
vrijdag/zaterdag 15 en 16 november 2019

Zaterdag 16 november, aanvang 10:00 uur 

Mensen verbinden
De geest op zoek naar het hart

9.15 uur inloop/koffie, thee; aanmelden 
werkgroepen

10.00 uur opening 
ca. 16.45 uur feestelijke afsluiting van de 12 

symposia

Met lezingen van
 Christof Zwart, arts

 Jacques Meulman, psycholoog
oefengroepen
muziek

Geert Groote College
Fred Roeskestraat 84 / 1076 ED Amsterdam
Kosten: € 30,– (lunch: brood zelf meenemen, voor soep wordt gezorgd)

12e SYMPOSIUM (slot)
Gezondmakend onderwijs

Elke deelnemer krijgt zaterdag na afloop het speciale symposium-geschenk. 
Graag aanmelden: jmeulman45@hotmail.com

Werkplaats voor de wil – oproep voor de toekomst

voor ouders, pedagogen, artsen, psychologen en zielzorgers

honderd jaar vrijeschool !

Vrijdag 15 november, aanvang 20.15 uur
Wat is er aan de hand in onderwijsland?

Lezing door Jacques Meulman 
Indien gewenst: 19.00 uur, soep en broodje; € 5,–. Aanmelden noodzakelijk (e-mail)

Programma: zie ommezijde



Programma
 Vrijdagavond:
19.00 uur: inloop met soep en brood (graag van te voren aanmelden: 

jmeulman45@hotmail.com)
20.15 uur:  voordracht Wat is er aan de hand in onderwijsland?

Jacques Meulman, ex-vrijeschoolleraar, psycholoog

 Zaterdag:

09.15 uur: inloop – koffie/thee, aanmelden oefengroepen
10.00 uur: opening; muziek van Sebastiaan van Yperen
10.30 uur: voordracht De toekomst, die maak jij! – Christof Zwart, 

antroposofisch (school)arts
11.45 uur: koffie-/theepauze
12.15 uur: oefengroepen (alle groepen hebben hetzelfde thema) 

De eerste oefening uit de Steiner-voordracht, Bern, 12 
december 1918, in GA 186. Nederlands: Nr. 4 in Interesse voor 
de ander (Pentagon); of in Sociale en antisociale impulsen, 
(Nearchus,of Vrij Geestesleven)

13.30 uur: lunch
14.15 uur: koorzang met muziek van Sebastiaan van Yperen, ex-

leerling Geert Groote College
14.45 uur: voordracht Tot hier, en hoe nu verder? – Jacques 

Meulman, ex-vrijeschoolleraar, psycholoog
15.30 uur: koffie-/theepauze
16.00 uur: uitreiking eerste exemplaar symposiumgeschenk
16.10 uur: muziek: wereldpremière van de symposium-compositie:
 ‘Finsternis, Licht, Liebe’ – Sebastiaan van Yperen
16.45 uur: feestelijke afsluiting van de twaalf symposia 

Gezondmakend onderwijs

Zie ook de websites:
www.gezondmakendonderwijs.nl 

WWW.UITGEVERIJPENTAGON.NL


