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In Freinetnieuws 210 (december 2021) 

• Freinet scholing: vernieuwde freinetopleiding in Vlaanderen 2022 en de freinopleidingen in Nederland.  

• Studiedag Freinet Nederland op 25 maart 2022 in Utrecht 

• William van Treuren maakt boek over de geschiedenis van het freinetonderwijs in Delft 

• Nieuw in 2021: het prentenboek over Celestin Freinet van Julie Burez en Roxanne Vlerick  

• Nieuwe boekuitgave in 2022:  ‘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 Utrecht 2022. 

• Congres in Gent 2021: fotoimpressie. 

• Freinet VO in Vlaanderen 

• Freinetonderwijs in Nederland groeit weer. 

• De Kleine Wereld bouwt: een stuk verder! 

• RIDEF 2022 in Agadir- Marokko 

• Agenda’s Vereniging en Beweging. 

• Bijlage: Van het bestuur: ALV 2021 > conceptnotulen ALV 2021 

 

 

Van het bestuur: 

2021 is weer bijna voorbij. Weer een Corona-jaar vol onverwachte situaties waarop steeds moest worden gereageerd.  

We wennen aan de online bijeenkomsten maar toch is elkaar in levende lijve ontmoeten essentieel, zeker voor de 

coöperatieve werking in het freinetonderwijs. Gelukkig kon het freinetcongres in Gent op 23-24 augustus doorgaan. 

De studiedag Nederland staat gepland voor 25 maart 2022 in Utrecht. De RIDEF is in juli in Agadir-Marokko. 

Meer goed nieuws: het aantal freinetscholen in Nederland neemt weer toe en in Vlaanderen zijn er steeds meer 

initiatieven voor FreinetVO-onderwijs. De freinetopleidingen in Vlaanderen en Nederland kunnen door. Ze voorzien in 

een duidelijke behoefte omdat de initiële lerarenopleidingen de studenten niet voldoende voorbereiden op het 

werken in een freinetschool. Dit en meer in deze FN210. 

 

Wil je meewerken aan: 

het invullen/onderhouden website, het beheer van de Instagram-, Facebook- of Twitteraccounts, de redactie 

Freinetnieuws, de REEKS-uitgaven, een rol als bestuurslid van de Vvfp? 

Meld je dan aan via info@freinetvereniging.eu  

 

Vereniging voor freinetpedagogie www.freinetvereniging.eu 

       volg ons ook op  

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


 

 

 

 

 

 

Freinet-scholing: freinetwerker ‘worden, zijn en blijven’. 
 
De initiële lerarenopleidingen zijn vooral gericht op het opleiden voor frontaal-klassikaal onderwijs per 

vakgebied  in homogene groepen, waarbij de standaard lesmethoden de inhouden bepalen. Over het 

vernieuwingsonderwijs wordt voornamelijk informatie gegeven. Wanneer je dus op een freinetschool 

komt te werken, ben je vaak wel voorbereid door bijvoorbeeld stages, maar  gerichte theoretische 

scholing ontbreekt. Daarom wordt er binnen het freinetonderwijs deze scholing zelf georganiseerd. In 

deze scholing wordt onder meer gebruik gemaakt van onze eigen literatuur: de boekuitgaven in de 

Freinetbibliotheek en de Reeks. 

In Vlaanderen bestaat een meerjarige, door de overheid erkende freinetopleiding. Deze opleiding werd 

voor het OIOW en de begeleidingsdienst Gent uitgevoerd door ervaren freinetwerkers samen met de 

begeleidingsdiensten en uitgevoerd in het weekend. Dit gaf soms wel wat onzekerheden met 

betrekking tot continuïteit. Per 2022 wordt deze opleiding voor de vierde maal gegeven door het OiOW, 

en de begeleidingsdienst, maar nu in samenwerking met een aantal hogescholen. De bijeenkomsten 

zijn nu op vrijdagen en zaterdagen.  Opgeven kan  via de website van HOGENT  

 

 
 

 



Freinetopleidingen in Nederland 
 
In Nederland worden twee freinetopleidingen georganiseerd door de freinetscholen in samenwerking met 
bureau Levend Leren. Er is een basiscursus en een verdiepingscursus, die beiden leiden tot een 
freinetcertificaat, dat ook door de Vvfp wordt erkend. Deze cursussen worden jaarlijks aangeboden 
wanneer er voldoende inschrijvingen voor zijn. De cursussen omvatten een beperkt aantal gezamenlijke 
werkdagen, praktijkopdrachten in de eigen onderwijspraktijk en zelfstudie. 
 
