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In Freinetnieuws 209 (maart 2021) 

• Vernieuwde website van de Vereniging voor freinetpedagogie 

• Van het bestuur: ALV 2020 > verslag 

• Podcasts NIVOZ:  

-Jan Overweel en de Windroos 

-Jimke Nicolai over Freinet 

-Joke Broekema van Calluna in Ede 

• Nieuwe boekuitgave in 2021:   

-Prentenboek over Celestin Freinet van Julie Burez en Roxanne Vlerick (Mandala Gent).  

 Presentatie op het Freinetcongres in Gent op 23 en 24 augustus 2021 

-‘De schooldrukkerij’- vertaling door Rouke Broersma en Jimke Nicolai van het boekje ‘L’imprimerie à    

 l’ecole’ van Celèstin Freinet. Uitgave in de freinetbibliotheek, nummer 16  >  presentatie in november 

2021. 

• De Kleine Wereld bouwt een nieuwe school in Waregem. 

• Agenda’s Vereniging en Beweging. 

• Bijlage: concept notulen ALV 2020 

 

 

Vernieuwe website van de Vereniging voor freinetpedagogie 

www.freinetvereniging.eu 
 

De nieuwe website staat sinds 1 november online en we krijgen veel positieve reacties. Daar zijn we blij mee. 

We werken verder aan de inhoud, waarbij we ons de komende periode willen richten op het verder aanvullen van de 

informatie over en de voorbeelden van de freinettechnieken.   

Ook de informatie voor ouders heeft bij het verder uitbouwen van de website prioriteit. Er wordt gewerkt aan een 

film over het freinetonderwijs van nu, die voor ouders duidelijk laat zien wat de kern van het freinetonderwijs is. 

 

We hebben hiervoor hulp nodig van iedereen; leden en betrokkenen bij het freinetonderwijs. 

Niet alleen de bijdragen aan de verdere invulling maar ook het doorgeven van info over interessante teksten, 

publicaties, boeken,  films, activiteiten en nieuws van de scholen, etc. zijn voor ons heel erg belangrijk. 

 

Aarzel dus niet en geef het door via info@freinetvereniging.eu of een opmerking via facebook of twitter. 

 

Wil je actief meewerken aan: 

-invullen/onderhouden website 

-beheer Instagram-, Facebook- of Twitteraccounts 

-redactie Freinetnieuws 

-bestuurslid 

 

Meld je dan aan via info@freinetvereniging.eu  

 

       volg ons ook op  

http://www.freinetvereniging.eu/
http://www.freinetvereniging.eu/
mailto:info@freinetvereniging.eu
mailto:info@freinetvereniging.eu


 
Homepage van de nieuwe website 

 

 

Van het bestuur 
 
‘Samen freinetonderwijs maken’ gaat nog steeds niet zoals we gewend waren en mogelijk gaat onze ‘moderne 
school’ er in de samenleving na- of  ‘inclusief’ corona er blijvend anders uitzien. Hoe lang dit alles gaat duren en 
hoe het gaat worden, weten we nu nog niet. 
 
Het congres in Gent en de studiedag Nederland zijn beiden verplaatst naar nieuwe data in 2021 en 2022 in de 
hoop dat het dan allemaal wel mogelijk zal zijn. Vergaderingen worden nu veelal online gedaan. Iets dat voor 
velen van ons in eerste instantie als onwerkelijk en belemmerend werd ervaren maar dat mogelijk voor een deel 
van de vergaderingen een blijvend iets zal worden. 

