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PROGRAMMA 
 
 

9.45      Inloop 
 

10.15 Welkom en opening  
 
Thamar Henneke: Nieuwe Regentesse  
Marijke Wiederholdt: Vereniging voor freinetpedagogie 

 

10.30 Taalonderwijs midden in het leven 
 
Suzanne van Norden haar lezing gaat over veranderingen in taal en 
taalgebruik in de wereld van nu, en wat die veranderingen kunnen 
betekenen voor hedendaags taalonderwijs, in het bijzonder op 
freinetscholen. Moet het bestaande (taal)onderwijs compleet op de schop 
om het veranderingstempo van de 21ste eeuw te kunnen bijhouden? Is 
lezen niet meer nodig en schrijven ouderwets? Welke taal en talen 
gebruiken kinderen van nu buiten school en hoe kunnen we die talen in 
het onderwijs betrekken? Vanuit haar ervaring met schrijfdidactiek op de 
basisschool gaat ze haar gedachten over deze kwesties met ons delen.  



Freinet beschreef zijn Moderne School als een school die midden in het 
leven staat, en die ‘leerlingen helpt om te leren regie te voeren over het 
leven van vandaag en zich voor te bereiden op de vraag van de wereld van 
morgen’. In Suzanne haar ogen zou zo’n school zich moeten verdiepen in 
de teksten waarmee leerlingen te maken krijgen in hun levens, nu en in de 
toekomst. In deze tijd zijn dat behalve geschreven teksten op papier, ook 
teksten op het scherm, teksten die deels uit beeld en geluid bestaan, 
teksten die wemelen van de hyperlinks en andere digitale knoppen. Samen 
met kinderen kunnen we al deze teksten analyseren, bespreken en zelf 
produceren. Zo kunnen we eigentijds taalonderwijs geven in de geest van 
Freinet.  
 
Suzanne van Norden is de auteur van o.a. Iedereen kan leren schrijven. Ze 
werkte op de pabo. Ze was actief bij de taaldrukkers en ontwikkelde 
lesmateriaal voor de basisschool op het gebied van intercultureel 
onderwijs en literaire vorming. 
 

11.00 Op naar de workshops 
 

WORKSHOPS 
 
Onderbouw Eigenwijze woorden. Beeldtaal, schrijven met beperkte woordenschat 

 
Carla Schepen 
Jonge kinderen en kinderen met een beperkte woordenschat vertellen 
meestal graag wat ze zien en beleven. Ze hebben daar wel 'taal' voor, maar 
kunnen deze taal nog niet of maar beperkt met woorden weergeven. In 
hun hoofd zijn het nog beelden, woorden in een andere taal of woorden 
die ze nog niet hebben leren schrijven. Mijn ervaring is dat je kinderen heel 
goed hun verhaal kunt laten tekenen. Via tekeningen kunnen ze vertellen 
over hun lievelingsplekje in huis, hoe hun verjaardagsfeestje was of wat er 
in hun schooltas zit. Wil je weten hoe je deze techniek inzet, hoe je een les 
opbouwt, welke onderwerpen geschikt zijn en hoe je erachter komt wat er 
in een verteltekening gebeurt? Schrijf je dan in voor deze workshop.  

 

Onderbouw Filosoferen met kleuters 
 
Hadewych Simonis is leerkracht geweest in het Freinetonderwijs, filosoof, 
en coach en trainer van Gevoelige Denkers vanuit haar eigen praktijk, 
Kinderpraktijk GRONDIG, in Monster, onder Den Haag. 
Zij werkte de langste periode op de Windroos in Wijk bij Duurstede. Wat 
haar altijd gedreven heeft is het echt luisteren naar kinderen en andere 
mensen. Onderling naar elkaar, als ouders en opvoeders naar hen en naar 
onszelf: Wie ben ik? Wat wil ik? Mag ik er zijn? Haar plek om deze missie te 
volgen vond zij in het Freinetonderwijs, en later in haar werk als coach 
van Gevoelige Denkers vanuit kinderpraktijk GRONDIG. 
 
