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 Van het bestuur. 

 Impressie studiedag Freinet Nederland, gehouden op 30 september 2022 in Utrecht.  

 Freinet-scholing: vernieuwde meerjarige freinetopleiding in Vlaanderen in 2022 gestart met     

          ruim 40 deelnemers. Op 10 februari 2023 start module 1 opnieuw voor nieuwe studenten. 

          Nederland: de ‘introductiecursus’ op 20 september 2022 gestart in Rijswijk, nu gegeven door    

           Jan Overweel. 

 Nieuwe boekuitgaven in 2022:  naast nr. 16 in de Freinetbibliotheek ‘De schooldrukkerij’-   

          vertaling door Rouke Broersma van het boekje ‘L’imprimerie à  l’école’ van Celèstin Freinet-    

          is de brochure ‘Het druklokaal’ van Femke Valkema en Heleen van der Broek (met prachtige   

          posters) de tweede uitgave in 2022. 

 De Kleine Wereld bouwt: vervolg > de doorzetters! 

 Freinetconferentie Gent 2023: wie wil er meewerken aan de voorbereiding? 

 RIDEF 2022 in Agadir- Marokko was een bijzondere bijenkomst in meerdere opzichten!  

       RIDEF 2024  vindt plaats in Oaxaca in Mexico 

 Verslag studiereis Freinet-vervolgopleiding Nederland naar Malden en Alken. 

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

 Agenda’s Vereniging en Beweging. 

 Bijlage: ALV 2022  > Conceptnotulen ALV 2022 

 

       volg ons ook op  

http://www.freinetvereniging.eu/
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Van het bestuur 

Corona is nog niet weg en bepaalt nog een deel van wat we kunnen doen en laten. Zo heeft het 

bestuur tot november steeds online vergaderd en is dit jaar de ALV online gehouden op 19 mei 

2022. Voor een deel is het online vergaderen een goede optie met veel voordelen maar voor een 

aantal zaken is een vergadering,  waarop je elkaar echt in de ogen kunt kijken, nodig. Zeker voor 

het concreet beleven van de samenwerking.  

De uitgestelde studiedag Nederland op 30 december was druk bezocht en leverde veel positieve 

reacties op: vaak werd genoemd dat dit ’bij elkaar zijn’ heel erg is gemist. En het samenzijn van 

Belgische en Nederlandse collega’s wordt steeds positief benoemd. 

Er zijn nieuwe initiatieven in Nederland om te komen tot een samenwerkingsverband van de 

vernieuwingsscholen. Na het stoppen van het SOVO-samenwerkingsverband was er geen formeel 

overleg meer tussen de verschillende vernieuwingsbewegingen in Nederland.  

Het nieuwe samenwerkingsverband kan een rol gaan spelen bij de onderhandelingen met de 

overheid over de onderwijsruimte voor vernieuwingsconcepten.  De Vvfp juicht deze initiatieven 

toe en neemt deel aan deze voorbereidende vergaderingen. Zodra er meer concrete voortgang is, 

zullen we dit aan de leden voorleggen. 

In Vlaanderen start de nieuwe Freinetopleiding voor de volgende lichting freinetwerkers opnieuw 

in februari 2023. De voorbereidingen voor het freinetcongres van augustus 2023 in Gent zijn van 

start gegaan. De organisatoren zijn nog op zoek naar versterking van de voorbereidingsgroep. De 

Vvfp zal uiteraard ook weer aanwezig zijn in Gent; we kijken er naar uit! 

 

Het Vvfp-bestuur is dit jaar zes keer bijeen geweest, zowel ‘live’ als digitaal. Op deze 

vergaderingen stond de toekomst met betrekking tot doelen en mogelijkheden van de Vereniging 

voor freinetpedagogie steeds op de agenda. Dit is de afgelopen jaren vaker aan de orde geweest 

maar onvoldoende in samenhang; de huidige bestuursleden zijn ‘op leeftijd’ en de wereld 

verandert voortdurend, dus tijd voor ‘out of de box- denken’ en een  ‘nieuwe wind’ (koers een 

bestuursstructuur/leden). De voortdurende ingewikkeldheid van het ‘anders-zijn’ van de Belgische 

en Nederlandse onderwijswerkelijkheid blijft een ontwikkelpunt.  

