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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.

Pedagoog, durf te spelen! / onder redactie van Willemieke de Jong, Jan Bekker, Hans de Deckere, Janneke
Metselaar, Ingrid Schonewille en Lisette van der Poel. - Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2020]. - 150 pagina's
: illustraties ; 24 cm.
Speelervaringen brengen kinderen in een flow. Dat is het uitgangspunt voor deze verzameling interviews,
columns, reflecties en verhalen. Een mooie verzameling van visies en therapeutische ervaringen die in de
praktijk geïllustreerd worden. Diverse Belgische en Nederlandse pedagogen en onderzoekers hebben een
bijdrage geleverd aan deze verzameling. De bijdragen zijn fris, inspirerend en wijzen de weg naar
vervolgliteratuur. Geschikt voor pedagogen, docenten in het basisonderwijs of ouders die zoeken naar
andere wegen om hun kind te bereiken. Deze bundel is het resultaat van een kennisfestival waar de
deelnemers werden uitgedaagd om op speelse en creatieve wijze te laten zien en te ervaren hoe onderzoek
en onderwijs op hogescholen kunnen bevorderen dat kinderen, jongeren, ouders en (onderwijs)professionals
de ruimte krijgen om te spelen. Een bundel die oproept om ervoor te zorgen dat kinderen voldoende tijd en
gelegenheid krijgen om te spelen, zodat ze echt kind kunnen zijn en zich op hun eigen unieke manier
kunnen ontwikkelen. En een oproep aan hun begeleiders om zelf het spelen niet te verleren. 
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