Durf te vragen is een workshop die de deelnemers terugvoert naar de basis 
van leren en ontwikkelen: de vraag! 



Er is geen vraag zonder luisteren, geen luisteren zonder eerst de 
waarneming, en geen luisteren naar de ander zonder vragen aan onszelf. 
Vragen, van kinderen, beginnen bij onze eigen vragen. Bij ons ‘niet weten’. 
In deze workshop oefenen we onze vragende houding, die we als 
volwassenen soms wat zijn kwijtgeraakt. Wil jij mèt de kinderen de wereld 
vragend tegemoet treden? Weet je welkom! 
 

Middenbouw Workshop Creatief omgaan met taal en schrijven  

Schoolschrijver Ruben Prins. In deze workshop ervaar je dat schrijven en 
lezen dicht bij elkaar liggen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en 
inspirerende opdrachten ontdek je hoe creatief schrijven kinderen 
motiveert om te lezen – en andersom. Je krijgt antwoord op de volgende 
vragen: 
-hoe help ik kinderen die blokkeren bij het schrijven van een verhaal? 
– welke creatieve schrijfopdrachten kan ik doen met mijn klas (vervangend 
voor de lessen stellen uit de taalmethode)? 
-hoe kan ik via schrijfopdrachten het leesplezier vergroten? 
-hoe geef ik feedback op creatieve schrijfopdrachten? 
Dit levert de workshop je op: 
– kennis over creativiteit en het creatieve proces 
– handvatten om lezen en schrijven aan elkaar te koppelen in je lessen 
– opdrachten om in de klas mee aan de slag te gaan. 

Onderbouw & 
Middenbouw 

De taal van muziek 1 

Maurice Vastenouw, collega van Freinetschool Elckerlyc Heiloo 

De verbinding tussen taal en muziek zal tijdens deze workshop onder 
andere gelegd worden met woordritmes, klankstukken en 
prentenboeken. Na een aantal voorbeelden gaan we samen aan de 
slag om te ervaren hoe eenvoudig het kan zijn om taal en muziek 
met elkaar te vermengen. Naast het gebruik van onze stem en 
lichaam, zullen we ook instrumenten gaan gebruiken. Een praktische 
workshops, zodat je er morgen direct in de klas gebruik van kunt 
maken. 
 

Middenbouw & 
Bovenbouw 

De taal van muziek 2 

 

Stephanie Ruijsenaars, collega (muziekjuf) van Freinetschool Delft 

In deze workshop gaan we aan de slag met de taal van muziek. Muziek 

verstaan we allemaal. Hoe communiceer je met jouw groep via ritme en 

muziek? Hoe kun je muziek inzetten voor het spelen met tekst en taal, en 

het leren van talen? Hoe kan het samen bezig zijn met muziek een 

positieve sfeer en verbinding creëren in de groep, en bijdragen aan focus 

en ontspanning bij de leerlingen? 

  

Ook besteden we in de workshop aandacht aan muziekonderwijs binnen 

de Freinet-werkwijze. Op welke manier helpt muziek ons inzicht te krijgen 



in de belevingswereld van de leerlingen, en hoe versterkt het hun 

(onderlinge) betrokkenheid? En hoe kunnen we muziek inzetten bij het 

werken met thema’s?  

Bovenbouw Workshop Creatief schrijven met nieuwkomers: hoe zet je daarbij 
verhalen in?  
 