Het gedeeltelijk terugtreden van Jimke Nicolai en het stoppen van Rouke Broersma als 

hoofdvertaler in de Freinetbibliotheek is aanleiding tot bezinning met betrekking tot de 

waarborging van de continuïteit betreffende het jaarlijks uitgeven van publicaties in met name ‘De 

Reeks’ over de praktijk van het freinetonderwijs van nu en voor morgen).  

Inmiddels hebben een aantal leden aangegeven interesse te hebben om in het bestuur mee te 

gaan doen. 

 

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
http://www.freinetvereniging.eu/
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Thema:  

Op 30 september kwamen ruim 220 freinetwerkers uit België en Nederland bijeen voor 

ontmoeting, inspiratie en samenwerkend leren. Het programma van de studiedag was 

samengesteld door de freinetcoördinatoren van de Nederlandse freinetscholen en er is ook op de 

scholen voorbereid (keuze en intekenen workshops, freinetcafé-invulling).  

Het ontvangende team van de Nieuwe Regentesseschool (NRS) leverde onder aanvoering van 

Grietje een topprestatie: onze felicitaties daarvoor! 

De ‘SPIL’  

Na de opening door Thamar (NRS) en het kort voorstellen van de nieuwe uitgave ‘Het Druklokaal’ 

van Femke Valkema en Heleen van der Broek, volgde de inleiding over taalleren anno 2022 door 

Suzanne van Norden. Ze ging in op geletterdheid zoals we dat allemaal kennen en de digitale 

geletterdheid: communiceren gebeurt ‘anders’. Beeldtaal neemt een steeds grotere plaats in, 

gecombineerd met schriftelijke en gesproken taal over. Het lezen van boeken is niet meer een 

eerste keus.vVeel informatie komt nu naar ons toe in een digitale vorm en ziet er anders uit.  

 

Dat vergt ook weer andere competenties, waaronder: het kort en bondig formuleren van de 

boodschap, het gebruik van nieuwe afkortingen en termen, het zoeken, vinden en beoordelen van 

bruikbare en betrouwbare informatie en het vertalen en overdragen van de gekozen informatie. 

Geletterdheid is ook dan aan de orde en blijft een belangrijk gegeven om de wereld om je heen te 
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kunnen begrijpen. Vooral de inhoud en de vorm van teksten zijn essentieel bij het creëren van 

betrokkenheid bij leerlingen en verdienen voldoende aandacht middels het praten daarover op 

school. Belangrijk is dat we een aantal aspecten niet verliezen, waaronder: diep lezen/lekker 

kunnen wegkruipen in je boek, nadenken over wat je leest en daarover met anderen praten.  

De powerpoint/PPT van haar inleiding is te vinden op: www.freinetvereniging.eu  

 

Na de inleiding was het tijd voor de workshops, voor een groot deel gekoppeld aan het thema 

Levend Taalonderwijs maar er waren er ook een aantal gericht op andere onderwerpen.  

 

De buitenruimte van de school en het prachtige weer maakte de lunch een bijzondere belevenis 

 
 

Na de lunch was de buurtwandeling; de deelnemers werden in gemengde  groepen met een eigen 

route op pad  gestuurd voor een wandeling door de wijk rond de school. Daar is veel te zien en 

veel te leren. De routes waren uitdagend, gevarieerd en nodigden uit tot overleg en discussies.  

Het was een mooie ervaring deze freinettechniek zelf mee te maken in een andere context. 

 

Het laatste programmaonderdeel van de dag was iets nieuws: de freinetcafés.  De bedoeling van 

deze cafés is het uitwisselen en het construeren van kennis over onderwerpen, die spelen in de 

scholen. Iedere deelnemende school bracht een onderwerp in, waarna samen met de bezoekers 

verder daarover werd gesproken en gewerkt. Het onderwerp kon komen vanuit de eigen 

succeservaring of juist als vraag over iets waar men zelf niet goed uitkwam. De cafés werden als 

zeer positief ervaren en men gaf in de evaluatie aan deze zeker een volgende studiedag weer 

graag op het programma te zien. 

