
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.  

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. 

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


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. 



-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. 
 
 
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. 
 
 

 