 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft in 2020 online plaatsgevonden op 18 november. Samen met een 
aantal leden heeft het bestuur intensief vergaderd en zijn aan de orde geweest: 
- de vaste punten zoals het jaarverslag, de financiën, de bestuursverkiezingen, etc. 
- het communicatiebeleid: het bestuur heeft het voorstel, dat al in de ALV 2019 is besproken, aan de leden    
  voorgelegd en aanpassingen uitgewerkt. 
-nieuwe website en boekuitgaven 2020 en 2021 
 
Ook op de  agenda: de ALV vond de laatste jaren steeds plaats aansluitend op de studiedag Nederland. Veel 
leden hebben aangegeven dat ze dit niet plezierig vinden en het bestuur wil hierover graag een besluit nemen 
(hoe en wanneer?). De ervaringen met het online vergaderen gaan ook meespelen bij de besluitvorming. 
 
De behandelde stukken in de vergadering zijn in te zien op de website onder actueel > ALV 2020 
www.freinetvereniging.eu. Het conceptverslag van de ALV-2020 is als bijlage in deze FN209 toegevoegd 

 

http://www.freinetvereniging.eu/


Podcasts over het freinetonderwijs. 
Een podcast is een soort radioprogramma op het internet. Het is een geluidsbestand wat op elk 
gewenst moment beluisterd kan worden. 
De afgelopen tijd zijn er een aantal interessante Podcasts over het freinetonderwijs gemaakt. 

 
• Het onderwijsconcept op de Windroos in Wijk bij Duurstede. Het NIVOZ (Nederlands 

Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken) heeft een mooie podcast gemaakt, waarin 
Jan Jaap Hubeek een gesprek heeft met Jan Overweel en Anouk Geelen van 
Vernieuwingsschool De Windroos over het bijzondere onderwijsconcept, dat op de 
Windroos de basis voor het onderwijs vormt. Hierin staan de pedagogische keuzes van het 
Freinetonderwijs centraal.   

 Te beluisteren via Podcast#34 
 

• Remco Pijpers in gesprek met Jimke Nicolai over Freinet. In de Kennisnet-Podcast van 
Remco Pijpers van 10 februari 2021 een gesprek met Jimke Nicolai over Freinet. Freinet en 
andere pedagogen kunnen inspiratie bieden voor een visie op digitale geletterdheid. Zo 
vond Freinet dat het alledaagse leven van leerlingen centraal moet staan in het onderwijs. 
Hij introduceerde de drukpers in de school. Zo kon hij zijn leerlingen de kracht van het 
geschreven woord leren inzien. Maar niet alleen daarom, hij vond de vrijheid van 
meningsuiting erg belangrijk. 'Freinet noemde zijn school niet voor niets ‘de moderne 
school', aldus Nicolai. Het alledaagse digitale kan ook veel meer een vertrekpunt zijn voor 
het onderwijs van nu.  

 https://www.kennisnet.nl/artikel/10533/onderwijskundige-jimke-nicolai-over-het-
 gedachtegoed-van-pedagoog-celine-freinet/  
 

• Joke Broekema van Calluna – Ede.  Nieuwe start met freinettechnieken  
 Een school 'for life', kinderen toerusten vóór en door het leven. ‘Je hebt moed en lef nodig 
 om je eigen verhaal te delen,’ vertelt Joke Broekema, schoolleider op Calluna in Ede. 
 Maar ze weet, die openheid voegt zoveel toe. ‘Want het verhaal dat je als organisatie met 
 elkaar schrijft, wordt er zoveel authentieker door.’  Nivoz#23 
 
 
 

 

 

Nieuwe boeken in 2021 

Een prentenboek over Freinet.  
De omslagtekst spreekt boekdelen! 
Célestin Freinet (1896-1966) was een Franse onderwijzer. Hij ontwikkelde met enkele collega's een 
eigen visie op onderwijs en werd hierdoor de grondlegger van de freinetpedagogie. Dit prentenboek 
werd gemaakt door Julie Burez en Roxanne Vlerick, beide leerkracht op Freinetschool Mandala te 
Gent. Het kwam tot stand in het kader van de opleiding tot freinetleraar (2020). Ze willen hiermee 
de hand reiken aan allen die op een eenvoudige en speelse manier kennis willen maken met 
Célestin Freinet. Aan de hand van sprekende illustraties nemen ze je mee door zijn verhaal. 
 
