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“Men moet van het leven houden, het liefhebben en elk uur, elk
bijzonder ogenblik als waardevol beschouwen. Geen uur wordt
verspild als een kind speelt of een puber droomt.”
(Janusz Korczak)
Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op http://korczak.nl/. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/category/bulletins/.
Korczakdag: 17 november 2018 in het Nationale Onderwijsmuseum
Op zaterdag 17 november a.s. zullen wij onze jaarlijkse bijeenkomst voor leden/donateurs en andere
belangstellenden houden in het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht. Het thema is dit keer:
“Vergeet het kind niet, als je de wereld wilt verbeteren”, de titel van het nieuwe jaarboek dat ook op
die middag zal worden gepresenteerd.
Alle deelnemers kunnen voorafgaand aan het programma gratis het museum bezoeken. Verdere
informatie vindt u in bijlage 2. U ontvangt tevens de aparte uitnodiging. Gezien het beperkt aantal
plaatsen (90) is het verstandig u tijdig aan te melden.
Wijziging contactadres van de Korczakstichting
Het postadres van de Janusz Korczak Stichting is gewijzigd in Hallincqlaan 23, 3311 SC Dordrecht.
(telefoonnr. Arie de Bruin 078 - 6144371 of 06 - 40 96 36 29). Het mailadres blijft ongewijzigd:
info@korczak.nl
Korczakprijs 2018
De Korczakprijs wordt dit jaar toegekend aan de Stichting Project Bonaire. Deze stichting helpt
kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar oud die nergens anders meer terecht kunnen. Het gaat
om jongeren die buiten de boot vallen. Zij zijn onveilig gehecht en vertonen daardoor gedrag dat
door de maatschappij niet gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Deze jongeren kunnen niet meer

thuis wonen en/ of zijn uitgevallen in het onderwijs. Stichting Project vangt deze jongeren op en
geeft hen een plek waar zij gezien en gehoord worden. "Zelden zag ik een team dat zo gedreven is
om iedereen mee te nemen en geen enkel kind achter te laten of op te geven. En dat zo met liefde
over de kinderen praat”, schreef een van de bezoekers. De sleutel, zo denkt de jury, zit hem in de
werkwijze van Stichting Project die aansluit bij het gedachtegoed van Korczak.
De Korczakprijs wordt op 17 november in het Nationale Onderwijsmuseum uitgereikt. Er zal dan ook
een presentatie worden gegeven over dit unieke project.
Wil je meer lezen over hun werkwijze, kijk dan op http://www.stichtingproject.com/nl/over-ons
Kijk ook bij: http://www.vertrouwen.online/
De andere genomineerden willen wij ook van harte feliciteren met hun nominatie: "Stichting
Jongerenrechtbanken Nederland” en “De Wijktijgers” in Den Haag. Voor deze genomineerden had
de jury eveneens zeer lovende woorden.
Korczak Scriptieprijs in 2019
Volgend jaar hopen we weer een Korczak Scriptieprijs te kunnen uitreiken aan een student (of groep
studenten) die een scriptie/werkstuk hebben gemaakt waarin het onderwerp is uitgewerkt in de geest
van Korczak. Voor nadere informatie en aanmelding: zie bijlage 6
Olga Middendorp wordt ons nieuwe bestuurslid
In de plaats van Theo Cappon is m.i.v. 1 september 2018 een nieuw lid van het bestuur van de
Janusz Korczak Stichting benoemd: Olga Middendorp. Zij is al jaren betrokken bij activiteiten van
onze stichting en neemt deel aan de Korczakkring Amsterdam.
In bijlage 3 stelt Olga zichzelf aan u voor.
Tien jaar Nash Dom kamp
Het Nash Dom kamp werd dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Ruim
vijftig kinderen en jongeren namen deel aan het succesvolle kamp dat dit
keer in Middelbeers werd gehouden. Een kort verslag vindt u in bijlage 4.
Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich in die week (en bij de
voorbereidingen) geweldig hebben ingezet om de kinderen een unieke week
te bezorgen. Kinderen participeerden op velerlei terrein, er was een
kinderraad, kinderen gaven zelf workshops en hielpen bij de organisatie van
de maaltijden en andere programma-onderdelen. Geheel in de geest van
Korczak dus!