Schoolschrijver Annemarie van den Brink 
  

In deze workshop ga je aan de slag met werkvormen die hun effect 
bewezen hebben in de praktijk van het nieuwkomersonderwijs. 
Je ervaart: 
– hoe je een verhaal of gedicht kunt inzetten vanaf het moment dat een 
leerling op school komt en hoe je deze leerlingen kunt stimuleren tot 
creatief schrijven 
- hoe je gebruik kunt maken van meertaligheid in je groep 
– hoe je de fantasie op gang brengen bij leerlingen die net in Nederland 
zijn en de taal nog niet machtig zijn 
– hoe je spelenderwijs taaloefeningen kunt doen met nieuwkomers 
– wat voor soort verhalen en gedichten inzetbaar zijn voor onderwijs aan 
nieuwkomers 
– hoe je zelf werkvormen kunt ontwikkelen en toepassen bij die gedichten 
en verhalen 
Dit levert de workshop je op: 
– handvatten om te bepalen welke verhalen en gedichten je kunt inzetten 
bij leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn 
– werkvormen en opdrachten om creativiteit en verbeeldingskracht te 
stimuleren in het nieuwkomersonderwijs 
– Boekentips voor nieuwkomers om te gebruiken tijdens je eigen lessen  

Bovenbouw Poëzie ‘Wij willen wel eens iets anders dan een Elfje’    
 
Mariet Lems (Weten waar de woorden zijn, methodiek creatief schrijven) 
 
De Elf is een prachtige manier om bijvoorbeeld een boek kernachtig in 
samen te vatten, maar er is meer op het gebied van de poëzie.  
Een vrij vers schrijven wordt een stuk gemakkelijker door vooraf te 
associëren, de zintuigen te gebruiken of door geleide associatievragen te 
stellen bij beeld. Heel fijn voor alle leerlingen maar vooral voor de 
beelddenkers.   
Klassieke versvormen als haiku en triolet (rondeel) worden herontdekt en 
blijken verrassend inzetbaar bij alle mogelijke onderwerpen.  Het mooie is 
dat iedereen het kan, als de werkvorm maar op de juiste manier begeleid 
wordt. 
 
 
 
 
 



Midden-en 
bovenbouw 

'Begrijpend lezen zonder methode – een doorgaande lijn' 
Elke van de Auwera (directeur Freinet Basisschool De Tuimelaar in Schoten 
– België) 
 
Vanuit een aantal praktijkvoorbeelden nemen we jullie graag mee in de 
manier waarop wij met taal omgaan in onze school.  
Daarnaast geven we graag een toelichting hoe we de leerplandoelen en 
eindtermen nastreven, toetsen en bewaken. 
Via welke Freinettechnieken doen wij aan doorleefd taalonderwijs? 
Een workshop waar je heel wat voorbeelden krijgt maar waar je ook actief 
aan kan deelnemen. 
 

Algemeen Ons leerplan taal is het helemaal.  
 
Marion Setz, Freek Velthausz en Jimke Nicolai.   
 
De minister kwam recent met een masterplan om basisvaardigheden, met 
name die op het gebied van taal, te verbeteren. De doelen zullen worden 
bijgesteld. Voor freinetscholen klinkt het bedreigend, en dat is het ook als 
we onze eigen kwaliteit en kracht uit het oog verliezen. In deze workshop 
gaan we verkennen welke mogelijkheden we hebben om met onze 
technieken en materialen alle kinderen te laten schitteren. De ervaringen 
en ideeën van de werkgroep ‘taalcowboys en girls’ worden gepresenteerd. 
 

Algemeen Eigentijds taalonderwijs in de praktijk 
 
Suzanne van Norden (zie inleiding) 

 
In deze workshop wil Suzanne zich met jullie verdiepen in concrete 
mogelijkheden voor eigentijds lees-/schrijfonderwijs in jullie eigen 
groepen. Daarvoor zullen we het produceren van instructies als voorbeeld 
nemen. De focus ligt op het werken vanuit inhoud en doel, op het kiezen 
van mogelijke tekstvormen, en op de didactische stappen die je kunt 
zetten om kinderen binnen een onderwerp aan het denken, praten, lezen 
en schrijven te zetten. Ze biedt daarvoor werkvormen aan maar is ook 
benieuwd naar ideeën. We maken verschillende plannetjes en wisselen die 
met elkaar uit. Hopelijk zet jullie dat op een spoor waarmee je zelf verder 
kunt. 
 

