Algemene ledenvergadering Vereniging voor freinetpedagogie

16-11-2018

Aanwezig: Luc Heyerick, Marijke Wiederholdt, Jimke Nicolai, Jan Dekker, Patrick Leunens, Jan
Overweel, Lodewijk Bergsma, Nartano Glijn, Nanda van Beek, Virginie Sinty, Truus Schuttyser, Maike
Messelis (asp.lid). + Maaike Nicolai
Welkom door voorzitter Luc met de vraag m.b.t. punten voor agenda (aanvulling).
Vastgestelde agenda:
1. Opening en welkom.
2. Notulen ALV/2017.
3. Terugblik afgelopen jaar: bestuur, ontwikkelingen ledenbestand en freinetkantoor.
4. Financieel: kascommissie 2017, financieel jaaroverzicht 2018 en begroting 2019.
5. Publicaties-uitgavenbeleid.
6. Bestuursverkiezing: voordracht Nanda van Beek.
7. Voordracht erelidmaatschap Jimke Nicolai en Jeroen Tans
8. Rondvraag
Opmerking Jimke: uitnodiging voor de ALV- vergadering moet eerder via email.
2. Notulen Alv2017: Nanda v.B geeft aan dat de taaldrukwerkplaats niet meer bestaat. Notulen
worden door de vergadering aangenomen.
3. Terugblik afgelopen jaar
Ledenaantallen: zie overzicht. Lijkt toch een tendens te zijn dat scholen kiezen voor een abonnement
of algemeen lidmaatschap i.p.v. schoollidmaatschap. Kostenoverweging of onduidelijkheid over wat
het is? Mede hierdoor worden de inkomsten minder.
De bestuursleden hebben met diverse geledingen gesproken. In de gesprekken met individuele leden
en een groep Gentse directeuren bleek, dat er vooral veel onduidelijkheid bestaat over wat nu de
vereniging is en doet en hoe deze zich verhoudt tot de andere initiatieven, zoals de Freinetbeweging
in Vlaanderen.
Hoe verder? Bestuur heeft gekeken naar de volgende scenario’s:
-doorgaan zoals nu,
-beperkte rol/taak voor de vereniging,
-weer uit elkaar gaan: Nederland en Vlaanderen apart verder,
-vereniging beëindigen.
Bij de peilingen blijkt wel dat er zeker behoefte is aan een overkoepelend orgaan, zoals de Vereniging
is. Het bestuur gaat een voorstel maken, waarin duidelijk wordt gemaakt wat er zou moeten
gebeuren om continuering mogelijk te maken. Communicatie is daarbij een cruciale factor: er is
gekozen voor het vernieuwen van de website, die moet gaan bijdragen aan verbeterde
communicatie met de leden en een goed beeld geven m.b.t. wat het freinetonderwijs zo bijzonder
maakt. Dit alles in een moderne en voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijke vorm.
*Wat willen de leden nu m.b.t. de bespreking van de voorstellen vanuit het bestuur? Hierover wordt
gediscussieerd en er wordt door diverse leden genoemd dat een extra ALV niet direct een goede

oplossing is om veel leden te bereiken. Andere opties dienen te worden onderzocht en worden
betrokken in het communicatieplan.
Mandateren van bestuur: ga de zaken uitwerken en geef de leden de mogelijkheid om daarop te
reageren > opdracht ALV: bestuur ga aan het werk met de ideeën en voorstellen van de leden.
Neem echter ook actief het voortouw.
Besluit: de vergadering geeft het mandaat waarbij wordt aangegeven dat er niet direct een ALV maar
een voorfase moet zijn met het bespreken van de concepten.
4. Financiën: Marijke leest het antwoord van de kascie op en de goedkeuring van de kascie (Kwinten
Keulemans en Izaac de Vries). Patrick vraagt waar de genoemde vragen/opmerkingen over gaan en
krijgt een toelichting. Vergadering gaat akkoord.
Begroting: Marijke licht toe> vergadering gaat akkoord.
Kwinten wil nog wel een jaar. Izaac heeft het 2 jaar gedaan en moet worden vervangen.
Kascie: Jan O vraagt in het team. Anders via directeurenoverleg en coördinatoren.
5. Uitgavenbeleid: Het boek over de Buurtwandeling wordt door een groep auteurs geschreven en
komt uit in De Reeks in 2019.
Hernieuwde uitgave van een standaardwerk over de freinetpedagogie als opvolger van het boek
‘Freinetonderwijs; een eigen wijze van onderwijs’ uit 1993 van John Bronkhorst en Jeroen Tans > het
bestuur gaat de redactieraad van de Reeks uitnodigen voor een bijeenkomst over uitgavenbeleid.
Jimke geeft aan dat de redactieraad Freinetbibliotheek (Jimke Nicolai en Rouke Broersma) mogelijk
met een voorstel over een nieuwe uitgave over Portfolio’s en brevetten gaat komen voor publicatie
in 2019.
6. Bestuursverkiezingen: Nanda v. B. wordt voorgedragen > wordt door de vergadering
geaccepteerd samen met de herverkiezing van het zittende bestuur. Nadrukkelijk wordt de noodzaak
genoemd om het bestuur te verbreden en te verjongen (speerpunt de komende jaren)
7. Voorstel voor erelidmaatschap: Jimke Nicolai en Jeroen Tans. Wordt door de vergadering
overgenomen.
8. Rondvraag:
-Lodewijk B. vraagt naar de vernieuwingsbeweging in Vlaanderen. Luc licht dit toe vanuit het
Keerpuntinitiatief naar een aanvraag voor erkende freinetstudierichting. Dit gaat met steun van de
scholen.
-Lodewijk B. geeft aan dat hij in Zwitserland een krantenartikel over onderwijsvernieuwing
tegenkwam. Voor FN.
Patrick L. geeft aan dat Truus S. met pensioen is en hijzelf in mei 2019 met pensioen gaat. Ze willen
daarna hun kennis en ervaringen blijven delen.
Luc sluit de vergadering om 17.31 uur.

Notulist: Jan D.

