182010
SWP / Nino uitgeverij
T.a.v. Marc Horvat
Postbus 12010
1100 AA AMSTERDAM

betreft
Moeten / Moeten we dan alles goedvinden? - EAN 9789088509377
datum
27 november 2019
pagina
2

Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
Moeten we dan alles goedvinden? / onder redactie van Arie de Bruin. - Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2019].
- 125 pagina's : illustraties ; 24 cm (Jaarboek / Janusz Korczak Stichting ; 2019).
Janusz Korczak, pseudoniem voor de Pools-joodse kinderarts Henryk Goldszmit (1878/79-1942), was een
van de grootste pedagogen uit de twintigste eeuw. Hij benadrukte in theorie en in praktijk de rechten van het
kind op respect: een kind is een volwaardig mens. In de titel van dit jaarboek van de Janusz Korczak
Stichting zit de vraag of wij alles in de opvoeding van het kind moeten goedvinden. Je kunt het ook
omdraaien en dan vraag je of kinderen alles moeten goedvinden wat volwassenen doen en mogen kinderen
eisen aan hen stellen? Meerdere auteurs benaderen deze thematiek vanuit verschillend perspectief: thuis, in
het onderwijs, de jeugdzorg en bij de sportclub. Het geheel biedt, voor ieder die met opvoeding te maken
heeft, allerlei interessante invalshoeken en ideeën over de relatie tussen kinderen en hun opvoeders. Met
foto's en afbeeldingen in zwart-wit (soms met rode of roze steunkleur), gedichten en citaten in rood of tegen
een rode achtergrond en een aantal literatuurverwijzingen.
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