Ook in schooljaar 2021-2022 worden deze opleidingen weer gegeven. Ze worden uitgevoerd op één of meer 
freinetscholen. Daarnaast is er een opleiding voor Taalcoach, die samen met het JAS in Echten kan worden 
verzorgd. 
 

 
 

Zie voor meer info: www.freinetvereniging.eu en www.levendleren.nl  
 

 

 

 

25 maart 2022 op de Nieuwe Regentesseschool Utrecht
 

Thema: Levend Taalonderwijs 
Inleider: Suzanne van Norden 

 

Ochtendprogramma met gevarieerde workshops, een taalbuurtwandeling en ’s middags freinetcafés met 
discussie en verdieping over actuele thema’s en  onderwerpen die in freinetscholen leven. 

 
Info op www.freinetvereniging.eu. Opgave via info@freinetvereniging.eu 

 

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


 

 

Nieuw in 2021: prentenboek over Freinet.  
Julie Burez en Roxanne Vlerick, beide leerkracht op Freinetschool Mandala te Gent maakten een 
prentenboek over het leven en werken van Celestin Freinet. Hierin geven ze met prachtige 
tekeningen en bijgaande korte teksten een mooi verhaal hierover. 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. 

 
Het boek is gepresenteerd  door Julie en Roxanne op het Freinetcongres in Gent op 23 en 24 
augustus en aan alle leden toegestuurd. Het is ook verkrijgbaar via de webwinkel van de Vvfp 
(www.freinetvereniging.eu).  
 

 

 
Boek over de ‘Freinetgeschiedenis Delft’ van William van Treuren  

In de jaren zeventig van de vorige eeuw veroverde het freinetonderwijs Delft. William van Treuren 
kijkt terug naar die jaren, en constateert dat de behoefte aan onderwijsvernieuwing niet uit het 
niets k. Dat er juist in Delft werd gekozen voor de uit Frankrijk afkomstige revolutionaire 
freinetpedagogie was minder voor de hand liggend en in de ogen van menigeen zelfs 
controversieel. De afgelopen 50 jaar is in Delft het freinetonderwijs zichtbaar aanwezig geweest op 
talloze scholen. Was het toeval dat Delft, waar 1 op de 10 basisschoolleerlingen op een 
freinetschool zit, de bakermat werd van het freinetonderwijs in Nederland? 
William van Treuren heeft dit allemaal beschreven in zijn boek, dat is gepresenteerd op zijn 
pensioneringsbijeenkomst op 9 november. Te verkrijgen in de boekhandel en online. 
 

 

http://www.freinetvereniging.eu/


 

 

 

 

 

2022 Nieuw in de Freinetbibliotheek nr. 16: De SCHOOLDRUKKERIJ   
 
In 1926 schreef Freinet het boekje L’Imprimerie à l’École. Rouke Broersma heeft dit boekje in het 
Nederlands vertaald. 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. Het boekje zal worden gepresenteerd op de studiedag 
Nederland op 25 maart 2022 in Utrecht. 

 

                          
 

 



  

      

   

   



 

 
Freinet-VO in Vlaanderen 
In Vlaanderen zijn al langere tijd freinetscholen voor Secundair Onderwijs/VO, zoals De Wingerd 
in Gent en Villa da Vinci in Sint Niklaas.  
De afgelopen jaren komen er steeds meer Freinet-VO-scholen bij.  
Om er een paar te noemen: Keerpunt met vestigingen in meerdere plaatsen, ’t Vier in Kortrijk, 
Campus Caputsteen in Mechelen, Talentschool Turnhout, het Kompas in Sint Truiden, Campus 
de Beuk in Aalter, Freinet Middenschool Gent, Prins van Oranje de Pit in Diest, Park Uniek in 
Tielt, Secundaire Freinetschool Poperinge, ZOOM in Roeselare/Kortrijk 
Hoe ziet dat er dan uit: Freinet secundair/VO. Dat wordt, net zoals in het Freinet-basis/lager 
onderwijs verschillend ingevuld. Op de websites van de scholen vind je hierover meer 
informatie.  
 