 

Na een afsluitende bedankjes, mededelingen en versnapering keerde ieder weer naar huis terug.  

 

Impressie 

     
Workshops/ateliers 

 

http://www.freinetvereniging.eu/
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De cafés 

     
 

 
 

 

De volgende studiedag Freinet-Nederland is in 2024 
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Nieuwe uitgave 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 
 

            
 

Freinetscholing in België en Nederland 
In februari 2022 is de freinetopleiding Vlaanderen in de nieuwe vorm van start gegaan. Een 40-tal 

deelnemers, waaronder vier uit Nederland,  zijn toen begonnen aan deze meerjarige opleiding.  

Ze kunnen daarin  in het eerste jaar twee modules volgen met een omvang van 20 studiepunten 

(ECTS). Dit leidt tot een Postgraduaat getuigschrift. Daarna is er nog een mogelijkheid tot een 

tweejarige verdiepingsopleiding, die leidt tot het DHOS (Diploma Hogere Opvoedkundige 

Studiën). 

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

aantal hogescholen. De bijeenkomsten zijn op vrijdagen (op de hogescholen) en zaterdagen (op 

freinetscholen).   

In februari 2023 start module 1 van deze opleiding opnieuw voor nieuwe studenten. Informatie 

en inschrijven: https://www.hogent.be/opleidingen/postgraduaten/freinet/  

Ook info via www.freinetbeweging.be  

 

De basiscursus voor beginnende freinetleerkrachten in Nederland is dit schooljaar weer gestart in 

Rijswijk. Gedurende 3 bijeenkomsten oriënteren startende leerkrachten zich op het specifieke 

van het werken in een freinetschool. Vele jaren werd deze basiscursus, geïnitieerd door de 

freinetscholen, verzorgd door Jimke Nicolai van Bureau Levend Leren. Die gaat het nu wat 

rustiger aan doen en heeft het stokje overgegeven aan Jan Overweel. Er is veel belangstelling 

voor deze startersopleiding door toename van het aantal freinetscholen en groei. Men streeft 

ernaar deze opleiding elk jaar te laten plaatsvinden. 

 

 

 

https://www.freinetvereniging.eu/nl/Nieuwe_uitgave_in_2022.html
https://www.hogent.be/opleidingen/postgraduaten/freinet/
http://www.freinetbeweging.be/
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De Kleine Wereld bouwt 

Nieuwbouwproject Ervaringsgerichte Freinetschool De Kleine Wereld in Waregem:  

3 juni 2022 
 

Wat zijn we trots op het resultaat en wat maken we graag gebruik van onze nieuwe ruimtes. 
In de buitenklas is het zalig vertoeven uit de wind, beschut tegen de zon en regen, genietend van 
de natuur rondom.  

Drukken anno 2022 is op freinetscholen nog springlevend. Maar anders dan in de school van 
Célestin Freinet, is de drukpers niet meer het moderne instrument om de teksten te 
vermenigvuldigen. Daar hebben we nu printers voor. Maar nog steeds biedt het drukken veel 
mogelijkheden, zowel op het gebied van illustraties en creatief werk als taalvorming m.b.t. 
woordbeeld, zinsbouw, etc. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe uitgave in De Reeks waarin de 
moderne schooldrukkerij anno 2022 wordt uitgewerkt aan de hand van een vergelijk van de 
onderwijskundige doelen van Freinet en de vertaling daarvan naar de onderwijskundige doelen 
van nu.  
 

2e uitgave in 2022: Handleiding druklokaal van Femke Valkema en Heleen v.d. 
Broek inclusief zes kleurenposters 

 

   
 

Femke Valkema en Heleen van de Broek ontwikkelden een werkwijze om van een lokaal een 
druklokaal te maken. In een brochure van 36 bladzijden leggen ze uit hoe ze te werk zijn gegaan 
om van een lokaal van IKC Scholtens, een jenaplanschool in Wolvega die werkt met levend 
taalonderwijs, een goed functionerend drukatelier te maken. Deze handleiding gaat vergezeld van 
6 posters op A2 formaat waarop in stappen voor kinderen (en hun leraren) wordt uitgelegd hoe je 
deze grafische technieken kunt toepassen: monoprint, sjabloneren, etsen, reliëfdruk, stempelen. 
Op de zesde poster wordt een beslisboom afgebeeld: welke druktechniek leent zich het beste voor 
welke illustratie? Heel handig om in je school of lokaal te gebruiken. 
Alle leden van de Vereniging voor freinetpedagogie hebben een set posters en de handleiding 
inmiddels ontvangen. Natuurlijk zijn ze ook te koop voor niet leden via onze webwinkel.  
 

