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UITNODIGING VRIJE BIJDRAGEN
Beste sympathisanten van onderwijsmaatwerk in Vlaanderen,
Op deze site kunt u kennismaken met ons onderwijsinitatef “De Geheime Tuin”. Voortgaand op de
inzichten van Rudolf Steiner (zie biografe), willen we op een eigentjdse manier vorm geven aan de
Grondwetelijke vrijheid van onderwijs voor de kinderen die ons worden toevertrouwd. Lees hier meer over
ons project.
De ouders opteren voor huisonderwijs voor hun kinderen door onze leerkrachten, die een zo groot
mogelijke pedagogische vrijheid genieten. Zo kunnen zij maximaal ingaan op de door hen dagelijks en/of in
samenspraak met de ouders waargenomen “eigen” ontwikkelingsvragen van de kinderen.
Het gaat dus om niet-gesubsidieerd onderwijs met het doel kinderen in staat te stellen krachtge en
authenteke bijdragen te leveren aan de samenleving volgens hun eigen motvate en talenten: duurzaam
onderwijsmaatwerk dus ten dienste van de voortdurend nodige maatschappelijke vernieuwing, aangepast
aan de noden van de tjd.
Een dergelijke aanpak komt tegemoet aan een alsmaar groeiende maatschappelijke vraag van steeds meer
kinderen voor wie geen passend aanbod te vinden is in de opleidingen van het gesubsidieerd onderwijs, die
meer gebonden zijn aan overheidsreglementering en –toezicht, wat vaak leidt tot een minder vrije
programmate en dus ook minder ruimte voor onderwijsmaatwerk.
Om als samenleving te kunnen genieten van de nodige vernieuwingsimpulsen door krachtge jongeren die
van nature in hun eigen talenten én ontwikkelingsvragen zijn bevestgd en gestmuleerd, is het
vanzelfsprekend nodig dat dit onderwijsmaatwerk ondersteuning krijgt vanwege mensen en bedrijven die
hiervan de meerwaarde inzien.
Als donateur houden we u uiteraard op de hoogte via onze regelmatge nieuwsbrief en bent u natuurlijk
ook steeds welkom voor laatste nieuwtjes op deze website.
Ook kan er gedacht worden aan gezamenlijke initateven met u als donateur zoals bezoek aan onze open
pedagogische actviteiten zoals de jaarfeesten, deelname aan onze opendeurdag, en mogelijks ook
bepaalde vormen van publiciteit voor bedrijven, bedrijfsbezoeken voor de leerlingen e.d. Dit alles steeds in
overleg met onze leerkrachten en het bestuur.
Wij verwelkomen uw suggestes en bijdrage, liefst gespreid in een doorlopend engagement, op rekening nr.
BE20 7350 4258 0156 op naam van Helga Nelis.