In augustus 2021 hopen we dit prachtige prentenboek in kleur en met harde kaft gereed te hebben. 
Op dit moment wordt er door een kleine werkgroep van bestuur, auteurs en uitgever hard gewerkt 
aan het ‘drukklaar’ maken van dit boek. De presentatie zal plaatshebben op het Freinetcongres in 
Gent op 23 en 24 augustus.  

 

https://nivoz.nl/podcast/?name=de_windroos.mp3
https://www.kennisnet.nl/artikel/10533/onderwijskundige-jimke-nicolai-over-het-gedachtegoed-van-pedagoog-celine-freinet/
https://www.kennisnet.nl/artikel/10533/onderwijskundige-jimke-nicolai-over-het-gedachtegoed-van-pedagoog-celine-freinet/
https://nivoz.nl/podcast/?name=joke_broekema.mp3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Nieuwe vertaling in De Freinetbibliotheek: De SCHOOLDRUKKERIJ  - nr. 16  
 
In 1926 schreef Freinet het boekje L’Imprimerie à l’École. Rouke Broersma is nu bezig met de vertaling van dit 
boekje. De Schooldrukkerij gaat het in het Nederlands heten. Het beschrijft Freinets ervaringen met het werken 
met de drukpers op school. Het schrijven van teksten, de ontwikkeling van het werk, de gebruikte materialen 
en het hanteren ervan … het is een gebruiksaanwijzing voor scholen die met de drukpers gaan werken en de 
methodeboekjes willen vervangen door de eigen teksten van kinderen. 
We hopen dat de vertaling eind dit jaar gereed zal zijn. 
 
 
 
Hierbij alvast de vertaalde inhoudsopgave (in concept): 

1. Enkele scholen die LA LINO gebruiken 
2. Aantekeningen van de auteur 
3. Naar de Drukpers op School 
4. Weg met de leerboeken: laten we gaan drukken 
5. Resultaten van het experiment 
6. Uitwisseling tussen klassen 
7. De drukkerij, de meesters en het leerplan 
8. Hoe ik met de drukpers werk 
9. Beschrijving van de pers 

 10.  Gebruiksaanwijzing 
 11.  Enkele steunbetuigingen van onderwijsmensen 

 12.  Enkele persstemmen 

         Le Temps: Op de school van Gutenberg 

         L’Éclaireur du Nice et du Sud-Est: Onderwijs door middel van 

typografie 

         L’Oeuvre: Didactische typografie 
 

13.   Citaten uit de Levensboeken van enkele klassen 
 

Bijlagen 

 



 

De Kleine Wereld bouwt 
Nieuwbouwproject Ervaringsgerichte Freinetschool De Kleine Wereld in Waregem 

Blog van 26 februari 2021 
 
Ondanks het enthousiasme van alle medewerkers hebben we de afbraakwerken toch aan professionals 
overgelaten. 
De hele weide werd veilig afgesloten voor kindervoetjes, maar nieuwgierige blikken zijn zeer welkom. Tussen de 
hekkens door kunnen de kinderen de vorderingen beschouwen en bewonderen ze de grote kranen en machines. 
De werf wordt behalve door de architect en de raad van bestuur opgevolgd door alle Kleine Wereldburgers.  
Het komt allemaal goed, en ondertussen genieten we van elke vordering. 
 

 
 

De Kleine Wereld leert en ontdekt buiten 
De voorzijde van de school verraadt niets over het grote speel- en ontdekparadijs achteraan op het terrein.  Al een 
hele tijd voor de pandemie beseffen de kleine wereldburgers dat er buiten heel wat te leren valt.  
Het terrein van 6000m2, het landelijk karakter van de site, het voedselbos en de buitenklassen bieden heel wat 
leerkansen.  