https://www.freinetvereniging.eu/nl/Handleiding_Druklokaal_voor_alle_leden.html
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Wie wil hier geen les krijgen? 
De schuur is ook prachtig geworden. Een ruime lichtrijke ruimte die voor vele doeleinden kan 
worden gebruikt. Het zicht op de weide is adembenemend.  
Het geheel komt samen door vloeiende paden die dan weer worden omkaderd door ons prachtig 
stuk groen. 
De kinderen, de medewerkers, de ouders voelen zich thuis is de dynamische natuur-rijke 
omgeving. 
Het gras doet zijn uiterste best om mooi te groeien. De moestuin en het voedselbos leven volop en 
wij doen enthousiast mee! 

 

 
 

 
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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Freinetcongres Gent 

24 en 25 augustus 2023 
 

De werkgroep is inmiddels begonnen met de voorbereidingen en ze bruisen van de energie. Er 
kunnen nog mensen bij: zowel denkers als doeners zijn welkom! 

 
Heb je zin om te brainstormen over de thema’s, workshops en lezingen? Wil je mee praktische 

zaken regelen? Kan je helpen bij het zoeken en contacteren van workshopgevers? 
Laat van je horen! 

We komen maandelijks samen in Gent in de buurt van een station. 
 

Heb je interesse?  

Contact Sven (Sven.deschutter@onderwijs.gent.be) of Lies 

(Liesbet.vanmaldergem@onderwijs.gent.be ) 

 

Dit jaar kwamen freinetwerkers vanuit de hele wereld bij elkaar om elkaar te ontmoeten, uit te 

wisselen  en te werken op de RIDEF 2022. Die vond plaats van 20-29 juli op de ENSA University  

IBNOU ZOURH in Agadir. Het was een andere RIDEF dan normaal. Niet alleen was de voorbereiding 

mede door Corona onduidelijk omdat heel lang niet zeker was, of alles well kon doorgaan. 

Daarnaast bleek in Marokko een aantal zaken behoorlijk uit de hand te lopen. Dit leidde tot onrust 

en spanningen. Uiteindelijk heeft men besloten om de persoon, die alle problemen veroorzaakte en 

waarmee het gesprek onmogelijk bleek, te royeren als lid van de FIMEM. Gelukkig kon er wel 

gewerkt worden en was er veel ruimte om met elkaar in gesprek te zijn. 

 

2 – 11 augustus 2024

mailto:Sven.deschutter@onderwijs.gent.be
mailto:Liesbet.vanmaldergem@onderwijs.gent.be
mailto:katrien.nijs@gmx.net
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EROPUIT MET FREINET 

Verslag van een studiereis vervolgopleiding Nederland 

 

Leerzaam en inspirerend was het. Twee dagen met 10 freinetcollega’s op reis langs twee freinetscholen. 

Eentje in Malden, Nederland, de andere in Alken, Belgisch Limburg. Toen we, nu al bijna twee jaar, geleden 

startten met de vervolg-freinetopleiding spraken we de wens uit om zo’n trip te organiseren. Najaar 2022, 

direct na de herfstvakantie was een geschikt moment: geen rapporten, geen feesten, geen Corona en op 

school kon het geregeld worden. Ook was het een goed moment in ons studietraject: allemaal werkten we aan 

het beantwoorden van onze persoonlijke onderzoeksvragen. De scholen die we bezochten zouden wellicht 

kunnen helpen het blikveld te verruimen en beantwoording te nuanceren. Maar nog belangrijker: we hadden 

tijd om samen te reflecteren op ons onderwijs, onze visie, op Freinet. 

