Agenda ALV 2022 –19 mei - Vereniging voor freinetpedagogie
Online via Teams van 19.30-21.00 uur

Agenda:
1. 19.30 uur: opening en vaststellen agenda
2. Verslag ALV 2021
3. Terugblik op afgelopen jaar: bestuursactiviteiten, freinetkantoor en vereniging: verslag
bestuursactiviteiten en freinetkantoor 2022. Het bestuur heeft eind 2021 de draad weer opgepakt
om te komen tot een concreet plan voor de bestuurs- en andere activiteiten van de vereniging.
Hierin wordt ook gesproken over een andere vorm van werken dan via een freinetkantoor, zoals dit
nu plaatsvindt.
Bureau Levend Leren heeft aangegeven hun werkzaamheden te gaan beperken en hebben
voorgesteld dat de freinetwinkel kan overgaan naar Kennis en kracht, een kleinschalige
jeugdhulpverleningsorganisatie, die het beheer van de webwinkel als arbeidstrainingssituatie gaat
uitvoeren. Het bestuur heeft hier geen bezwaren tegen en gaat in overleg om de formele afspraken
te gaan vastleggen.
4. Financiën: kascommissie 2021, ledenaantallen, begroting 2023.
5. Nieuwe publicaties 2022-2023-2024:
-Freinetbibliotheek: vertaling publicatie C. Freinet: De Schooldrukkerij. Is gepresenteerd op 18 maart
op de nieuwe freinetschool De Pit in Groningen en aan alle leden toegestuurd.
-Freinetbibliotheek: uitgave van de vertaling van de brochure van Freinet over Levend

Rekenen. De planning is een uitgave in 2023.
-De Reeks: de voorbereidingen voor een uitgave over ‘De moderne schooldrukkerij’ zijn
begonnen. Er is een opzet gemaakt en er gaat een start gemaakt worden met verzamelen
van bijdragen. Leden die een bijdrage hebben kunnen contact opnemen via
info@freinetvereniging.eu.
Planning voor uitgave: 2023/2024.
-De Reeks: er is behoefte aan een geactualiseerde uitgave over modern taalonderwijs. Dit is
ook het thema van de studiedag Nederland, die nu op 30 september 2022 wordt gehouden.
Het bestuur stelt voor een themadag ‘Levend taalonderwijs’ te organiseren, die als start kan
dienen voor een inhoudelijke opzet en de samenstelling van schrijfgroepen hiervoor.
-Website: verdere investeringen in foto- en filmmateriaal over de freinettechnieken/invarianten ten
behoeve van de website; www.verenigingfreinetpedagogie.eu. Voor het beheer van de website is
het wenselijk dat er een werkgroep wordt ingesteld. Alternatief is beheer door één persoon
-Actuele voorlichtingsfilm over freinetonderwijs, ook bruikbaar voor ouders.
6. Bestuursverkiezingen: zie bijgaand stuk bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar: Luc Heyerick en Nanda van Beek
Bestuursvacatures: we zoeken nog tenminste twee bestuursleden, zo mogelijk uit Vlaanderen.

7. FIMEM/RIDEF: Dit jaar is de RIDEF in Marokko van 20-27 juli en in 2024 in Mexico. Er wordt in de
vergadering mondeling info gegeven en een terugkoppeling over de initiatieven van de FIMEM door
de vertegenwoordigster van de Vvfp.
8. Rondvraag
9. Sluiting 21.00 u
Stukken bij agendapunt 2, 3, 4 en 5 zijn vanaf 28-03-2022 beschikbaar via de website
www.freinetvereniging.eu
Opgaven en inbreng (aanvullende agendapunten) via email > info@freinetvereniging.eu of aan de
voorzitter Luc Heyerick > luc.heyerick@telenet.be

Wil je geen bestuurslid worden maar wel met ons meedenken, wordt ook zeer op prijs gesteld. Laat
dit ons weten via info@freinetvereniging.eu of via de voorzitter Luc Heyerick >
luc.heyerick@telenet.be

