
Hier op deze plaats zijn wij gekomen om in de kracht van de ge-

meenschap waarin wij gaan, met hen die ons voor gingen,met hen 

die naast ons staan ruimte te scheppen voor ons werk.In vrijheid 

verbinden wij ons met de jonge mens, die, komend met voorne-

mens uit de wereld van de geest, zoekend zijn weg op aarde, ons is 

toeve�rouwd. Dat wij in
 eerbied ontvangen wat kiemend kracht, 

liefdevol leiden wat bloeiend pracht, behoedzaam bevrijden wat 

rijpend wacht, opdat de wordende mens, groeiend in spelen, leren 

en werken, de wereld doorgrondt, zijn eigen wezen herkent. Aan 

dit werk willen wij ons wijden met een open blik, een warm ha� 

en een krachtig streven. Vragend wenden wij ons tot de geest van 

de tijd. Luisterend richten wij ons tot die verheven machten, die 

kracht, moed en licht in ons kunnen versterken.Opdat ontstaan 

kan de vrije scheppende daad, die levenwekkend is voor de aarde. 
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U bent van harte uitgenodigd voor deze lezing!

Jaarlijks - op 2 april - gedenken wij in de 
schoolgemeenschap van het Karel de Grote 

College, dat de pedagogische missie en 
visie van de school een concrete uiting 

kreeg met het leggen van een ‘grondsteen’ 
en het creëren van een grondsteenspreuk. 

De fundering van onze vrijeschool is op 
deze manier subtiel en tastbaar aanwezig 

in de dagelijkse schoolpraktijk. 

Het lerarencollege heeft in 2002 een 
jaarlijks terugkerende lezing in het leven 
geroepen. In deze lezing, die steeds rond 

de grondsteendag georganiseerd wordt, 
zou een verbinding tussen fundering en 

toekomst de vlam van ons vrijeschoolon-
derwijs moeten aanwakkeren. In 2014 nam 

Loek Bronkhorst na 29 jaar afscheid van 
het Karel de Grote College. Bij die gelegen-
heid is, bij wijze van hommage, zijn naam 

aan deze lezing verbonden. Vanaf dat 
moment dus: de Loek Bronkhorst-lezing.

Marcel de Leuw (1948) was leerkracht in 
het speciaal onderwijs, klassenleerkracht 
op de Vrije School in Den Haag en opleider 
aan de Vrije Pedagogische Academie. Hij is 
actief in de (inter)nationale vrijeschoolbe-
weging, coördinator van de pedagogische 
sectie in Nederland en lid van de inter-
nationale waarnemerskring in Dornach. 
Hij was gastdocent op opleidingen voor 
vrijeschoolleerkracht in diverse (Europese) 
landen en geeft veel lezingen en cursussen 
in binnen- en buitenland. “Ons onderwijs-
systeem kraakt in al haar voegen, er is een 
lerarentekort, te weinig geld, teveel regels 
en het wachten is op het moment dat 
leerlingen zeggen: wij doen niet meer mee! 
Iedereen buigt zich over het probleem en 
zoekt naar oplossingen. Maar ondertus-
sen doen leerkrachten het werk. Zou het 
kunnen dat bewustzijn van je eigen uit-
gangspunten, je eigen mensbeeld bijdraagt 
aan een oplossing? In deze voordracht wil 
ik met u kijken naar het mensbeeld dat ten 
grondslag ligt aan de vrijeschool en wat 
dit kan betekenen voor het Karel de Grote 
College. 
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Hier op deze plaats zijn wij gekomen
om in de kracht van de gemeenschap waarin wij gaan,
met hen die ons voor gingen,
met hen die naast ons staan
ruimte te scheppen voor ons werk.

In vrijheid verbinden wij ons met de jonge mens,
die, komend met voornemens uit de wereld van de geest,
zoekend zijn weg op aarde,
ons is toevertrouwd.

Dat wij
in eerbied ontvangen wat kiemend kracht,
liefdevol leiden wat bloeiend pracht,
behoedzaam bevrijden wat rijpend wacht,
opdat de wordende mens, 
groeiend in spelen, leren en werken,
de wereld doorgrondt,
zijn eigen wezen herkent.

Aan dit werk willen wij ons wijden
met een open blik,
een warm hart
en een krachtig streven.

Vragend wenden wij ons tot de geest van de tijd.
Luisterend richten wij ons tot die verheven machten,
die kracht, moed en licht in ons kunnen versterken.

Opdat ontstaan kan de vrije scheppende daad,
die levenwekkend is voor de aarde.

UITNODIGING

Loek Bronkhorst-lezing
Donderdag 7 april 2022, Aanvang 20:00 uur 
Aula Karel de Grote College, Wilhelminasingel 15, Nijmegen

“de betekenis van
het antroposofisch mensbeeld 
voor ons onderwijs”

lezing door Marcel de Leuw, met aansluitend uitwisseling
Marcel de Leuw, leerkracht, opleider en lid van de internationale vrijeschoolbeweging

            en het

Paasspel “Gautama” 
      door medewerkers van het KGC

Donderdag 14 april 2022, Aanvang 20:00 uur
Aula Karel de Grote College, Wilhelminasingel 15, Nijmegen

Aansluitend samenzijn met een hapje en drankje
Toegang gratis; opgeven via www.kgcnijmegen.nl is noodzakelijk 
i.v.m. de capaciteit van de zaal. 150 plaatsen; vol = vol!