We begonnen de maandag met een bezoek aan freinetschool de Regenboog in Malden. Een prachtige school, 

met een groene schoolomgeving om jaloers op te zijn. De school werd in 1985 gebouwd als een ‘echte 

freinetschool’. 

Judith Smetsers, de directeur, leidde ons rond. Een paar opvallende zaken: 
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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 
 

 
 

mailto:info@freinetvereniging.eu
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*De school heeft een prachtige schooltuin en maakt volop gebruik van de mogelijkheden die de 

schoolomgeving biedt. Natascha doet onderzoek naar het opzetten van de schooltuin en kreeg inkijk in de 

organisatie.  

*De school is ontworpen als freinetschool. Alle lokalen zijn voorzien van eigen toilet, magazijn, zithoek, tuin, 

werkzolder, aanrecht en keukentje, zodat de medeverantwoordelijkheid voor lokaal optimaal gerealiseerd kan 

worden. Daarnaast biedt deze inrichting mogelijkheden voor het werken in de klas. Het is duidelijk niet alleen 

ingericht om kinderen aan hun tafeltje schoolwerk te laten doen, maar juist ook om aan het werk te zijn in de 

vorm van koken/bakken, of bijvoorbeeld toneel te kunnen spelen (werkzolder) of te kunnen timmeren of 

schilderen, of te kunnen werken in de tuin. Dat alles is onderdeel van het werken in (en om) de klas en kan dus 

ook onderdeel zijn van de manier waarop we kinderen leren lezen, tellen, rekenen, onderzoeken, 

verslagleggen, samenvatten, meten, wegen, schrijven, spellen, noem maar op.  

*Niet alleen kinderen van lang geleden zijn nu ouder van de school; leerlingen van toen keren als leraar nu 

terug. 

*De freinettechniek ‘werken met studies’ is als doorgaande lijn te vinden in de school. De studie-volg-boekjes 

(ooit ontwikkeld als afstudeerwerkstuk van een vervolg freinetopleiding) hebben hun vruchten afgeworpen. 

Wellicht handig voor ons om daar ook gebruik van te maken.  

0*De Regenboog is een ‘moderne school’; ze past(e) zich aan de omstandigheden en methodes werden 

ingevoerd. Vroeger is niet nu: de mogelijkheden van moderne media, eisen van de overheid, veranderingen in 

het team leiden ertoe dat een school niet stilstaat, maar ontwikkelt. Kelly doet onderzoek naar de waarde en 

betekenis van een schoolmuseum. Ooit een freinettechniek die optima forma werd toegepast in de school, 

maar waar nu nauwelijks nog iets van te vinden is op de Regenboog. Wat is de oorzaak? Moeten we dat 

zoeken in nieuwe vormen van bewaren en opslaan van ervaringen en onderzoeken van de kinderen? 0 Robert 

houdt zich bezig met de mogelijkheden van een portfolio dat matcht met de leerlijnen die we belangrijk 

achten en de brevetten die daar gekoppeld kunnen worden. Interessant te constateren dat deze ontwikkeling 

ook actueel is op de Regenboog. Vroeger werkte deze school 

Voor de studiegroep was er veel herkenning in het vergelijk met de ‘eigen’ freinetschool. Je hoopt natuurlijk 

veel nieuws te zien… maar freinetscholen in Nederland lijken meer op elkaar dan we denken/dachten. 

We brachten de nacht door in Thorn, het witte stadje ter hoogte van Roermond, perfecte ligging op de route 

naar Belgisch Limburg. 

De school bestaat sinds 1980 en heeft een lange freinettraditie, vergelijkbaar met de situatie in Malden. ’t 

Schommelbootje is een kleine school, gehuisvest in een oude, stijlvol gerestaureerde boerderij. De start was 

ooit op een andere plek buiten Alken, als ‘dependance’ van de ‘grote freinetschool’ De Appeltuin uit Leuven. 