Internationale Korczak Conferentie in Seattle
Van 22 t/m 25 augustus werd in Seattle (uSA) een succesvolle internationale Korczak Conferentie
gehouden met als thema: Education for excellence, diversity, and respect: transformative 21st century
innovations.
Vertegenwoordigers uit vele landen, geïnspireerd
door het gedachtegoed van Korczak, waren
aanwezig en deelden hun kennis en ervaring. Een
verslag vindt u in bijlage 5.

Het is heel inspirerend om te ervaren dat in vele landen Korczak organisaties en met hen vele mensen
actief zijn.
Een korte impressie van de verschillende dagen is te vinden op http://korczakconference2018.com

Schrijfproject Amnesty International
“Schrijvers en Tekenaars gezocht” heet het project waarin Amnesty International aandacht vraagt
voor mensen overal ter wereld, die groot onrecht is aangedaan. Bestel gratis het schrijfpakket met
materialen voor een hele klas in het basis- of voortgezet onderwijs. Een prachtige gelegenheid om
kinderen actief te laten zijn in de strijd voor mensenrechten. Kijk op https://www.amnesty.nl/
schrijfpakket
Nationale Onderwijsfilm 2018
De film SPIEGELDROMEN heeft zowel de publieksprijs als de juryprijs 2018 gewonnen.
In de film Spiegeldromen gaan leerlingen van de praktijkschool de confrontatie aan met zichzelf,
door in gesprek te gaan met hun eigen spiegelbeeld. De trekken in hun gezicht vertellen het verhaal.
Een emotionele tombola van pubers, die ondanks hun - soms pijnlijke - achtergrond overeind
proberen te blijven. Met behulp van docenten, die dezelfde confrontatie aangaan, zoekt regisseur
Marjoleine Boonstra naar de balans tussen carrièrekansen en de emotionele bagage van de
leerlingen. In alle openheid vertellen de zij over de kwetsbare kanten van hun bestaan en wordt hun
anonimiteit ontmaskert. Gezichten kijken je aan, pubers die verder willen, bijna kinderen nog. Nu nog
gedragen door het onderwijs, maar wat daarna? Ondanks alle tegenslagen getuigen de jongeren van
‘Spiegeldromen' van een ontroerende veerkracht. De film is te zien op:
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/februari/spiegeldromen.html
Lezing “De Pedagogiek van de Hoop”: 28 okt. 2018
Huis van Erasmus verzorgt in het kader van de Erasmusweek van 2018 op zondagmiddag 28 oktober
van 14.00 - 16.00 uur in het Bibliotheektheater, Hoogstraat 10 te Rotterdam een voordracht door
prof. dr. Micha de Winter met aansluitend een panel.

