
Bordtekenen
Meurs, Paul van

2015 Mercurius B.V.
9789081291408

222 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) - bordtekenen

453.5

De eerste zeven jaar : kinderfysiologie
Schoorel, Edmond

5e herz. dr. 2014 Christofoor
9789062385591

279 p.

boek

fysiologie - kinderen - antroposofie

605.22

De juiste vraag : de kunst van het vragen stellen in coachende gesprekken
Brenninkmeijer, Joris ; Voogd, Mieke

2020 Boom |Managment Impact
9789462763258

260 p.

boek

coaching - gesprekstechnieken - begeleiding

366.41

De kracht van reflectie : een sleutel voor de ontwikkeling van leraren
Korthagen, Fred ; Nuijten, Ellen

2019 Boom
9789024401765

224 p.

boek

supervisie - leraren (docenten) - reflectie

458.1

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs : context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs
Woltring, Luuk ; Wateren, Dick van der (redactie)

2019 Lannoo Campus
9789401460330

295 p.

boek

onderwijssociologie - sekseverschillen - jongens - ontwikkelingspsychologie

450.3

De school van de elementenwezens
Massei, Karsten

2020 Pentagon
9789492462527

136 p.

boek

natuurfilosofie - esoterie

505

De Vrije School : Pedagogie van Rudolf Steiner in woord en beeld.
Carlgren, F.

2e 1972 Vrij Geestesleven
907018401X

207 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) - opvoeding - dagindeling - antroposofie - Steiner, Rudolf (1861-1925)

453.5

Een kind wil de was doen : huishouden en opvoeding
Vervloet, Quirine

2019 Christofoor
9789060388921

138 p.

boek

opvoeding - pedagogiek - antroposofische opvoeding - antroposofie

433.9

Formidabele fabels L: Aesopus in de woorden van Elli Woollard
Woollard, Elli

1e dr. 2020 Lemniscaat
9789047711766

96 p.

boek

fabels - dieren

J 864

Gezond opgroeien in de digitale mediawereld : een gids voor ouders en opvoeders
Scheler, Klaus (red.)

1e dr. 2020 Pentagon
9789492462510

151 p.

boek

social media (sociale media) - opvoeding

433.5



Het bouwwerk van de Waldorf-pedagogie
Wember, Valentin

3e dr. 2019 Pentagon
9789492462282

123 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) - antroposofie - pedagogiek

453.5

Het geheim van de dubbelganger : geografische geneeskunde : een voordracht gehouden in Sankt Gallen
op 16 november 1917

Steiner, Rudolf

2020 Pentagon
9789492462480

52 p.

boek

antroposofie - esoterie

157.4

Het groot online werkvormenboek, deel 3 : Dé inspiratiebron voor online vergaderingen, opleidingen en
andere bijeenkomsten

Dirkse, Sasja ; Talen, Angela ; Rumpt, Annemieke van ; Bons, Lotte

2020 Boom
9789024435241

167 p.

boek 499.4

Ik zie rond in de wereld..: Aanbod in kerndoelen en kernactiviteiten, het midden tussen pedagogisch-
didactische visie en mooie lespraktijk : Levensecht leren, Taal, Rekenen-wiskunde, Leefomgeving,
Beweging, Handvaardigheid, Kunst, Levenskunst

Zwart, Annemieke ; Verhage, Kees ; Kiefte, Frank de

2e dr 2003 Bond van Vrije Scholen
9789080073999 /
9789900000730

216 p.

boek

eindtermen - vrijeschoolonderwijs (vrijescholen)

453.5

Ik, de leraar
Herpen, Marcel van

2013 NIVOZ / Het Kind
9789081949316

104 p.

boek

leerkrachten - pedagogiek

473

Kiezen voor het jonge kind
Brouwers, H.

