9.30 tot 16.15 uur): 
- 24 sep '22 
- 26 nov '22 
- 28 jan '23 
- 25 mrt '23 
- 13 mei '23 
(- 17 jun ’23 – inhaaldatum voor wanneer een lesdag onverhoopt komt te vervallen) 
De lesdagen vinden plaats op Vrijeschool De Berkel, Henri Dunantweg 4 te Zutphen.  
  
  

Aanmelden 

De kosten voor de vijf lesdagen bedragen €250,-. Het cursusgeld is inclusief de benodigde 
lesmaterialen, biologische soep tijdens de lunch en koffie/thee met taart. Je dient zelf brood of iets 
dergelijks mee te nemen om je lunch aan te vullen. 
  
Om je aan te melden voor deze lesdagen dien je een email te sturen 
naar avozutphen@gmail.com met daarin de volgende gegevens: volledige naam, woonadres, 
telefoonnummer en e-mailadres. Vermeld hierin ook het leerjaar dat je zou willen volgen. Het maakt 
in principe niet uit welk leerjaar je (als eerste) volgt, dus laat je leiden door je wensen en interesses 
van dit moment. 
  
Inschrijven voor de lesdagen kan zolang er plek is. 
 
Wij hebben er veel zin in. Sluit jij zaterdag ook aan!?  
 
 
Hartelijke groet, mede namens de docenten, 
Karin Vermorken-Stas 
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