Algemeen Van Klas naar druklokaal;  workshop druktechnieken 

Heleen van den Broek en Femke Valkema 

Wat kies jij? Sjabloon, reliëfdruk, stempel, monoprint, ets of een 
combinatie van deze technieken? Heleen en Femke laten zien hoe je kunt 
werken met deze technieken in je school. Femke heeft als afstudeerproject 
een handleiding en handige posters ontwikkeld, die we als inspiratie 
meenemen. Heleen werkt als atelierpedagoog veel met druktechnieken en 
heeft Femke begeleid.  

Probeer het uit, laat je inspireren, maak vieze handen en schone prints! 



Algemeen Wat is zekerheid?  > workshop boekdrukken. 
  
Zekerheid is een zetletter - die je van links naar rechts - met het gleufje van 
je af - in de zethaak plaatst  
Nanda van Beek  
  
Na introductie en een korte taal & schrijfronde, volgt stap voor stap het 
boekdrukproces: 
’t Is zeker zo, er zijn regels voor het letterzetten – Zonder regels ontstaat 
geen tekst in spiegelbeeld, welke zeker niet op tijd klaar zal staan om in 
oplage te drukken– Een taakverdeling zeker bij het drukken is daarom van 
groot belang – Met zekerheid leidt samenwerking bij het drukken tot een 
beter resultaat - Neem daarom samen voor de laatste tekstcorrectie zeker 
een spiegel bij de hand - Dresseer de loden letters voor het inrollen met 
inkt die zo gelijkmatig verdeeld, zeker de mooiste afdruk geeft - En vergeet 
voor de zekerheid niet om te genieten van het plezier bij het werken met 
elkaar op en om de boekdrukpers – Dan kijk je zéker vol van trots naar de 
tekst die hangt of ligt te drogen en zeer goed leesbaar is - Zodat je deze, 
zeker weten, met anderen delen wilt! 
  
Aantal deelnemers: maximaal 12 

 

Algemeen Het werken met de vrije tekst 
(Voor mij het mooiste onderdeel van alle Freinetkenmerken!) 
Jan Overweel                                                                                         
Windroos  -  Wijk bij Duurstede 
   
Op de Windroos hebben we de vorm zodanig in de school verweven dat 
we hier zelfs het predicaat Excellente school voor hebben gekregen. Hoe 
trots zijn we op iets wat heel herkenbaar in alle groepen terugkomt. 
In deze workshop neem ik jullie mee in onze werkwijze, kom ik met 
voorbeelden maar er is ook ruimte voor jullie inbreng. 
Met elkaar spreken we over het belang van de vrije tekst in de 
ontwikkeling van onze kinderen. Dit vanuit het perspectief van de 
taalontwikkeling maar zeker ook vanuit het perspectief van zelfbeeld, 
zelfvertrouwen en dus sociaal emotionele ontwikkeling. 

 

 
 

12.30  Lunch 
 

13.15 Buurtwandelen met taal 
 
Aan de hand van een instructie gaan we in groepjes de buurt van de 
Nieuwe Regentesseschool verkennen. Taal staat centraal bij deze 
wandeling. 
 
 
 



14.15  Het Freinet café   
 
Bedoeling: uitwisseling en kennisconstructie over onderwerpen die 
ertoe doen op de freinetschool.  
 

Vanuit een aantal freinetscholen worden onderwerpen aangereikt 
om samen in een losse setting te bespreken. De school zorgt 
behalve voor een collega die het onderwerp kort introduceert ook 
voor een gespreksleider die het gesprek aanjaagt.  Waar het over 
gaat? Het kan van alles en nog wat zijn: soms zijn het vragen, soms 
zijn dat presentaties van spraakmakende voorbeelden, maar 
mogelijk is het nog iets anders. In het overzicht hieronder zie je de 
diversiteit aan onderwerpen.  
 

 
 

CAFÉ 
 

onderwerp  Inbrenger-team 
1 TAALBLADEN 
Hoe kun je het aanbod op taalbladen n.a.v. tekstbesprekingen 
borgen? 
 

 Windroos 

2 LEVEND REKENEN 
Hoe kun je Levend rekenen, je instructie (EDI-model) en de 
methode op de beste manier tot elkaar tot elkaar laten 
verhouden? 
 