Huis van Erasmus hoopt bij te dragen aan een vreedzame wereld door een concrete hedendaagse
invulling te geven aan het gedachtegoed van Erasmus. De CED-Groep, de organisatie achter De
Vreedzame School, ondersteunt dit van harte. Erasmus hield zich al intensief bezig met opvoeding en
onderwijs tot verantwoordelijke burgers. Nu weer actueler dan ooit, gezien het verplichte onderdeel
‘burgerschapsvorming’ in het onderwijs. Na de lezing is er een paneldiscussie waarin Arie de Bruin
namens de Janusz Korczak Stichting zitting heeft.
Aanmelden: r.heijne@huisvanerasmus.nl
Entree: €5 contant, inclusief koffie/thee vooraf.
Korczakkring Rijnmond
Op maandag 12 november a.s van 19.30 - 21.30 u. komt de Korczakkring Rijnmond bijeen. Dit keer
in de Talmaschool, Vaandrigstraat 15, 3034 PX Rotterdam. Het programma wordt verzorgd door Anja
van der Hoek en Martine Knol, beiden zijn kindercoach.
Iedereen is van harte welkom. Van te voren even opgeven via info@korczak.nl t.a.v. Arie de Bruin.
Korczaklezing: 22 januari 2019 in Dordrecht
Het is inmiddels een traditie geworden: Voor de vierde keer organiseren we in 2019 in samenwerking
met pabo Dordrecht een speciale Korczak inspiratieavond. In de afgelopen jaren was de zaal steeds
volledig uitverkocht! De avond wordt gehouden op dinsdag 22 januari a.s. van 19.30 - 22.00 uur. Het
thema is “De stem van de leerling”, waarbij aandacht is voor inbreng van kinderen in allerlei
opvoedingssituaties, het werken met een kinderraad, zowel in scholen als in bedrijven en gemeenten.
Reserveer alvast de datum; u ontvangt in ons volgende bulletin meer informatie. Mocht u verzekerd
willen zijn van een plaats en u alvast aan willen melden, dan kunt u dit doorgeven aan info@korczak.nl
Research Seminar ‘Children’s Risk-taking in Play: Professional Attitudes and Role Expectations’
Kunnen kinderen de risico’s zelf overzien bij “gevaarlijk spel?” Wat is eigenlijk gevaarlijk? Voeden wij
onze kinderen niet veel te beschermd op? Op 30 oktober 2018 wordt in utrecht een interessante
conferentie gehouden rond dit thema. Zie voor meer informatie: https://www.uvh.nl/actueel/agenda/
research-seminar-risky-play
Boekentip
1.King of Children (The life and death of Janusz Korczak), Betty Jean
Lifton. ISBN-13: 978-1910383582
Dit boek (dat in 1988 voor het eerst werd uitgegeven) is in 2018 opnieuw op
de markt gebracht. Voor ieder die zich grondig wil verdiepen in het leven en
werk van Janusz Korczak een ‘must’. In dit boek wordt duidelijk hoe zijn ideeën
over de rechten van het kind zich stap voor stap in zijn leven en werk hebben
ontwikkeld. Er staan ook prachtige anekdotes in uit het dagelijks leven in het
weeshuis.

Agenda
- 28 okt.: Bibliotheektheater Rotterdam, 14.00 u Erasmuslezing: Pedagogiek van de Hoop
- 5 nov. : Bestuursvergadering Korczak Stichting
- 12 nov.: Korczakkring Rijnmond (in de Talmaschool Rotterdam)
- 14 nov.: Medewerking aan studiemiddag Windesheim
- 17 nov.: Korczakdag in Onderwijsmuseum Dordrecht
- 21 nov.: Medewerking aan mini-conferentie stichting Kreda

Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de
redactie: info@korczak.nl . Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright (c) 2018 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin

Bijlage 1 Column Arie de Bruin
"Waarom moet ik die nou alleen maken?”
De rekentoetsen worden uitgedeeld en Soufyan zucht: “Gatsie… moeilijk, moeilijk…. waarom
moet ik die nou alleen maken? We moeten toch altijd samenwerken bij rekenen?”
Ja, waarom eigenlijk? En ik hoor mijzelf als leraar van groep 8 zeggen: “Nee, nou moet je het
alleen doen. Het is een toets, dus moet je het helemaal zelf doen.”
Enkele jaren geleden stond ik iedere week nog één dag voor groep 8 in het hartje van Rotterdam.
Als ervaren onderwijsman kreeg ik het flink voor mijn kiezen en heb ik ontzettend veel geleerd van
de kinderen en van mijn collega’s.
Dat woordje “dus” zit me achteraf toch in de weg. Iedereen vindt het volkomen normaal dat
kinderen de toetsen altijd alleen moeten maken. Je mag niet samenwerken, je mag niks vragen,
niet met je buurman overleggen als je er niet uitkomt, niet even kijken hoe een ander het doet.
Nee, samenwerken kan niet, je mag niet afkijken, dat is niet eerlijk. Je moet het gewoon normaal
helemaal alleen doen!
Maar normaal is het niet en zeker ook niet eerlijk!
In de volwassen wereld is het toch ook volkomen normaal dat je samenwerkt. Als je iets niet snapt,
ga je het even aan een collega vragen of voorleggen; je zoekt samen naar de oplossing en ieder
draagt zijn steentje bij. Het is ook volkomen normaal om te kijken hoe een ander iets doet,
wanneer je vastloopt. De resultaten groeien als je samenwerkt.
Maar op school moet je iedere toets helemaal alleen maken, je mag helemaal alleen vastlopen!
Waar zijn die toetsen eigenlijk voor bedoeld?
Als het goed is zou je er iets van moeten leren. Maar de realiteit is helaas dat kinderen hier meestal
weinig van leren; het is een meetlint om jou er op af te rekenen. Zolang het goed gaat is dat
natuurlijk niet vervelend, maar Soufyan heeft andere ervaringen. Hij ziet de bui al hangen, straks
gaat het weer mis en hangt hij weer onderaan.
Natuurlijk mag er ook wel eens een enkele keer individueel getoetst worden om de ontwikkeling
van een kind zelf in beeld te brengen. Maar daar leer je als kind niets van. Dat kan dus tot een
minimum beperkt worden.
Heel veel toetsen in het onderwijs zouden gebruikt kunnen worden om er iets van te leren.
Stel dat we voortaan dat soort toetsen niet meer individueel afnemen, maar dat kinderen vrij zijn
om met elkaar te overleggen, elkaar te helpen als dat nodig is. En wanneer de toets gemaakt is
gaan we hem gezamenlijk nakijken en bespreken. Fouten worden geanalyseerd en er wordt samen
geoefend. Daarna mag je hem individueel nog een keer maken. Zijn er dan nog opgaven waar je
niet uitkomt, dan mag je natuurlijk hulp inroepen.
De scores van de kinderen zullen waarschijnlijk gigantisch omhoog gaan, niet omdat het ‘oneerlijk’
is gegaan, maar omdat zij samengewerkt hebben en heel veel geleerd!

Bijlage 2

Korczakdag 2018

Vergeet het kind niet…
als je de wereld wilt verbeteren
Korczakdag
Zaterdag 17 nov. 2018
13.00 - 16.30 u.
Onderwijsmuseum
Burg. de Raadtsingel 97
3311 JG, Dordrecht

De Janusz Korczak Stichting organiseert op zaterdag 17
november a.s. een speciale inspiratiedag in het Nationaal
Onderwijsmuseum te Dordrecht, bestemd voor haar leden/
donateurs en iedereen die geïnteresseerd is in leven en
werken met kinderen, hun rechten en wat zij te zeggen
hebben. Op deze dag kunt u een bezoek brengen aan het
Onderwijsmuseum en de geheel vernieuwde tentoonstelling over het leven en werk van Janusz Korczak bekijken.
Daarnaast hebben wij een inspirerend programma met o.m.
de volgende onderdelen:
* lezing en diverse activiteiten rond het thema “Vergeet het
kind niet, als je de wereld wilt verbeteren”; * de
presentatie van het Jaarboek 2018; * première van de
promotiefilm van de Korczakstichting; * uitreiking van de
Korczakprijs 2018; * aandacht voor 10 jaar Nash Dom
vakantiekampen in Nederland; informatie- en boekentafel.

