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In Freinetnieuws 211 (april 2022) 

 Van het bestuur…….. 

 Freinet-scholing: vernieuwde freinetopleiding in Vlaanderen 2022 gestart en in Nederland 

is de ‘beginnerscursus’ aan de gang en hebben de visiteurs een bijscholingsdag gedaan. 

 Algemene ledenvergadering ALV online op donderdag 19 mei 19.30-21.00 uur. 

 Studiedag Freinet Nederland op 30 september 2022 in Utrecht.  

 Samenwerking met leerbedrijf Kennis is Kracht: orderverwerking webwinkel Vvfp nu via 

het leerbedrijf. 

 Nieuwe boekuitgave in 2022:  ‘De schooldrukkerij’- vertaling door Rouke Broersma van het 

boekje ‘L’imprimerie à  l’école’ van Celèstin Freinet. Uitgave in de freinetbibliotheek, 

nummer 16  >  gepresenteerd op de nieuwe freinetschool De Pit in Groningen op 18 maart 

2022. 

 RIDEF 2022 in Agadir- Marokko gaat door! RIDEF 2024 in Mexico 

 De Kleine Wereld bouwt: vervolg > de doorzetters! 

 Agenda’s Vereniging en Beweging. 

 Bijlage: Van het bestuur: ALV 2022  > Agenda en  conceptnotulen ALV 2021 

 

       volg ons ook op  

http://www.freinetvereniging.eu/


 
 

 

Van het bestuur 

  Nog steeds ervaren we voortdurend de effecten van Corona en ook de oorlog in Oekraïne houdt    

  ons op indringende wijze bezig. De studiedag Nederland is verschoven van 25 maart naar 30  

  september. De RIDEF in Marokko gaat ondanks een lastige aanloop toch door. De Algemene  

  Vergadering van de internationale freinetbeweging FIMEM wordt tijdens de RIDEF in Marokko  

 gehouden. 

 De presentatie van het nieuwe boekje in de Freinetbibliotheek ‘De Schooldrukkerij’ heeft  

 plaatsgevonden op 18 maart  in De Pit; de nieuwe freinetschool in de stad Groningen. Het   

 bestuur is op zoek naar initiatieven en ideeën, die vorm kunnen gaan geven aan de  

 beleidsplannen voor de Vvfp voor de komende jaren. Daarbij is de inbreng van de leden  

 noodzakelijk en onmisbaar.  

De Algemene Ledenvergadering (online op 19 mei van 19.30-21.00 uur) is een plek, waar de 

leden en het bestuur daarover van gedachten kunnen wisselen. Alle leden: meld je aan! 

Dit en meer in deze FN211. 

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 

 

 
 

mailto:info@freinetvereniging.eu
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30 september 2022 op de Nieuwe Regentesseschool Utrecht

 

Thema:  

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 

 

 

 

 Samenwerking met leerbedrijf Kennis in Kracht 

 Vanaf april 2022 is de webwinkel van de Vereniging voor freinetpedagogie en van  

 Bureau Levend Leren in handen bij het ‘levendlerenwerkbedrijf’ van Kennis in Kracht  

 te Leeuwarden. Amanda de Vries is daar de persoon die een team jongeren begeleidt 

  bij het leren beheren van een webshop. De jongeren verrichten niet alleen inkoop,  

 verkoop, inpakken en verzending, maar dragen ook zorg voor communicatie en PR.  

 Reclame in de vorm van aantrekkelijke aanbiedingen maakt daar natuurlijk deel vanuit.  

 We hopen zo een bijdrage te leveren om de doelgroep jongeren van Kennis in Kracht op  

         b etekenisvolle wijze leer- en werkervaring op te laten doen. Jimke en Maaike zijn op de 

achtergrond aanwezig om met raad en daad bij te springen. De prachtige locatie van  

 Kennis in Kracht biedt ruimte en sfeer om dit professioneel aan te pakken.  