 
 

 

Freinetonderwijs in Nederland in beweging. 
 
De afgelopen 15 jaar is het aantal freinetscholen in Nederland gedaald en het aantal leerlingen, in 
het freinetonderwijs afgenomen. De laatste jaren is er een beweging te zien: niet alleen komen er 
meer scholen, die freinettechnieken gaan gebruiken (zoals de Moderne Jenaplanscholen) maar 
ook zien we een sterke groei in Delft. Daarbij komen er ook weer freinetscholen bij, zoals Calluna 
in Ede. In Rijswijk start komend jaar een nieuwe freinetschool. In Groningen is De Pit gestart; een 
school, die levend leren als uitgangspunt voor hun onderwijs heeft gekozen. Ook wordt er in de 
regio Delft voorzichtig gesproken over een initiatiet voor Freinet-VO. 
Op zich een logische ontwikkeling omdat freinetonderwijs goed aansluit op de leer- en 
onderwijsbehoeften van leerlingen anno 2022. Het is onze ‘uitdaging’ om dit ook aan ouders en 
beleidsmakers uit te leggen en te laten zien. 
 



 
 

De Kleine Wereld bouwt 
Nieuwbouwproject Ervaringsgerichte Freinetschool De Kleine Wereld in Waregem: nog niet af 
maar wel een heel stuk verder. 

24 september 2021 
Een hele stap verder en stiekem dromen we al van het grote openingsfeest. 

Vele handen hebben geholpen om het vele werk te verrichten. Zowel professionelen als liefhebbers 
maakten de gebouwen tot wat ze nu zijn. 

 
https://freinetwaregem.be/de-kleine-wereld-
bouwt/?fbclid=IwAR2M3HSl0aeC7xrMUwG8y5p5TPlvncWYZMoY85L3X0O9KWEqObnOrxVAY3s 
 

 

 

Op de RIDEF komen freinetwerkers vanuit de hele wereld bij elkaar om elkaar te ontmoeten, 

uit te wisselen  en te werken. Dit jaar van 20-29 juli op de ENSA University  IBNOU ZOURH. 

Leden van de Vvfp kunnen deelnemen. Kinderen zijn ook welkom. Opgave via de website van 

de RIDEF > https://ridef.one/en/rates-and-registrations-2/  

 

https://freinetwaregem.be/de-kleine-wereld-bouwt/?fbclid=IwAR2M3HSl0aeC7xrMUwG8y5p5TPlvncWYZMoY85L3X0O9KWEqObnOrxVAY3s
https://freinetwaregem.be/de-kleine-wereld-bouwt/?fbclid=IwAR2M3HSl0aeC7xrMUwG8y5p5TPlvncWYZMoY85L3X0O9KWEqObnOrxVAY3s
https://ridef.one/en/rates-and-registrations-2/
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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 aan alle leden persoonlijk per email 

verstuurd maar nog niet iedereen heeft eraan gedacht te betalen.  
Graag even alsnog doen! 

 
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 

18 januari 
2022 

Bestuursvergadering  VvFP Online 09.30 -11.30u 

26 januari 
2022 

Coördinatoren Nederl. freinetscholen Online 13.00-15.30u 

8 februari 
2022 

Directeurenoverleg Nederland Online of Utrecht, 
Nieuwe 
Regentesseschool 

10.00-15.00u 

25 maart 
2022 

Studiedag Nederland Thema: Levend 
taalonderwijs. Keynote: Suzanne van 
Norden 

Nieuwe 
Regentesseschool 
Utrecht 

10.00-16.30u 

20 – 29 juli 
2022 

RIDEF mondiale bijeenkomst 
freinetwerkers 

Agadir-Marokko  meerdaags 

Augustus 
2023 

Freinetcongres Vlaanderen Gent tweedaags 

Juli 2024 RIDEF mondiale bijeenkomst 
freinetwerkers 

Oaxaca - Mexico meerdaags 



 