1

U kunt ’s morgens op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan het Onderwijsmuseum. uw
toegangsbewijs voor de Korczakdag is tevens geldig voor de tentoonstellingen van het museum.
Naast de vaste tentoonstelling is er een expositie “In perspectief” (over de ontwikkeling van het
tekenonderwijs in Nederland) en de expositie “90 jaar Montessorionderwijs in Dordrecht”. Kijk op:
https://www.onderwijsmuseum.nl/bezoek
Het museum ligt op slechts vijf minuten loopafstand van station Dordrecht Centraal en is op
zaterdag al open vanaf 9.00 uur. Ook met eigen vervoer is het eenvoudig te bereiken; een gratis
parkeerterrein aan de Weeskinderendijk ligt op slechts tien minuten lopen. (Zie: https://
centrumdordrecht.nl/locatie/ parkeerterrein-weeskinderendijk
Het museumcafé is open vanaf 10.00. uur; u kunt daar desgewenst (op eigen kosten) ook een lunch
gebruiken. Het speciale Korczakprogramma begint om 13.00 uur.

#

#
u kunt zich aanmelden via de mail: info@korczak.nl. Vermeld daarbij „Aanmelding Korczakdag
2018", uw naam, adres, mailadres en lid/geen lid/student. Entree: 7,50 (lid/donateurs en studenten);
€ 15,— (niet-leden);
Prijzen zijn inclusief koffie/thee/fris; bezoek Onderwijsmuseum; en u ontvangt gratis het Jaarboek
2018 “Vergeet het kind niet”. Als het verschuldigde bedrag is overgemaakt op rek.nummer: NL86
INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting (o.v.v. Korczakdag 2018), ontvangt u per mail het
toegangsbewijs + programma

Bijlage 3
Nieuw bestuurslid
Olga Middendorp…. een introductie
Blij verrast en vereerd ben ik met de vraag
bestuurslid te mogen worden van de Janusz
Korczak Stichting. Na mijn afstuderen leerde ik
het werk van Korczak kennen tijdens de
conferentie in Bergen aan Zee. Niet eerder had
ik mij zo verwant gevoeld met iemands
gedachtegoed.
In 2011-2012 volgde ik de masteropleiding
Kindersociologie en Kinderrechten aan de
Institute of Education in Londen. Voor mijn
afstuderen onderzocht ik hoe het gesteld is met
de rechten van het kind in de Nederlandse
kinderopvang.
Na het werken met jonge kinderen in
Nederland, Duitsland, Nicaragua en Tanzania
besloot ik zelf een kinderopvang aan huis te
starten. Zo is Het Speelateljee ontstaan in
Amsterdam, waar tijdens ons dagelijks
samenzijn getracht wordt inhoud te geven aan
de rechten van het kind. Tot mijn grote plezier doen de kinderen vaak een appèl op mijn
creativiteit en is naast mijn interesse voor de menswetenschap ook mijn belangstelling voor
de kunst aangewakkerd. Ik kijk er naar uit binnen de Korczak Stichting de wereld van het
jonge kind en de kunst samen te brengen.

Bijlage 4

Nash Dom kamp 2018

Hoewel elk jaar een bijzonder jaar is en we van elk Nash Dom kamp een mooie week maken was dit
jaar voor ons toch extra bijzonder. We vierden deze zomer namelijk de tiende verjaardag van het
kamp in Nederland.
Trots en met heel veel plezier kijken wij terug op Nash Dom 2018. Met veel plezier omdat het een
geweldig leuke week was. Trots omdat iets waarmee we 10 jaar geleden begonnen zijn is uitgegroeid
tot een jaarlijks terugkerend kamp, met een (grotendeels) vaste groep begeleiders en kinderen die
elk jaar weer mee willen gaan.
Tijdens de Korczakdag, één van de vaste dagen die wij in het kamp vieren, kwam Arie de Bruin een
workshop muziek geven. In deze workshop leerden en zongen we het lied: “10 jaar Nash Dom, wil je
weten waarom?”
Onszelf die vraag stellend is dit voor ons het antwoord: Nieuwe vrienden maken, mogen zijn wie je
bent, het streepjescodespel spelen, snel inschrijven voor leuke workshops, familietijd, creativiteit, een
plek waar iedereen erbij hoort, een svetska, ochtendgymnastiek waarbij jonge kinderen het hele
kamp laten dansen, samen zingen, meepraten over het kamp in de kinderraad, je thuis voelen, samen
een presentatie maken, helpen in de keuken, Levend Cluedo dat georganiseerd wordt door de
oudste familie, Korczakgeld uitgeven en verdienen tijdens de jaarmarkt, met weinig iets groots
neerzetten, elkaar nat spetteren bij het corvee, oude vrienden weer zien, gelijkheid tussen kinderen
en begeleiders, Theo die vertelt over Korczak, iets maken voor elkaar, samen onze verjaardag vieren
en onvergetelijke herinneringen maken.
“10 jaar Nash Dom, wil je weten waarom? Daarom!”
Dank aan alle kinderen en begeleiders die elk jaar van Nash Dom een onvergetelijke ervaring maken!

