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Freinet aan het woord

De moderne school (Ecole Moderne)
Dit uitgaan van de levende werkelijkheid betekent: 
midden in het leven staan! Dit houdt in dat een 
school een 'moderne school' moet zijn, die de 
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.



Deze tijd

• Geletterdheid van deze tijd
• Teksten van deze tijd
• Lesgeven in lezen en schrijven in deze tijd
• Geletterde kinderen van deze tijd



😱 wat nu weer

https://blog.emojipedia.o
rg/new-emojis-in-2022-
2023/

https://blog.emojipedia.org/new-emojis-in-2022-2023/


https://www.tele2.nl/blog/nieuwe-emojis/

https://www.tele2.nl/blog/nieuwe-emojis/


https://www.nu.nl/mobiel/5126222/bepaalt-welke-nieuwe-emojis-telefoon-krijgt.html

https://www.nu.nl/mobiel/5126222/bepaalt-welke-nieuwe-emojis-telefoon-krijgt.html


https://www.trouw.nl/cu
ltuur-media/is-emoji-
een-taal-of-blijft-het-
een-
teken~bb95abc9/?referr
er=https%3A%2F%2Fww
w.google.nl%2F

https://www.trouw.nl/cultuur-media/is-emoji-een-taal-of-blijft-het-een-teken~bb95abc9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F


Geletterdheid van deze tijd

• We communiceren digitaal

• Kinderen experimenteren buiten school met media

• Beeld en geluid zijn even belangrijk als geschreven 
tekst

• Schrijftaal verandert; beeldtaal verandert

• De status van teksten verandert

• Wie bepaalt wat wij lezen/zien/gebruiken?



Geletterdheid van deze tijd
Wat zijn de kwesties?

• De leescrisis

• Wat is ‘geletterdheid’ in deze tijd?

• Lezen, schrijven en praten op school 
in de 21ste eeuw: moet er iets 
veranderen? 

• Is de digitalisering van lezen en 
schrijven een bedreiging?



21steeeuwse vaardigheden en 
Digitale Geletterdheid 



Teksten van deze tijd en hoe we ze lezen

• In het dagelijks 
leven

• In de wereld
• Op school



Teksten om je 
heen in de 
tastbare
wereld



Online teksten in het dagelijks leven

http://www.mmommorpggames.com/games-in-het-
nederlands/2/#forge-of-empires

http://www.mmommorpggames.com/games-in-het-nederlands/2/


Informatieve websites, thuis en op school

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/waarom-kunnen-
cactussen-leven-de-woestijn

https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/waarom-kunnen-cactussen-leven-de-woestijn


Informatieve websites: tekst en beeld

https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/hoe-schildpadden-aan-hun-schild-komen

https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/hoe-schildpadden-aan-hun-schild-komen


Informatieve websites: hyperlinks

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontbossing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontbossing


Verhalende jeugdliteratuur op papier: 
lineair langere teksten lezen



Digitale verhalende jeugdliteratuur

https://www.youtube.com/watch?v=bE5kRnjQtBw

https://www.youtube.com/watch?v=bE5kRnjQtBw


Jeugdliteratuur online

https://soundclo
ud.com/dewaan
zinnigepodcast/t
racks

https://www.youtu
be.com/watch?v=5
meHL9LP58E

https://soundcloud.com/dewaanzinnigepodcast/tracks
https://www.youtube.com/watch?v=5meHL9LP58E


Informatieve 
(kinder)boeken op 

papier



Informatieve (kinder)boeken op papier



Papieren en digitale teksten om te leren

https://www.youtube.com/watch?v=Iv
sHvfs3G1M

https://www.youtube.com/watch?v=IvsHvfs3G1M


Filmpjes om te leren



Oude en
nieuwe
vaardigheden



Lesgeven in lezen en schrijven in 
deze tijd

Meer dan lezen en schrijven alleen

Van techniek naar bewustzijn



Praten over inhoud en
vorm van teksten is 

belangrijker dan ooit



Gesprekken bij het lezen en 
schrijven van teksten

• Onderwerp
• Doel 
• Structuur
• Taalgebruik
• Toon
• Vormgeving
• Media 



Herwaardering van tekenen als 
communicatiemiddel

• Onderwerp
• Doel 
• Structuur
• Taalgebruik 
• Toon
• Vormgeving
• Media 



Werken met beeld, 3D en geluid

• Onderwerp
• Doel 
• Structuur
• Taalgebruik 
• Toon
• Vormgeving
• Media 



Wat mogen we niet verliezen?

• Diep lezen
• Langere teksten lezen 

en begrijpen
• Empathie en inleving in 

teksten
• Kritische analyse van 

teksten
• Schrijven wat je op je 

hart hebt
• Schrijven met de hand
• Tekenen wat je bedoelt 

en wat je weet
• Praten over wat je 

leest, bekijkt en schrijft



Geletterde kinderen van deze tijd

Samen komen we 
verder



Dank! 

Blog:

https://iedereenkanlerenschrijven.nl

Contact:

ikls@xs4all.nl

https://iedereenkanlerenschrijven.nl/
mailto:ikls@xs4all.nl

