
Levende School    2018-2019 

 
Bijzondere lezingen voor ouders, leraren en belangstellenden 
 
Kijk ook op de site van de school (www.svszeist.nl) onder het kopje: 
‘ouders’/’lezingen’.  
 
We verzorgen vanaf januari 2019 ook een meditatiewerkplaats; info en opgave   
danielle-vandijk@svszeist.nl 

  
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24 Zeist 
 
Aanvang lezingen 20.00 uur; eindtijd ca. 21.45 uur                                                                                
Toegang openbaar; u kunt zo binnenlopen. Vanaf 19.30 schenken we koffie of 
thee. Een vrijwillige bijdrage voor de spreker en/of de Michael-actie wordt zeer 
op prijs gesteld. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dinsdag 25 september 2018: aanvang 20.00 uur  
 

‘De (meer)waarde van het vrijeschoolonderwijs’ 
Lezing voor de ouders van klas 7, 8 en 9; ook boeiend voor ouders 
van hogere klassen  

Toegang vrij, ook voor ouders van andere scholen of voor ouders van klas 5 en 6 

  
Danielle van Dijk, leraar Bovenbouw en enkele leraren van de Middenbouw 
(klas 7/8) vertellen over de meerwaarde van het vrijeschool-onderwijs. 
 

Wat doen wij anders? En waarom doen wij dat?  
De vrije scholen zijn gebaseerd op het mensbeeld en de pedagogische inzichten 
van Rudolf Steiner. Met deze inzichten kunt u op deze avond kennis maken. 
Het drie-en vierledig mensbeeld en de ontwikkelingsfasen van het kind worden 
in grote lijnen geschetst; enkele kenmerkende praktijkvoorbeelden uit lessen 
worden gegeven. 
 

http://www.svszeist.nl/
mailto:danielle-vandijk@svszeist.nl


NB: De opbrengst van deze avond gaat in haar geheel naar onze Michael-actie: bomen 
planten voor het behoud van de bijen in Nederland. Geef dus met gulle hand! 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Dinsdag 30 oktober 2018 
 
Avond over onze gestorvenen: lezing en verwerkingsopdracht 
Enkele dagen voor Allerzielen (2 november) verzorgen Frans Lutters en Danielle 
van Dijk samen een avond over de wereld van de gestorvenen: Wat gebeurt er 
als een dierbare sterft? Hoe is de reis van de ziel na de dood? Maar ook: 
kunnen wij op aarde iets doen voor onze doden? Zijn er spreuken of 
meditaties? En misschien ook: hoe houden we onszelf op de been? 
 
NB: Een tafel met literatuur over dit onderwerp is aanwezig; de behandelde 
spreuken kunnen na afloop van de avond overgeschreven worden. 
 
 

 



Zaterdag 10 november 2018 
 
Symposium over de filosoof/antroposoof Roland van Vliet (1960-
2016) en zijn grote betekenis voor het herontdekken van het manicheïsme en 

het breder bekend maken van de christologie van Rudolf Steiner.  
 
Roland van Vliet heeft op de Stichtse Vrije School meerdere keren een lezing 
gehouden of een opmaat verzorgd. Hij was actief als filosoof en maakte het 
begrip persoonlijk leiderschap bij een breder publiek bekend. Hij verzorgde een 
eigen opleidingsinstituut Manisola. 
 

 
 

Dit symposium wordt georganiseerd door een speciale initiatiefgroep: 
voormeer informatie en voor aanmelding (verplicht) zie: www.antrovista.nl bij 
agenda en datum. Toegang voor de gehele dag: 30 euro; boekentafel aanwezig 
 
 

Woensdag 19 december 2018 
 
 ‘De Twaalf Heilige Nachten’, Frans Lutters 
De Twaalf Heilige Nachten tussen Kerst en Driekoningen zijn de nachten waarin 
bijzondere ervaringen kunnen worden opgedaan.  
Frans Lutters schreef er een boek over. Dit is op deze avond te koop; hij signeert 
graag. 
   
Hij neemt ons op inspirerende wijze mee naar deze Heilige Nachten en geeft 
concrete handvatten om dit thema vorm te geven in een schrift.  
Je kunt zelf je eigen thema kiezen en aan het werk gaan! Als je eenmaal de 
smaak te pakken hebt, maak je elk jaar zo’n bijzonder schrift, alleen of met je 
dierbaren. 
 
NB: Een periodeschrift kan (alleen) op deze avond - speciaal voor deze gelegenheid - gekocht 
worden. 

http://www.antrovista.nl/


Zaterdag 20 april: bijzondere paasviering: 10.15-12.30; SVS Zeist 

Toegang vrij 
 
Danielle van Dijk en Christa van Kan, kunstenares en vrijeschool-leraar  
 
In de antroposofie en de esoterie wordt een diepere duiding van de kruisiging 
van Jezus en de Opstanding in het Lichtlichaam gegeven. Dat is nog weinig 
bekend, maar het is nu aan de tijd dit geheim openbaar te maken. Voor de 
toekomst is het essentieel ons te realiseren dat we geestelijke wezens zijn en 
een lichtlichaam in ons dragen, dat ontwikkeld kan worden.  
 
De ochtend draagt het karakter van een viering:  
 

- 10.15 welkom en stille meditatie;  
 

- 10.30 Het paasverhaal vanuit de antroposofie: een sluier opgelicht. 
 

- 11.30 pauze  
 

- 11.45 kunstzinnige verwerking en lichtmeditatie  
 

- 12.30 afronding 
 

-  

 


