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Bestuursvoorstel publicatiebeleid.
Ter bespreking op de Algemene ledenvergadering van de Vereniging voor freinetpedagogie
op 15 november 2019 te Heiloo.
Er bestaat op dit moment geen samenhangend publicatiebeleid. Om een samenhangend
publicatiebeleid te creëren stellen wij als bestuur ons het volgende voor:
Het bestuur beoogt samen met de leden de ontwikkeling te bevorderen van onderwijs
gebaseerd op de pedagogie van Freinet. Het bestuur stimuleert daartoe uitwisseling van
gedachten en ervaringen op pedagogisch gebied tussen allen die bij het freinetonderwijs zijn
betrokken. Op basis van deze doelstellingen stelt de Vereniging voor freinetpedagogie een
democratisch en transparant beleid als volgt voor:
1.

Het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van een periodiek en het actualiseren van de
websites e.a. digitale platformen.

2.

Het doen vervaardigen, realiseren en uitgeven van materiaal, publicaties en documentaires.

3.

Het actualiseren van uitgaven in de reeks over inhoud en ontwikkeling binnen het hedendaags
freinetonderwijs.

4.

Het aanvullen van de freinetbibliotheek. Toegespitst op vertaling van bestaande publicaties
van Célestin Freinet, het toegankelijk maken van relevante publicaties uit Nouvelle Educateur
en andere internationale publicaties die de moeite waard zijn voor het freinetonderwijs nu.

In onderstaande procedure wordt gesproken over bestuur, ALV, redactieraad en
publicatiegroep:
A.

Bestuur: is bestuur van de Vereniging voor Freinet Pedagogie.

B.

ALV: is de Algemene ledenvergadering van de Vereniging voor freinetpedagogie.

C. Redactieraad: is redactieraad deze bestaat uit drie leden elk voor drie jaar worden gekozen,
elk jaar tijdens een ALV treedt een lid af en treedt een nieuw lid met goedkeuring van de ALV
aan. Bij het versturen van de Uitnodiging van de ALV is het rooster van aftreden bekend. Van
de redactieraadsleden wordt ervaring verwacht met schrijven of vertalen, publiceren en/of
produceren. Het is mogelijk om als aspirant-lid ervaring op te doen binnen de redactieraad. Bij
noodweer of uitval van een redactielid stelt het bestuur (tijdelijk) een vervanger/invaller aan.
D. Publicatiegroep: is publicatiegroep die bestaat uit de indiener(s) van het publicatievoorstel, ook
andere leden kunnen zich voor de publicatiegroep aanmelden. Zowel de publicatiegroep als de
redactieraad tonen een balans in herkomst van leden en onderwerpen afkomstig uit beide
regio’s, Nederland en Vlaanderen.

Voor de realisatie van een democratisch en transparant beleid stelt de Vereniging voor
freinetpedagogie zich de volgende procedure voor:
1.

Het bestuur nodigt alle leden uit met plannen te komen voor een publicatie. Het is voor die
leden mogelijk om van tevoren met het bestuur, lees een bestuurslid, van gedachten te
wisselen alvorens het voorstel in te dienen. De indiener mag ook van het bestuur hulp
verwachten bij de indiening van een voorstel.
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2.

Elk lid kan of een aantal leden samen kunnen, het hele jaar door voorstellen indienen tot
publicatie.

3.

Het bestuur toetst of het voorstel past binnen de doelstellingen de planning en begroting.
Daarnaast legt het bestuur het voor aan de redactieraad.

4.

De redactieraad toetst het publicatievoorstel op inhoud- onderwerp – thematiek – relevantie –
planning, deelnemers en begroting. De redactieraad legt de uitkomst daarvan voor aan het
bestuur en adviseert haar over de zinvolheid tot publicatie.

5.

Het bestuur neemt een overwogen besluit.

6.

Het bestuur moet instemmen met het voorstel alvorens het ter goedkeuring voor te leggen aan
de ALV. En vastleggen in de jaarplanning die tevens deadline is voor de redactieraad.

7.

Een eerste voorstel tot publicatie moet minimaal drie maanden voor de ALV in het
voorafgaande jaar van publicatie zijn ingediend en kan pas na goedkeuring in aanmerking
komen voor uitgave in het daaropvolgende jaar of daarna. Het voorstel is voorzien van een
concept over inhoud- onderwerp – thematiek – relevantie – planning, deelnemers en begroting.

8.

Iedere publicatie vormt een financieel zelfstandig project.

9.

Rond elke publicatie vormt zich een publicatiegroep die begeleid wordt door de redactieraad
volgens het door de ALV goedgekeurde plan en stelt zich als taak een bepaalde publicatie te
realiseren.

10. De publicatiegroep werkt de ideeën uit. Schrijft aan het manuscript of scenario. Draagt bij aan
het verzamelen van noodzakelijk beeldmateriaal.
11. Het bestuur stelt de publicatiegroep aan en legt vast hoe de communicatie tussen bestuur en
redactieraad zal verlopen. Het bestuur dient zicht te hebben op- en sturend op te kunnen
treden in het totaal van publicaties en de relevantie van het geheel. Basis daarbij is
duidelijkheid over:
-Welke doelgroepen worden bediend?
-Wordt ingegaan op de uitdagingen waarvoor scholen en leraren zich zien gesteld?
12. De redactieraad begeleidt de publicatiegroep, is beschikbaar voor de schrijvers, vormgever en
producent en beoordeelt of het geschrevene of verfilmde voldoet.
13. De schrijvers dragen hun auteursrecht over aan de Vereniging voor freinetpedagogie.
14. Financiële afspraken worden door het bestuur per publicatie in een vroeg stadium vastgelegd
met de betrokken auteurs, vormgevers, redacteurs en regisseurs. Deze kunnen alleen in
overleg en na goedkeuring van het bestuur plaatsvinden. Wijzigingen kunnen alleen met
instemming van het bestuur worden gedaan.
15. Het bestuur bewaakt het budget.

Na vaststelling van het publicatiebeleid zal een eerste redactieraad worden aangesteld. Bij de
aanstelling van de eerste redactieraad wordt ook een rooster van aftreden opgesteld en
goedgekeurd door de ALV.
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