 Bijlage: 

  
Concepr notulen ALV 2021 – 23 augustus - Vereniging voor 
freinetpedagogie    
Op het Freinetcongres Gent in freinetschool De Vlieger en Online van  17.15-18.30 
uur   

 
 

Agenda: 
1. 17.15 uur: opening en  vaststellen agenda  
2. Verslag ALV 2020  
3. Terugblik op afgelopen jaar: bestuursactiviteiten, freinetkantoor en vereniging: verslag 
bestuursactiviteiten en freinetkantoor 2021. 
4. Financiën: kascommissie 2020, ledenaantallen, jaarrekening 2020, begroting 2022. 
5. Planning nieuwe publicaties 2022-23: de Freinetbibliotheek  
-Freinetbibliotheek: vertaling publicatie C. Freinet over de schooldrukkerij. Stond gepland voor het najaar 
2021 maar gaat nu naar voorjaar 2022. Presentatie op de studiedag Nederland  25 maart. 
-Verdere investeringen in foto- en filmmateriaal over de freinettechnieken/invarianten ten behoeve van de 
nieuwe website  
-Voorstel inhoud (zie bijlage) en op basis daarvan zoeken schrijvers voor publicatie in de Reeks over de 
Schoolkrant/Schooldrukkerij, aansluitend op de freinetbibliotheekuitgaven van 2020/2022.  
Publicatie in 2023 
-Actuele voorlichtingsfilm over freinetonderwijs, ook bruikbaar voor ouders. 
6. Bestuursverkiezingen:  zie bijgaand stuk bestuursverkiezingen. 
Aftredend en herkiesbaar: M. W 
Bestuursvacatures: we zoeken nog tenminste twee bestuursleden, zo mogelijk uit Vlaanderen.  
7. FIMEM/RIDEF: K.N  (Vvfp-contactpersoon) geeft terugkoppeling en info aan de vergadering. 
8. Rondvraag  
9. Sluiting 18.30 u  
 

Concept notulen ALV 23-08-2021 
Aanwezig: 4 leden, voltallig bestuur, 3 leden via een online verbinding. 

1. Voorzitter opent de vergadering om 17.20 u. De online verbinding werkt helaas niet goed waardoor 
de online leden de vergadering moeilijk of niet kunnen volgen. 

2. Verslag ALV 2020 wordt aangenomen zonder wijzigingen. 
3. Terugblik afgelopen jaar: bestuur heeft online vergaderd en zich gericht op de formele zaken 

vanwege de Coronabeperkingen. Daarnaast is de ALV voorbereid, die gekoppeld is aan het congres 
in Gent om leden de mogelijkheid te bieden te participeren. Heeft vooralsnog  niet tot een grotere 
deelname aan de ALV geleid. Freinetkantoor heeft veel werk met administratie, bijhouden van 
website, facebook en andere communicatiekanalen. De website is verder aangevuld met tekst- een 
beeldmateriaal. Bestuur is hierover in gesprek om de werkzaamheden anders te gaan verdelen.  
De voorbereidingen voor de landelijke studiedag in Nederland worden nu inhoudelijk door de 

coördinatoren van de Nederlandse freinetscholen gedaan. De vereniging heeft voor deze studiedag 

een administratieve en financiële rol. De ledenaantallen laten weer  enige terugloop zien, opvallend 

veel Vlaamse scholen. Het bestuur gaat de scholen in Vlaanderen benaderen om te onderzoeken 

waarom het lidmaatschap niet wordt voortgezet. 

 

https://scholen.stad.gent/freinetschooldevlieger


4. 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 2021 goedgekeurd. ALV gaat akkoord met het jaarverslag.  