2e herz. dr. 2020 Coutinho
9789046904473

509 p.

boek

kleuters - onderbouw (groep 1 en 2 basisonderwijs) - onderwijsvernieuwing - kerndoelen -
ontwikkelingspsychologie - onderwijsontwikkelingen

474.5

Kinderen met een hulpvraag : constitutiebeelden, inzicht, begrip en begeleiding
Post Uiterweer, Geertje

2019 Christofoor
9789060388853

133 p.

boek

ontwikkelingsstoornissen - ontwikkelingspsychologie - antroposofie

416.23

Kunst van de didactiek : werkboek voor de vrijeschool
Kiefte, Frank de

2019 Christofoor
9789060388884

259 p.

boek

didactiek - vrijeschoolonderwijs (vrijescholen)

454

Leerlijnen per klas : alle domeinen : klas 1 tot en met 6
Wijnbergh, Annechien (redactie)

1e dr. 2020 BVS Schooladvies

boek

leerlijnen - vrijeschoolonderwijs (vrijescholen)

453.5



Leven in het Onbenoembare : Vrijeschoolachtergrond in beelden
Kranenborg, Henk

2020 Vereniging voor Vrije Opvoedkunst / Antrovista 166 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) - antroposofie

453.5

Mensen zonder ik : het verschijnen van Ik-loze mensen en de mysteriën van het ik
Grosse, Erdmuth

2020 Pentagon
9789492462473

146 p.

boek

antroposofie

157.4

Menskunde verinnerlijken
Wember, Valentin

2018 Pentagon
9789492462138

237 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) -  antroposofie

453.5

Moeder hoeveel jaar ben ik?
Drewes, Wouter

Hogeschool Helicon
9789900001225

120 p.

boek

spelletjes - buiten spelen - vrijeschoolonderwijs (vrijescholen)

622.1

Onsterfelijkheid en ongeborenheid : een voordracht gehouden in Berlijn (Dld.) op 18 september 1920, en
twee fragmenten

Steiner, Rudolf

2020 Pentagon
9789492462503

46 p.

boek

antroposofie - leven - dood

157.4

Proces leerrijpheid vrijescholen : een duidelijke beschrijving van het leerrijpheidsproces
Wijnbergh, Annechien ; Eijgenraam, Loïs

2e dr. 2016 BVS 59 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) - kleuters

453.5

Psychologie en pedagogiek van het jonge kind : over ontwikkeling, stimulering en vorming
Imelman, Jan Dirk ; Goorhuis-Brouwer, Sieneke ; Meijer, Wilna

2019 Van Gorcum
9789023255840

209 p.

boek

ontwikkelingspsychologie - pedagogiek - kinderpsychologie - kleuters - kinderen

416.23

Sociale vaardigheden in de Waldorf-pedagogie : naar aanwijzingen van Rudolf Steiner
Wember, Valentin

2019 Pentagon
9789492462442

259 p.

boek

sociale vaardigheden - antroposofie - pedagogiek

478.2

Symptomatologie van de geschiedenis : zeven voordrachten gehouden in Dornach (Zwits.) van 18 oktober
t/m 3 november 1918

Steiner, Rudolf

2020 Pentagon
9789492462381

296 p.

boek

antroposofie - geschiedenis

157.4

Verhalen van moed in spannende tijden
Meurs, Paul van ; Pijnaken, Elard van ; Wijnbergh, Annechien

2020 Cichorei
9789491748998

61 p.

boek

verhalen - bang zijn - emoties

J 864



Waarden in het onderwijs : ondersteuning van een lesontwerp
Passenier, Hans

2020 Christofoor
9789060389201

84 p.

boek

vrijeschoolonderwijs (vrijescholen) - lesgeven - denken-voelen-willen

453.5

Wanneer krijgen we weer les? : de opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs
Manen, Paula van

2019 Scriptum
9789463191760

199 p.

boek

onderwijsvernieuwing

450.45

We moeten spelen : wat onderwijs aan een verkenning van onze natuur heeft
Martens, Rob

2019 NIVOZ
9789081949354

219 p.

boek

onderwijspsychologie - spelen - ontwikkelingspsychologie - didactiek

419.3

Ziektes, epidemieen en preventie : een verzameling fragmenten van voordrachten
Steiner, Rudolf

2013 Pentagon
9789490455538

90 p.

boek

antroposofische geneeskunde

611.1