 De facturering loopt eerst nog even via Bureau Levend Leren, maar het is de bedoeling  

 dat dit voor de zomer ook door het ‘levendlerenwerkbedrijf’ kan worden verzorgd. 
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mailto:info@freinetvereniging.eu


 

 
Freinetopleidingen Nederland 
 

De basiscursus voor beginnende freinetleerkrachten is dit schooljaar weer in Delft, waar door de 
uitbreiding van de Freinetschool Delft en de start van Freinetschool Parkrijk in Rijswijk veel nieuwe 
leerkrachten zijn begonnen.  
De visiteurs, die in het kader van de kwaliteitszorg de freinetscholen bezoeken en onderzoek doen 
naar de kwaliteit van freinettechnieken, die op de scholen worden toegepast, hebben in april in 
Utrecht een scholingsdag gehad om hun eigen visiteurskwaliteiten op peil te houden. 
 

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

 

 

Freinet-scholing België 
In februari 2022 is de freinetopleiding Vlaanderen in de nieuwe vorm van start gegaan. Een 40-tal 

deelnemers, waaronder vier uit Nederland,  waren op de startbijeenkomst aanwezig. 

Deze opleiding wordt gegeven door het OIOW en de begeleidingsdienst in samenwerking met een 

aantal hogescholen. De bijeenkomsten zijn nu op vrijdagen en zaterdagen.  Zie voor meer info 

www.freinetbeweging.be en  

 

 

http://www.freinetvereniging.eu/
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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 is gepresenteerd op 18 maart op 
Freinetschool De PIT in Groningen (helaas bijeenkomst voor beperkt publiek i.v.m. Corona)  
Een verslag van deze presentatie is te vinden op onze website: 
https://www.freinetvereniging.eu/nl/Nieuwe_uitgave_in_2022.html 

 

                              
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
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 zijn er ook weer freinetscholen bijgekomen: 
Freinetschool DE PIT in Groningen 
Freinetschool Parkrijk in Rijswijk 
Jenaplan-Freinetschool St. Willibrordus Nieuwe Pekela 
 
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 weer een stuk verder. 

 
 

24 januari 2022 
De grote grondwerken zijn achter de rug. Zo namen we – tot grote spijt van de kinderen – 

afscheid van de grote berg aarde. Welkom terug Odilon en Achiel! Terwijl de laatste 
afwerkingen gebeuren in de polyvalente zaal genieten we volop van onze buitenklas! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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 en ‘oorlog dichtbij’ gaat alles anders. Toch loopt 
het werk van het bestuur en 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 
 

 
 

 

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/  
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Bijlage: 

 
 

Agenda ALV 19 mei 2022 en concept notulen ALV 2021  

 
 

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 2021. 
4. Financiën: kascommissie 2021, ledenaantallen, jaarrekening 2022, begroting 2023. 
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 stuk bestuursverkiezingen op www.freinetvereniging.eu. 
Aftredend en herkiesbaar:  
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  
 

A        G        E        N        D        A 

datum activiteit  plaats aanvang 

10 mei 2022 Bestuursvergadering Vvfp Online 9.30-11.30 uur 

18 mei 2022 Coördinatorenoverleg Nederland   

19 mei 2022 Algemene Ledenvergadering 
Vereniging voor freinetpedagogie 

Online 19.30 – 21.00u 

2 juni 2022 Directeurenoverleg Nederland Ede 10.00 – 14.30 uur 

20 – 29 juli 
2022 

RIDEF mondiale bijeenkomst 
freinetwerkers 

Agadir-Marokko  meerdaags 

30 september 
2022 

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

Nieuwe 
Regentesseschool 
Utrecht 

10.00-16.30u 

Augustus 2023 Freinetcongres Vlaanderen Gent tweedaags 
    

Juli 2024 RIDEF mondiale bijeenkomst 
freinetwerkers 

Oaxaca - Mexico meerdaags 



 

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. 

 

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 