 
 

Op dit moment zijn we gestart met fase 1 van de bouwwerken op ons terrein. De oude stallen worden vervangen 
door een echte buitenklas. Regen en wind houdt de kleine en grote wereldburgers niet tegen. Outdoor teaching 
draagt bij tot betere leerresultaten. De frisse zuurstofrijke lucht zorgt voor een betere concentratie bij de 
leerlingen.  De natuurlijke exploratiedrang van kinderen stimuleren en van daaruit naar de doelen toewerken, dat 
lukt best in een gezonde stimulerende omgeving, buiten dus. 
Er komt een overdekte buitenklas met voldoende ruimte om te bewegen, om rustig je eigen werkplekje te creëren 
en om gezellig samen te praten in de ronde. 
Daarnaast maken we ruimte voor een polyvalente zaal, met grote glaspartijen die in contact staan met de mooie 
omgeving. Een ideale plaats om veel te bewegen. We duimen dat we er snel ouders kunnen uitnodigen voor een 
forum. 
Ook de hangbuikvarkentjes, Odilon en Achiel, krijgen een gloednieuw huisje.  
 
 
https://freinetwaregem.be/de-kleine-wereld-
bouwt/?fbclid=IwAR2M3HSl0aeC7xrMUwG8y5p5TPlvncWYZMoY85L3X0O9KWEqObnOrxVAY3s 
 

https://freinetwaregem.be/de-kleine-wereld-bouwt/?fbclid=IwAR2M3HSl0aeC7xrMUwG8y5p5TPlvncWYZMoY85L3X0O9KWEqObnOrxVAY3s
https://freinetwaregem.be/de-kleine-wereld-bouwt/?fbclid=IwAR2M3HSl0aeC7xrMUwG8y5p5TPlvncWYZMoY85L3X0O9KWEqObnOrxVAY3s
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In deze onzekere tijden van corona gaat alles wat anders. Toch loopt het werk van ons 
freinetkantoor  gewoon door: het vergeten te betalen kost ons als vrijwilligers veel extra 
werk!  Help ons door op tijd te betalen…. 
 
Een vereniging als de onze, is er ‘voor en door de leden’. Om de vereniging in stand te 
kunnen houden en de doelen te behalen, moet veel werk worden verzet en ook  brengt 
dit kosten met zich mee (zoals publicaties en onkosten)  
 
De nota voor het  lidmaatschapsbijdrage is deze maand aan alle leden persoonlijk per 
email verstuurd.  
 
Wanneer u het lidmaatschap onverhoopt zou willen beëindigen, graag een  
melding via info@freinetvereniging.eu 
 

A        G        E        N        D        A 

datum activiteit  plaats aanvang 

19 maart 
2021 

Bestuursvergadering  VvFP Online 15.00-17.00u 

19 mei 
2021 

Bestuursvergadering Vvfp Online 15.00-17.00u 

26 mei 
2021 

Coördinatorenoverleg Nederland Online of Utrecht, 
Nieuwe 
Regentesseschool 

10.00-15.00u 

2 juni 2021 Directeurenoverleg Nederland Online of 
Freinetschool De 
Bothoven Enschede 

10.00-14.30u 

19-20 
augustus 
2021 

ICEM-congres (Franstalig) Reims meerdaags 

23-24 
augustus 
2021 

Freinetcongres-tweedaagse Gent Gent meerdaags 

maart 2022 Studiedag Nederland N.n.b. 10.00-16.00 uur 

juli 2022 RIDEF mondiale bijeenkomst 
freinetwerkers 

Marokko meerdaags 



 

Bijlage: 

  
Agenda en notulen ALV 2020 - 18 november –  
Vereniging voor freinetpedagogie   Online van  15.00-16.30 uur   

 
 

Aanwezig: bestuur en 5 leden (K.K, I.B. R.v.E, J.N en K.N) 
 
Agenda: 
1. 15.00 uur: opening en  vaststellen agenda  

2. Notulen ALV 2019  

3. Bestuursverkiezingen:  zie bijgaand stuk bestuursverkiezingen. 
Aftredend en herkiesbaar: Jan Dekker  

4. Terugblik op afgelopen jaar: bestuursactiviteiten, freinetkantoor en vereniging: verslag 
bestuursactiviteiten en freinetkantoor 2020. 