Alina en Zosia
Hoofdleiding
Nash Dom 2018

Bijlage 5

Internationale Korczak Conferentie in Seattle

Van 22 t/m 25 augustus 2018 werd in The Seattle Pacific University de Internationale Korczak
Conferentie gehouden, georganiseerd door de Janusz Korczak Association of the USA i.s.m. de
universiteit en met de International Janusz Korczak Association.
Naast vele bezoekers uit de USA zelf waren er deelnemers uit diverse landen waar een Korczak
stichting of vereniging actief is. Ook onze stichting uit Nederland was vertegenwoordigd: wij hebben
diverse workshops verzorgd en enkele leden van onze Nash Dom werkgroep (Alina, Aliya en Alsu)
waren op uitnodiging van de Korczak Association of the USA betrokken bij de totale organisatie om
“the Dutch spirit” in de conferentie te brengen. Dat betekende dat er naast lezingen muziek werd
gemaakt, samen gezongen werd en dat er met name in het avondprogramma diverse actieve
onderdelen waren. Naast een workshop over de Nash Dom kampen werden er workshops verzorgd
door Helma Brouwers, Theo Cappon en Arie de Bruin.
Er werden vele lezingen door vooraanstaande pedagogen uit de VS en uit Canada gehouden. We
namen kennis van bijzondere projecten voor en met kinderen in Brazilië, in Peru, Mexico, Rusland,
Israel, Polen, Nederland, Zwitserland etc. Er werd muziek gemaakt en er was een poppentheater dat
“Kajtus, Tovenaar” op het toneel bracht. Kortom enkele mooie inspirerende dagen.
Prachtig om te ervaren hoe het gedachtegoed van Korczak vele opvoeders over ter wereld inspireert
om kinderen tot hun recht te laten komen.
Tijdens de jaarlijkse vergadering van de International Korczak Association (IKA) nam Batia Gilad
afscheid als voorzitter. Zij heeft jarenlang de kar getrokken en mede door haar inzet heeft het
gedachtegoed van Korczak inmiddels in vele landen in de wereld en ook bij de VN een plek
gekregen. Zij wordt als voorzitter opgevolgd door Marek Michalak, voorheen kinderombudsman in
Polen.