Nu is het een zelfstandige freinetschool die deel uitmaakt van de groep FOPEM scholen. Het betrokken team 

bestaat uit ‘oude rotten’ en een aantal jongere freinetwerkers. De school werkt zonder methodes, 

uitgezonderd de toepassing van een rekenwiskundemethode, die als leidraad wordt toegepast. Ondertussen 

moeten er wel resultaten geboekt worden op alle terreinen. De ‘doorlichtingen’ van de inspectie baseren zich 

op omvangrijke doelenlijsten, waarop gescoord moet worden. Een geweldige uitdaging. Voor ons was het 

leerzaam om het contrast te ervaren met onze eigen scholen. ’t Schommelbootje heeft een schoolomgeving 

vergelijkbaar met die van De Regenboog in Malden, maar toch zien we dat er anders wordt gewerkt. Waar dat 

verschil precies zit? Is het de schoolpopulatie? We spraken met ouders en bestuur van de school en zij wisten 

ons te vertellen hoe groot de betrokkenheid was… niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk. Sommige  
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ouders waren bereid 20 km per dag af te leggen om hun kind op deze school te hebben. Het schoolzijn sluit 

aan bij hun visie op opvoeding: het kind serieus nemen in zijn ontwikkeling. 

 

.*Op ’t Schommelbootje wordt veel gewerkt met onderzoek/studie en kinderen geven presentaties aan elkaar. 

Zo leren ze van en met elkaar over een heleboel verschillende onderwerpen. De indeling in rubrieken is 

geschikt als basis voor het bewaren van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Hierdoor wordt het voor 

leerlingen ook inzichtelijk wat misschien minder aan bod is geweest en kunnen ze soms gericht op zoek naar 

een onderwerp in dat gebied. Al is het ook wel weer zo dat er rondom vragen van kinderen (bijvoorbeeld iets 

over pretparken) vaak aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld én de geschiedenis van pretparken (rubriek 

Tijd) én bijvoorbeeld de verschillende beroepen die in een pretpark voorkomen (rubriek Maatschappij). Hoe 

zou je dat dan weer doen?  

*Ook op deze school veel oog voor duurzaamheid en verantwoord omgaan, gebruik maar ook aanschaf van 

materialen 

*De school is een school van en voor en door de ouders. Er is een stichting die het gebouw beheert en zorgt 

voor aanpassingen. De speciale buitenruimte die je op de foto hierboven ziet werd gebouwd door de ouders 

om kinderen tijdens de corona buiten les te kunnen geven, zonder ‘mondkapjes-verplichting’. Nu zagen we dat 

er volop buiten les werd gegeven op het gebied van leren lezen, bewegen, vergaderen. 

Dit verslag is onvolledig. Het is slechts een impressie van wat we zagen en wat we persoonlijk ervaren hebben 

is natuurlijk niet te beschrijven. Wellicht komt het terug in de onderzoeksvragen die we uitwerken. 

 

18 januari om 15.00 uur, op Freinetschool Parkschool te Delft presenteren we ons werk aan collega’s en 

Freinetbeweging, lichten alle deelnemers aan de opleiding kort hun onderzoeken toe en gaan daarna 

uitgebreid in op vragen in een ‘markstsetting’. Een prachtige gelegenheid voor belangstellenden om meer aan 

de weet te komen over wat ze hebben ontdekt. 

Wil je daar bij zijn? Laat het even weten (info@freinetvereniging.eu of info@levendleren.nl) .  

Van harte welkom!  

Jimke Nicolai 

 

mailto:info@freinetvereniging.eu
mailto:info@levendleren.nl
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      Algemene ledenvergadering online op 19 mei  
 

De ALV (Algemene ledenvergadering) is dit jaar as ONLINE-vergadering gehouden op 19 mei 2022 van 19.30 - 

21.00 uur. Aanwezig waren 8 leden en het voltallig bestuur. Op de agenda stonden de 'vaste punten', zoals de 

financiële verantwoording van het afgelopen jaar met de bemerkingen van de kascommissie, de begroting 

voor het komend jaar, het verslag van de bestuursactiviteiten en het freinetkantoor, de bestuursverkiezingen, 

het publicatiebeleid en de internationale ontwikkelingen (FIMEM, etc.). Het online vergaderen is effectief 

maar beperkt bruikbaar wanneer er conceptuele aspecten aan de orde zijn, waarin vanuit visie wordt 

gediscussieerd. Dan is het goed om bij elkaar te zitten  

In de bijlage hieronder kun je het verslag van de vergadering lezen. 
 