5.  Financiën: kascommissie 2019, ledenaantallen, jaarrekening 2019, begroting 2021. 
  
6. Voorstel publicatiebeleid. Zie bestuursvoorstel publicatiebeleid. 
 

7. Planning nieuwe publicaties 2021: de Freinetbibliotheek  
-Freinetbibliotheek: vertaling publicatie C. Freinet over de schooldrukkerij. 
-Verdere investeringen in foto- en filmmateriaal over de freinettechnieken/invarianten ten behoeve van de 
nieuwe website  
-2021-22: Actuele voorlichtingsfilm over freinetonderwijs, ook bruikbaar voor ouders.  
-Instellen schrijfgroep Reeks: Schooldrukkerij 2021 (werktitel)  

8. Rondvraag/varia 

9. Sluiting 16.30 u  
 
 

Notulen ALV  

1. Agenda wordt vastgesteld als boven. 
2. Notulen ALV 2019:  

-K.K. vraagt of er al een afspraak gemaakt is over de regeling betalingen t.b.v. de website van de 

freinetbeweging? M.W geeft aan dat door de corona-situatie dit niet is gebeurd en dat ze initiatief 

gaat nemen dit te regelen. 

  Notulen worden door ALV goedgekeurd. 

3. Bestuursverkiezing: rooster van aftreden geeft aan dat J.D aftreedt en herkiesbaar is. Wordt door 
de ALV herkozen.  
K.K. geeft aan dat hij wel deel zou willen gaan uitmaken van het bestuur maar zeer beperkt 

beschikbaar is: hij zou mogelijk gedeeltelijke bijdrage kunnen geven. Hoe dat zou moeten, moet 

nader worden afgestemd. 

Het bestuur blijft zoeken naar versterking. 

 



4. Terugblik freinetkantoor en bestuursactiviteiten: 
-ledenadministratie blijft veel werk doordat leden niet betalen maar ook geen bericht van 

beëindiging van het lidmaatschap sturen. Brief bij het boek heeft in Nederland tot alsnog betalen 

door een aantal leden geleid. In België zijn de boeken pas deze week verstuurd vanwege de 

vakantie in de afgelopen weken, dus die reactie is nog niet duidelijk. Het ledenaantal loopt vooral in 

België, verder terug - zie overzicht). K.K. geeft aan dat bij veel mensen onduidelijkheid bestaat over 

wat de vereniging is en wat de doelstellingen zijn. Aandachtspunt voor het bestuur. 

-het ontwikkelen en invullen van de nieuwe website is de belangrijkste activiteit voor het 

freinetkantoor geweest afgelopen jaar. Lancering online per 1-11-2020 heeft al tot een groot aantal 

positieve reacties geleid. Nu wordt het zaak om beheer/verdere uitbouw te organiseren. Het 

freinetkantoor heeft dit jaar minder tijd besteed aan het organiseren van de landelijke studiedag 

Nederland doordat deze werd uitgesteld in het voorjaar. De inhoudelijke invulling van de studiedag 

ligt nu bij de coördinatoren van de Nederlandse freinetscholen, die hiermee inmiddels zijn 

begonnen voor de studiedag in het voorjaar 2022. De rol van het freinetkantoor gaat meer liggen 

bij faciliteren (inschrijvingen en financiële afwikkeling en garantie). 

Deze rol gaat ook waarschijnlijk spelen voor de tweedaagse (freinetcongres) in Gent. 

