
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: Marijke Wiederholdt 
Bestuursvacatures: we zoeken nog tenminste twee bestuursleden, zo mogelijk uit Vlaanderen.  

7. FIMEM/RIDEF: Katrien Nijs (Vvfp-contactpersoon) geeft terugkoppeling en info aan de 
vergadering. 

8. Rondvraag  

9. Sluiting 18.30 u  
 
 
 

Notulen ALV 23-08-2021 
 
Aanwezig: Luc H, Marijke W, Nanda v.B,  Katrien N, Virginie S, José D, Brigitte W, Jimke N, Marjan P 
en Ilse P. (3 online) 
 

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 

https://scholen.stad.gent/freinetschooldevlieger


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. 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 (Virginie S samen met Lodewijk 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 Jimke 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 Rouke 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. Marijke W is aftredend en herkiesbaar. Wordt herkozen.  
Het bestuur blijft zoeken naar manieren om de verbondenheid met de vereniging te 
vergroten. 
 

7. FIMEM/RIDEF: Katrien en Nanda vertegenwoordigen de Vereniging naar de Internationale 
freinetbeweging, waarbij Katrien 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. Jimke 
geeft aan dat het belangrijk is te kijken naar wat er al is (Ecologische pedagogie). 
RIDEF is in 2022 in Agadir (Marokko).   
 

8. Rondvraag: 
-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 
  