Scheidend voorzitter van de IKA Batia
Gilad en haar opvolger Marek Michalak

Alle gasten van Korczakbewegingen “all
over the world” bij elkaar in Seattle

Bijlage 5

Janusz Korczak
scriptieprijs 2019
Vind jij ook dat kinderen met respect moeten
worden behandeld en als volwaardige mensen
moeten kunnen meedoen in deze wereld?
Studeer jij in 2019 af en schrijf jij een scriptie of maak jij een
productie waarin je speciale aandacht geeft aan de rechten van het
kind en/of kinderparticipatie? Meld je scriptie dan (in overleg met je
scriptiebegeleider) aan voor de Janusz Korczak scriptieprijs 2019.
De prijs bestaat uit
- oorkonde met een ingelijste foto van Korczak (met vermelding Janusz Korczak scriptieprijs 2019)
- je wordt uitgenodigd een artikel te schrijven dat wij publiceren
- een bedrag van € 250,-- een inspirerend boek van Janusz Korczak
De prijs is bedoeld voor studenten
• die een pedagogische opleiding volgen (bijv. pabo, lerarenopleidingen, sociaal-pedagogische
hulpverlening, pedagogiek, bacholor- en master opleiding aan hbo of universiteit, e.d.);
• die een scriptie/werkstuk hebben gemaakt waarin het onderwerp is uitgewerkt in de geest van
Korczak, al is het expliciet uitgaan van zijn ideeën niet noodzakelijk; de scriptie heeft een praktisch
deel, waarbij daadwerkelijk met kinderen is gewerkt;
• die gewerkt hebben op een manier die gekenmerkt wordt door respect voor de rechten, de eigen
belevingswereld en de eigen actieve inbreng van kinderen
Aanmelden?
Overleg met je scriptiebegeleider.
Stuur de volgende gegevens naar info@korczak.nl: je naam, adres, mail, telefoonnummer, het
opleidingsinstituut, naam van je scriptiebegeleider. (o.v.v. aanmelding scriptieprijs). Je krijgt dan
nadere informatie. Zodra je scriptie klaar is stuur je een digitale of fysieke versie naar de Janusz
Korczak Stichting. Dit kan tot uiterlijk 1 september 2019.
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Voor 15 oktober 2019 hoor je of jouw scriptie
genomineerd wordt voor de Janusz Korczak Scriptieprijs 2019.
Vragen? Mail naar info@korczak.nl

Bijlage

Bestelformulier

Naam

:

adres

:

postcode + plaats

:

email

:

Graag wil ik de volgende producten bestellen. Na overmaking van het totaalbedrag op giro (IBAN)
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting, ontvang ik de bestelde producten z.s.m.
product

prijs aantal

Jaarboek 2017: Kinderen hebben iets te zeggen

€ 17,90

J. Korczak / K. Eykman, Kajtus tovenaar (kinderboek)

€ 14,95

Jaarboek 2014: Daar heb je recht op

€ 10,--

Jaarboek 2013: Het recht van het kind te zijn zoals het is

€ 10,--

Jaarboek 2012: Het verlangen naar een betere wereld

€ 10,--

Jaarboek 2010: Kinderen zijn al burgers

€ 10,--

Alle eerdere jaarboeken

€ 5,--

J. Korczak, Hoe houd je van een kind (vert. R. Görtzen)

€ 24,50

J. Korczak, Republiek der kinderen (vert. R. Görtzen)

€ 24,95

J. Korczak, Het recht van het kind op respect (vert. R.
Görtzen)

€ 17,50

R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver

€ 23,90

Brochure: Korczak en de Kinderopvang
Brochure: Korczak, inspirator voor het Primair Onderwijs
A. de Bruin, Je moet toch wat als je klein bent (gedichten
n.a.v. uitspraken van Korczak)
A. de Bruin, Je bent er geweest
porto- en administratiekosten (als u voor meer dan €
24,-- bestelt, worden geen extra kosten berekend)

bedrag

€ 1,—
€ 1,—
€ 9,95
€ 10,-€ 2,50

TOTAAL (zelf invullen.... en overmaken naar giro (IBAN)
NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v. Janusz Korczak Stichting
o.v.v. bestelling

Op de website (www.korczak.nl ) onder webwinkel/literatuur vind je ook nog de titels van
eerdere jaarboeken en andere uitgaven. Op verzoek kunnen wij die leveren. Zoek je iets als
cadeautje voor het personeel van de school of een andere organisatie die zich met onderwijs of
opvoeding bezig houdt of gewoon voor een familielid, een vriend of vriendin? De gedichtenboekjes
van de Korczakstichting lenen zich hier uitstekend voor! Bij bestellingen van meerdere exemplaren
zijn kortingen te verkrijgen! Informeer dan eerst via info@korczak.nl