-het bestuur heeft afgelopen jaar regelmatig online vergaderd waarbij de ontwikkeling van website 

en publicatiebeleid aandachtspunten zijn geweest. Ook de aanpassing van de 

verenigingsorganisatie en doelen aan de situatie van teruglopende ledenaantallen en daaraan 

verbonden vermindering van inkomsten  is aan de orde geweest. Het bestuur zal hieromtrent een 

overzicht met voorstel gaan opstellen. 

-Publicaties: dit jaar is naast de website één boekje in de freinetbibliotheek uitgekomen (De 

schoolkrant, vertaling R. Broersma), online gepresenteerd op de nieuwe website en inmiddels 

verzonden naar alle leden. 

 

5. Financiën: 
-de penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag, ook m.b.t. de reserves. Ze geeft aan 

dat het belangrijk is de betalingen binnen het boekjaar te regelen. 

-Kascie: heeft per email het jaarverslag 2019 goedgekeurd (nieuwe kascie moet nog  worden 

aangesteld) ALV gaat akkoord met het jaarverslag. 

-Begroting 2021: de penningmeester geeft een toelichting. De ALV gaat akkoord met de begroting. 

6. Publicatiebeleid.  
N.v.B geeft een toelichting over de inspanningen, die het bestuur heeft gedaan om input van leden 

te krijgen voor het voorstel. Door de corona-crisis is alles niet gelopen, zoals gepland, maar toch 

heeft een aantal leden gereageerd. In de discussie, die ontstaat, speelt dat het aan de ene kant 

nodig is om een formeel protocol te hebben (ook voor het bestuur als onderbouwing financiële 

aspecten) maar dat aan de andere kant ruimte en vrijheid moet zijn voor ontplooiing van 

initiatieven.  

Er moet gestimuleerd worden om inbreng te hebben en er moet facilitering komen vanuit de 

scholen (R.v.E). Het bestuur kan een rol spelen in het ‘aansteken’ van initiatieven en ook de leden 

aansporen om zelf het heft in handen te nemen(K.K). 

Op de website kan ruimte gemaakt worden voor collega’s om ervaringen te delen b.v. bij de 

freinettechnieken als voorbeeld/uitwerking (I.B). 

 

Het voorstel Publicatiebeleid als formeel stuk wordt aangenomen. Daarnaast opdracht aan bestuur 

om initiatieven aan te moedigen en te versterken. 

 

7. Publicaties voor volgend jaar: verder uitbouwen van de website en de vertaling van het boekje van 
Freinet over de schooldrukkerij in de freinetbibliotheek. 



Rouke werkt aan de vertaling van  L'IMPRIMERIE A L'ECOLE en dit wordt dan nr. 16 in de 

Freinetbibliotheek.  Voor dit thema ook streven naar een uitgave in de reeks over de 

schooldrukkerij anno 2021. Hiervoor een schrijfgroep formeren. Vanuit de Bothoven Enschede is al 

iemand, die wil bijdragen. 

L.H. noemt het prentenboek over C. Freinet, dat is gemaakt door leerkrachten van een school in 

Gent. Is een aanrader om uit te geven. Hij gaat een exemplaar regelen op grond waarvan het 

bestuur hierover een besluit kan nemen. 

-Uitbouw website met film/fotomateriaal en verdere voorbeelden freinettechnieken staat op de 

planning voor komend jaar. Hiervoor een groep formeren? 

 

8. Rondvraag/varia 
*L.H vraagt welke formule we kunnen gaan hanteren voor de ALV: 

-koppeling aan inhoudelijke bijeenkomsten (studiedagen/congres of andere 

-afzonderlijke ALV: wanneer? Overdag of op een avond? Online of ‘fysiek bij elkaar komen?’ 

Hiervoor moet een voorstel worden uitgewerkt 

*J.N en K.N geven compliment voor nieuwe website. 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.35 u 

Notulen: jd. 