De kascie (2 leden voor periode van 2 jaar, beurtelings aftredend) wordt aangevuld voor de 

financiële controle in het  komende jaar (V.S samen met L.B)  

-Begroting 2022: de penningmeester geeft een toelichting. De ALV gaat akkoord met de begroting.Na 

het freinetcongres gaan gesprekken worden gevoerd over het waarborgen van het financiële m.b.t. 

het congres. De vereniging kan dan garant staan voor eventuele tekorten, mits de begroting vooraf 

beschikbaar is en besproken kan worden t.a.v. de mogelijke risico’s. 

Dit gebeurt nu al voor de studiedag Nederland. 

Beiden hebben overigens tot op heden steeds een positief resultaat laten zien op de begrotingen. 

5. Planning nieuwe publicaties 2022-23: 
Het Prentenboek over Freinet van Julie en Roxanne wordt morgen door de schrijfsters gepresenteerd 

en daarna naar de leden uitgereikt en verstuurd. Er wordt heel positief op gereageerd en er lijkt een 

Franse vertaling van de komen, gemaakt door leerlingen en docenten van de Keerpuntscholen. 

De geplande uitgave in de Freinetbibliotheek nr. 17: De schooldrukkerij  is nagenoeg klaar en zal 

worden gepresenteerd op de studiedag Nederland op 23 maart 2022 in Utrecht.  

Voor de uitgave in de Reeks over de schooldrukkerij anno 2022 wordt door J N. een voorstel 

geschreven, waarna actief gezocht gaat worden naar bijdragen vanuit scholen. 

Er staat ook een uitgave in de Freinetbibliotheek over Levend Rekenen op de planning. Nu de vaste 

vertaler R B gaat stoppen (leeftijd) neemt Luc de vertalersrol voor deze uitgave op zich. 

We bespreken de wens om ook in De Reeks publicaties over Freinet-VO te laten verschijnen. In 

Vlaanderen zijn diverse Freinet-VO scholen actief en sommigen zijn ook lid van de Vvfp. Ook in 

Nederland lijkt een Freinet-VO initiatief te zijn. Het is van belang dit te laten zien, zowel op de 

website als via publicaties. Op de planning voor 2024? 

Wanneer de freinetopleidingen weer gaan starten, komen mogelijk coöperatieve bijdragen vanuit de 

studentengroep naar boven. De opleiders zullen hier alert op zijn. 

6. Bestuursverkiezigen. M. is aftredend en herkiesbaar. Wordt herkozen.  
Het bestuur blijft zoeken naar manieren om de verbondenheid met de vereniging te vergroten. 

7. FIMEM/RIDEF: K en N vertegenwoordigen de Vereniging naar de Internationale freinetbeweging, 
waarbij K. het voortouw neemt en de ‘Delegé-rol’ op zich neemt; ze gaat jaarlijks ook een overzicht 
geven op de ALV van de initiatieven en activiteiten van de FIMEM> het is belangrijk dat we werken 
aan bewustwording van de internationale verbondenheid: globaal denken! Ook elk jaar een gesprek 
met het bestuur hierover. 
Wat betekent het om ‘stelling te nemen’? Duurzaamheid, burgerschap, solidariteit. J.  geeft aan dat 

het belangrijk is te kijken naar wat er al is (Ecologische pedagogie). 

       De RIDEF is  van 20-29 juli 2022 in Agadir (Marokko).   

8. Rondvraag/varia: 
-Het congres in Gent en studiedag Nederland: moeten deze om en om worden georganiseerd? Het 

ene jaar het congres en het andere jaar de studiedag in Nederland? Mogelijk komt er toch ook een 

congres in 2022 om weer in de ‘oude routines’ te komen. Dit heeft ook te maken met andere 

internationale bijeenkomsten, die ook door Vlaamse collega’s worden bezocht( zoals ICEM-France). 

-Politieke stellingname is onvermijdelijk voor freinetscholen? Dit is een vraag, die ook samenhangt 

met het globale denken en globale solidatiteit.  

-Statuten van de Vereniging: zijn nu niet beschikbaar voor de leden. Dit moet wel. 

9. De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur 
 

Notulant: JD 