 Windroos 

3 LEVEND REKENEN t.o.v. DE METHODE 
Wat is het verschil tussen realistisch rekenen en levend 
rekenen. Hoe kun je de methode hierbij laten aansluiten? 
 

 Parkschool 

4 HET REKENONDERWIJS OP ONZE FREINETSCHOLEN 
Hoe kunnen we goed rekenonderwijs geven en hierbij ook 
Levend Rekenen? 
 

 Bothoven 

5 ZELF PLANNEN 
Hoe kunnen we het beste omgaan met zelf plannen van 
weektaken en reflectie op werk met kinderen? 
 

 Windroos 

6 DE INDELING VAN WERKTIJD / WERKPLAN 
Hoe bevorderen we eigen keuze, het zelfstandig werken en 
verantwoordelijkheid voor eigen werk versus taken die 
verplicht moeten? 
 

 Freinetschool 
Delft 

7 DE GESCHREVEN TEKST 
Hoe kunnen we het enthousiasme voor het schrijven van de 
vrije tekst levendig houden (m.n. in de bovenbouw). 
 

 Freinetschool 
Delft 



8 NATUURLIJK LEREN LEZEN 
Hoe organiseer en verbeteren we andere freinetscholen het 
aanvankelijk lezen in groep 3 op de werkwijze Natuurlijk leren 
lezen? 
 

 Freinetschool 
Delft 

9 WERKEN IN HET FREINETLAB 
Wij werken in het Freinet Lab met als uitgangspunt Freinet, 
werken aan verrijking/verdieping, mindset en executieve 
functies, voor een specifieke groep leerlingen. 
 

 Freinetschool 
Delft 

10 HOOGBEGAAFDHEID 
Hoe komen begaafde/hoogbegaafde leerlingen goed tot hun 
recht, i.c.m. onze visie op onderwijs? 
 

 Elckerlyc 

11 LEERKRACHTVAARDIGHEDEN VOOR DE KRING 
Hoe begeleid je op een goede manier de kring? Welke vragen 
stel je? Wanneer stuur je? Wat doe je als de taal het moeilijk 
maakt om dingen te bespreken? 
 

 Parkschool 

12 ECHT WERK 
Hoe doen we dat “Echt werk” op school? Welke werkplaatsen 
/ hoeken/tuinwerk hebben scholen (m.n. ook in de hogere 
groepen)? 
 

 Freinetschool 
Delft 

13 GROEPSVORMING IN GROEP 1- 2 
Wij doen groepsvorming in groep 1-2  onder andere d.m.v. De 
Glunderketting. 
 

 Freinetschool 
Delft 

14 STARTENDE KLEUTERS 
Hoe gaan we om met startende kleuters? De communicatie, 
het wennen, de intake etc. Hebben meer scholen last van de 
prestatiegerichte en druk werkende ouders die de kinderen 
moeten “onderbrengen” en geen ruimte hebben voor het 
wenproces? 
 

 Nieuwe 
Regentesse 

15 HOOGBEGAAFDHEID 
Op een Freinetschool is het niet nodig om een “apart klasje” 
met hoogbegaafden te hebben. Iedereen wordt dan genoeg 
uitgedaagd en kan op zijn/haar eigen niveau werken. 
 

 Nieuwe 
Regentesse 

16 ICT 
Op welke wijze kan ICT een waardevolle bijdrage leveren aan 
de organisatie en verrijking van het freinetonderwijs? 

 Regenboog 

 

 
15.00  Afronding freinetcafé   

 
In de centrale hal ontmoeten we elkaar onder genot van een hapje en 
drankje om uit te wisselen over je ervaringen.   

 
 



15.15 Voorstellen, felicitaties en opmerkingen 
 
Er worden vanuit de organisatie van de studiedag een aantal vragen 
gesteld en voorstellen gedaan. Ieder wordt aangemoedigd om te reageren 
met felicitaties, opmerkingen en ideeën. 

15.30  Afsluiting 
 

 
 
 
 
 

 