 

 

 

A        G        E        N        D        A 

datum activiteit  plaats aanvang 

4 december 
2022 

Tweedetaalonderwijs met 
freinettechnieken (lager/sec.) 

ACE - Oudergem 14.00 u. 

18 januari 
2023 

Presentaties  Freinet 
verdiepingsopleiding 

Parkschool - Delft 15.00 u. 

31 jan. 2023 Bestuursvergadering Vvfp 
 

Utrecht 11.00-15.00 u. 

9 februari 
2023 

Werkbijeenkomst Limburg Nachtegaai  
St. Truiden 

v.a. 14.00 u. 

13 februari 
2023 

Directeurenoverleg Nederland Calluna - Ede 10.00-15.00 u. 

13 maart 
2023 

Freinet basisopleiding Parkrijk - Rijswijk 10.00-16.00 u. 

18 maart 
2023 

Dag van de coöperatie  Oudergem 9.00-17.00 u. 

27 april 2023 Werkbijeenkomst Limburg Nachtegaai  
St. Truiden 

v.a. 14.00 u. 

11 mei 2023 Directeurenoverleg Nederland Wijk bij 
Duurstede  

10.00-14.30 u. 

24 mei 2023 Coördinatorenoverleg 
Nederland 

Utrecht 10.00-15.00u 

24-25 aug. 
2023 

Freinetcongres Vlaanderen Gent tweedaagse 

Juli 2024 RIDEF mondiale bijeenkomst 
freinetwerkers 

Oaxaca - Mexico meerdaags 

2024 Freinetstudiedag Nederland n.n.b 10.00-17.00 u. 
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Bijlage: 

 

Notulen ALV 2022 –19 mei - Vereniging voor freinetpedagogie    
                                              Online vergadering 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 in 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.  

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

 
Notulen 
 
Aanwezig: 8 leden en bestuur 
 

1. De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 
vastgesteld zoals vooraf opgemaakt. 
 

2. Het verslag ALV 2021 wordt kort doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen. Verslag wordt 
aangenomen.   
 

3. Terugblik 2021-22:  
-Verslag kantoor: zie betreffend verslag. Wordt kort toegelicht. Er zijn positieve reacties op het 
inschakelen van Kennis in Kracht (BLL licht de situatie m.b.t nieuwe organisatie toe). Verder zijn er 
geen vragen en opmerkingen over. 
-Bestuur: Nogmaals benadrukt dat, met betrekking tot de toekomst, uitbreiding noodzakelijk is.  K.K. 
merkt op dat het bestuur afgelopen jaar constructief heeft gewerkt aan de communicatie waardoor 
meer mensen kunnen aansluiten. Zo doorgaan. 
 

4. Financiën: penningmeester geeft toelichting op de begroting. De handleiding Druklokaal wordt op de 
studiedag Nederland gepresenteerd en komt voor alle leden beschikbaar. Dit komt er dus nog bij dit 
jaar maar er is voldoende ruimte in de begroting. 
-2000 euro voor website: J.N> er is behoefte aan een interactief platform. Kan dit ook hiervan worden 
gedaan? Dit is mogelijk maar ook moet worden gekeken naar het gaan benutten van de website van 
de Freinetbeweging omdat die deze interactieve functie al bezit en dit ook de verbinding Vlaanderen-
Nederland versterkt. Dit wordt als belangrijke optie meegenomen. 
- 6000 euro als reserve? Dit is een soort ‘garantiefonds’ dat beschikbar is voor onvoorziene situaties.  
-lidgeldbijdragen: aantallen blijven globaal gelijk. Vaak komen facturen niet goed over. Voorstel MdV: 
vooral voor scholen een meer persoonlijke ‘begeleiding’ van de facturering geeft meer inzicht in 
oorzaken en stimuleert verbinding/tijdige betalingen. 
-Kascommissie: LB  financieel verslag 2021 door ons bekeken. Inzichtelijk en kloppend. We geven 
hierbij formele goedkeuring daaraan. Kascie voor 2022: V.S. (2e jaar)  en M.S. 
 

