Verslag van het bestuur en freinetkantoor 2021
Bestuur: in het jaar 2021 zijn er 6 bestuursvergaderingen gehouden. Alle vergaderingen
in 2021 zijn online geweest.
De ALV-2021 is voorbereid door het bestuur. Er is gekozen voor het laten plaatsvinden
van de ALV op de locatie van het Freinetcongres in Gent op 23 augustus 2021, mede om
de mogelijkheid te hebben elkaar weer ‘live’ te ontmoeten. Daarnaast was het zo
georganiseerd dat ook leden online in de vergadering konden participeren. Naast het
bestuur waren er vier leden plus drie leden online aanwezig. Dit online deelnemen
verliep niet goed (slechte verbinding en onvoldoende overzicht voor de online
deelnemers).
Het bestuur heeft zich afgelopen jaar gericht vooral gericht op ‘lopende’ zaken. Dit werd
veroorzaakt door omstandigheden, deels gerelateerd aan de bijzondere corona-situatie.
Eind 2021 heeft het bestuur 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 en 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.
-verder ontwikkelen en bijhouden/actualiseren van de vernieuwde website: dit gebeurt
door de coördinator Nederland. Het instellen van een website-werkgroep is door
omstandigheden nog niet in gang gezet.
-Publicatiebeleid: het bestuur is er nog niet aan toegekomen het beleidsstuk van 2020
te concretiseren. Dit blijft op de agenda en zal na het vervallen van de coronabeperkingen verder worden opgepakt.
De uitgave en verkoop van boeken:
-er worden nog steeds via de website boeken vanuit de voorraad verkocht. Dit jaar is er
een herdruk van het boekje ‘C. Freinet en P. Petersen’ gemaakt vanwege een
toenemende vraag.
-Afgelopen jaar was er één uitgave: het prentenboek over het leven van C. Freinet,
gemaakt door Julie Burez en Roxanne Vlerick (gepresenteerd op 23 augustus 2021). Het
boek is uitgedeeld aan de leden op het congres en verzonden naar de overige leden).
Voor 2022 is er een uitgave in de Freinetbibliotheek: ‘De schooldrukkerij’ (nr. 16), in
vertaling uit het Frans door Rouke Broersma (beschikbaar voor verzending na de
prestentatie op freinetschool de PIT in Groningen op 18 maart 2022)
Planning uitgeven 2023: een vertaling van Freinet’s publicatie over ’levend rekenen’ in
de Freinetbibliotheek (nr.17) en een publicatie in de Reeks over levend taalonderwijs
anno 2023 in het verlengde van beide laatste Freinetbibliotheekboeken over de
Schoolkrant en de Schooldrukkerij. Hiervoor is een plan gemaakt en wordt gewerkt aan
een redactiegroep.
-In Vlaanderen is een sterke toename van het Freinet-secundair onderwijs gaande.
Hierdoor is het wenselijk te onderzoeken welke behoefte aan literatuur daar bestaat.
Vervolgens kunnen we uitgaven daarvoor gaan voorbereiden en uitbrengen. Hiervoor
heeft het bestuur al enige mensen benaderd, die komende tijd hiermee aan het werk
gaan.

Financiële/ledenadministratie.
De penningmeester heeft de financiële overzichten klaargemaakt en naar de leden van
de kascommissie verzonden.
De penningmeester brengt steeds in het bestuur de financiele ontwikkelingen in om
actuele stand van zaken als wel de prognoses voor komende jaren te kunnen bespreken
en tijdig tot voorstellen voor actie te kunnen komen.
In het historisch ledenoverzicht wordt duidelijk hoe de ledenaantallen zich ontwikkelen.
In Nederland is een toename van het aantal algemeen leden zichtbaar, mede als gevolg
van de leerlingengroei op een aantal scholen en het toenemen van het aantal
freinetscholen in Nederland met als resultaat het toenemend aantal freinetwerkers.
Opvallend is ook dat van een groot aantal nieuwe opgaven als lid (14 x) via de website,
vervolgens na verzending van de factuur voor de lidmaatschapsbijdrage geen reactie
meer komt.
De niet betalende schoolleden in België zijn benaderd met de vraag of ze nog lid willen
blijven, waarbij een grote groep aangaf dit graag te willen, maar vervolgens ook daarvan
werd na het verzenden van de facturen geen reactie meer ontvangen.
Het bestuur heeft nu besloten pas tot het versturen van de boeken over te gaan na
ontvangst van de lidmaatschapsbijdrage.
Bestuursactiviteiten
Augustus 2021 kon het freinetcongres (Tweedaagse) in Vlaanderen, georganiseerd door de
Vlaamse freinetbeweging en de werkgroep congres onder het motto ”Freinet weegt, Freinet
beweegt” , met een jaar uitstel gelukkig doorgaan. De tweedaagse startte met een mooie
dansvoorstelling “As long as we are playing” door Kabinet k waarna op twee locaties een
levendige uitwisseling in workshops plaats vond. Het prentenboek over het leven van
Celestine Freinet werd tijdens het congres gepresenteerd door de beide schrijfsters. Het
bestuur van de Vereniging was beide dagen aanwezig en zorgde voor de verspreiding van
het prentenboek en de verkoop van andere boeken uit de Freinet winkel,
Samenstellen/redactie van Freinetnieuws: freinetnieuws is in 2021 tweemaal
uitgekomen (209 en 210), beiden volledig verzorgd door het freinetkantoor. In 2022 is
FN211 uitgebracht en staat FN212 op de planning. Ook voor het verzorgen van het
Freinetnieuws wordt gezocht naar een uitvoeringswerkgroep.
Freinetkantoor:
*Algemeen.
Er is wederom veel tijd gaan zitten in de praktische uitvoering/administratieve taken
m.b.t. het freinetkantoor. De coördinator is ondersteund bij het opstellen en verzenden
van alle facturen (per lid) en het voorbereiden van de facturering voor komend jaar,
waarvoor een vrijwilligersvergoeding is verstrekt door het bestuur, passend binnen de
begroting.
Er wordt regelmatig per email en minder per telefoon een beroep gedaan op het
freinetkantoor voor uiteenlopende zaken. (voor zowel informatie als bijvoorbeeld het
verzorgen van voorlichting of het ondersteunen van afstudeerprojecten).
*Bijwonen van het directeurenoverleg in Nederland (3 x per jaar). Blijft een belangrijke
verbinding, ook voor de informatievoorziening van- en naar het bestuur.
*Bijwonen coördinatorenoverleg (2x per jaar) is dit jaar voortgezet. Dit jaar hebben de
coördinatoren de praktische invulling van de Studiedag Nederland op 30
september2022 in Utrecht overgenomen van het freinetkantoor.
*De studiedag Nederland.
De studiedag Nederland is uitgesteld van 25 maart naar 30 september 2022 in Utrecht.
Hierbij is het bestuur om advies gevraagd door de Nederlandse freinetscholen. De Vvfp
is mede-organisator en vervult een rol bij het versturen van de facturen voor de

deelnemensbijdragen en schier voor/staat garant voor -het begrootte bedrag van kosten
voor middelen.
*Website
Er zijn een aantal freinettechnieken verder uitgewerkt, een overzicht van
freinetscholing/nascholing opgenomen en er zijn filmpjes van diverse scholen
toegevoegd, waaronder een filmpje van enthousiaste ouders van freinetschool De
Bothoven in Enschede, die gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning door het
freinetkantoor.
*Facebookpagina Het actueel houden van de facebook pagina van de Vvfp is een
wekelijks terugkerende activiteit.
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