5. Nieuwe publicaties: 
Boekje Freinetbibliotheek over de Schooldrukkerij is gepresenteerd in Groningen. Daar werd ook de 
handleiding Drukhoek gepresenteerd. Gemaakt voor een Jenaplanschool in Wolvega maar zeer 
bruikbaar voor freinetscholen. Daarom heeft het bestuur gekozen deze handleiding als extra uitgave 
voor 2022 te gaan doen. 
Er is een aanzet gemaakt voor een uitgave in de Reeks over de Moderne Schooldrukkerij anno 2022. 
Mogelijk 2024. 
Aan de vertaling van een boekje van C. Freinet over levend rekenen wordt gewerkt. Komt mogelijk 
2023/24 uit. 
Voortgezet Freinetonderwijs: in Vlaanderen nadrukkelijk aanwezig en het aantal schoollocaties groeit. 
Er is nog geen literatuur over. Wordt aandachtspunt. 
K.K: gemeente Leuven ontwikkelt boekje over freinetonderwijs. 
K.N: internationaal worden onze uitgaven bijzonder gewaardeerd ondanks de taalbarrière. 
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-Hoe kunnen we ‘mensen aan het schrijven krijgen’ voor toekomstige uitgaven in de Reeks? Een goede 
insteek zijn de Freinet opleidingen, waarvoor afstudeeronderzoeken worden gedaan. Ook belangrijk: 
gebruik maken van verschillende publicatievormen, gebruik makend van wat er in de scholen wordt 
gedaan en mensen benaderen daarover te schrijven. De reactieraad kan hierin ook een rol spelen. 
Er werd een vraag gesteld over de ‘doelgroep’: op wie richten we ons met de publicaties? Voor 
sommige boeken moeten we ons richten op een breder publiek (ouders, externen, breder > 
onderwijsveld).  
 

6. Bestuursverkiezingen: 
Volgens het rooster zijn Voorzitter L.H. en algemeen bestuurslid N.v.B aftredend. Beiden hebben zich 
herkiesbaar gesteld. De ALV kiest beiden opnieuw als bestuurslid. 
Uitbreiding bestuur: zichtbaar zijn en meedoen in activiteiten gaat resultaten opleveren naar we 
verwachten. 
 

7. FIMEM/Ridef 
RIDEF Marokko gaat wel door. Aanmelden kan nog steeds maar verloopt niet eenvoudig. De 
deelnamekosten zijn behoorlijk hoog zeker wanneer je het vergelijkt met commercieel aangeboden 
faciliteiten. Vanuit Vlaanderen gaan in elk geval 2, mogelijk 3 deelnemers. 
Verder is de FIMEM actief met het organiseren van overleg en actie (zie de website). 
 

8. Rondvraag: 
Geen inhoudelijke punten ingebracht. 
Notulant: jd 
 
JDp: heeft ter afsluiting gedicht gemaakt 
 

Voor de schone schijn… 
Vergaderden we ons weer te pletter, 
naar de geest en de letter. 
Samen blij voor het verbaal festijn, 
maakt het des te meer Celestijn. 
 
ICT is niet onze beste kant, 
daar is Freinet niet mee verwant. 
Deelden we weer onze grieven, 
hersengespin naar believen. 
 
Computernerds en vormwisselingen, 
nog meer digitale uitwisselingen. 
Een interactieve website in de lucht, 
nemen we zo de digibeten in de vlucht. 
 
Los van de gebudgetteerde kosten, 
We moeten vooral veel posten. 
Doen het al dan niet separaat 
of is het samen obligaat? 

 

 
De ledenadministratie financieel, 
een saaie boel? Integendeel! 
In de bibliotheek nieuwe publicaties, 
verder geen grote stagnaties. 
 
De penningmeester steeds paraat, 
cijfertjes en getallen in spagaat 
Geen al te grote uitspatting, 
voor ieders financiële bevatting. 
 
Bouwden we weer bruggen, 
rechtten we de ruggen? 
Waren de ervaringen weer dolblij, 
hier praten we ons geluk voorbij. 
 
Freinet was weer invariant, 
steeds niet zo deviant. 
Dachten we weer in rechte lijn, 
al was het maar voor de schijn. 

 

 

 

 

 


