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Van het bestuur: Algemene Ledenvergadering van 15-11-2019 > belangrijkste gesprekspunten en
verslag (achter in dit FN) > perspectieven voor de komende jaren.
Terugblik studiedag Nederland 15 november 2019 in Heiloo.
Nieuwe boekuitgave in 2020.
Andere interessante uitgaven.
Windroos Wijk bij Duurstede heeft predicaat excellente school.
School in de kijker: hoe werkt een Freinetschool? Artikel op MAMMA.LIBELLE.BE
Freinetcongres/Tweedaagse Gent 2020.
Agenda’s Vereniging en Beweging.
Vernieuwde website van de Vereniging voor freinetpedagogie: binnenkort online
Verslag van de ALV 15 november 2019 in Heiloo

Van het bestuur
De Vereniging voor freinetpedagogie als onderdeel van de brede freinetbeweging wil een actieve
vereniging van freinetwerkers en belangstellenden zijn. Een vereniging is een coöperatie; een ‘organisatie
van leden’. De leden uiten hun verbinding en betrokkenheid bij de vereniging door het lidmaatschap en
actieve bijdrages op basis van de doelstellingen van de vereniging en de ‘zichtbare resultaten’. Het
bestuur, verkozen door de leden, heeft als opdracht deze zichtbaarheid en resultaten te coachen en te
bewaken.
Het ‘verenigingsdenken’ lijkt onder druk te staan in de maatschappij van 2020. Is de verenigingsvorm
inderdaad een achterhaald begrip of verliest de samenleving door sterke focus op het individu de
connectie met het collectief?
Het Freinetconcept kiest fundamenteel voor het belang van het collectief naast de individuele ruimte als
voortdurende essentiële factor voor het goed functioneren van menselijke samenlevingen. Vandaar dat
het bestuur van de Vereniging voor freinetpedagogie niet kiest voor het ‘achterhaald begrip’ maar voor
coöperatie, waarbij steeds opnieuw moet worden afgesproken hoe dat dan vorm moet krijgen. Hiervoor
is samenwerking en open communicatie noodzakelijk.
Op de ALV op 15 november j.l is afgesproken dat het bestuur deze communicatie met de leden als
prioriteit stelt. Er wordt met name gewerkt aan een vernieuwde website (in de lucht vanaf april 2020),
een goede film over het freinetonderwijs van 2020 en de beleidsnota voor het publicatiebeleid voor de
komende jaren.
Daarnaast wordt verder gewerkt aan het beschrijven c.q. verduidelijken van de procedures binnen de
vereniging.
De notulen van de ALV zijn bijgevoegd in dit freinetnieuws (laatste pagina’s).
Het bestuur moet helaas vaststellen dat meer dan 30% van de leden de lidmaatschapsbijdrage over 2019
niet heeft betaald maar wel de toegezonden boeken heeft geaccepteerd. Daarbij hebben deze leden ook
niet aangegeven hun lidmaatschap niet te willen voortzetten.

Terugblik landelijke studiedag Freinet Nederland
2019:
Op 15 november 2019 vond de jaarlijkse studiedag
Nederland plaats in Heiloo op Freinetschool Elckerlyc.
Rond het thema ‘Freinet: eigentijds en vol uitdaging;
#ontdek je buurt’ volgden de 150 deelnemers uit
België en Nederland een afwisselend programma.
Ze genoten van het gastvrije onthaal door de collega’s van Elckerlyc en de uitstekende catering,
verzorgd door de leerlingen van praktijkschool Focus uit Heerhugowaard. De auteurs van het boek
‘Buurtwandelingen. Wat gebuurt er bij jou?’ gaven een presentatie over inhoud en totstandkoming
van dit nieuwe boek in De Reeks. De special werd verzorgd door Marijn de Koning van IVN-educatie,
die sprak over de beleving van kinderen en volwassenen wanneer ze naar buiten gaan. Er was een
gevarieerd aanbod in de beide workshoprondes. Daaromheen was er, zoals altijd, gelegenheid voor
ontmoeting.
Hieronder een kleine foto-impressie van de dag (foto’s Robert van der Eng)

Kom binnen!

De schrijfsters van ‘Buurtwandelingen’
presenteren hun boek

IVN-keynote Marijn

Gastschool Elckerlyc opent de dag

Prima catering door praktijkschool Focus

Workshops: gevarieerd aanbod

En een mooie persoonlijke reactie op de studiedag in Heiloo via facebook

Nieuwe uitgave 2020 > een nieuw boek in De Freinetbibliotheek (nummer 15): ‘Le Journal
Scolaire’ (De schoolkrant)
Uit een hele grote doos vol archiefmateriaal, afkomstig uit de bibliotheek van Goof Donkersloot,
kwam ik een boekje tegen dat mijn interesse wekte. Ik kende het niet: Le Journal Scolaire.
Auteur: Célestin Freinet. Uitgegeven in 1967, een jaar na zijn dood dus.
Inmiddels is Rouke Broersma bezig met de vertaling van het boekje. Het is oorspronkelijk uitgegeven
in klein formaat, maar wij willen het graag in 2020 toevoegen aan de Freinetbibliotheek in de
gangbare A5 afmeting. Het zal een boekje van ruim 100 bladzijden worden. Het gaat over de
schoolkrant natuurlijk, maar de lezers kunnen erop rekenen dat Freinet daar veel meer (zie de
inhoudsopgave hieronder) over heeft te vertellen dan Wikipedia: ‘Een schoolkrant is een tijdschrift
dat op reguliere basis uitgegeven wordt door een school. Een schoolkrant kan worden gemaakt door
en voor de leerlingen. Vaak speelt de mening van de schoolleiding (op de achtergrond) eveneens een
rol, maar tegenwoordig hebben schoolkranten soms ook redactionele vrijheid. Vroeger werd de
schoolkrant vaak gestencild’.
Hier alvast een paar titels (in concept) van de inhoudsopgave van het boek, dat uit drie delen
bestaat.
EERSTE DEEL:
Geschiedenis van de schoolkrant
De schoolkrant als onderwijsvorm
Van vrije tekst naar schoolkrant
Didactische en technische organisatie
Verschillende soorten schoolkranten
De inhoud van schoolkranten
Vormgeving
Peuter- en kleutergroepen
Midden- en bovenbouwgroepen
In éénklassige scholen
In stadsscholen
In het speciaal onderwijs en
kindertehuizen
In het voortgezet onderwijs
In de Franse Unie
In diverse landen in de wereld
De kwaliteiten van de schoolkrant

TWEEDE DEEL:
Pluspunten van de schoolkrant
Pedagogische pluspunten
Psychologische pluspunten
De schoolkrant als bron voor kennis
van het kind
Didactische pluspunten
De schoolkrant in dienst van
burgerschapsvorming en
internationaal begrip

DERDE DEEL:
Schoolcorrespondentie

Als er scholen zijn die interessante illustraties voor dit boek hebben; we houden ons van harte aanbevolen.
Jimke Nicolai (info@levendleren.nl)

Andere interessante uitgaven:

De Nederlandse vertaling van "La Guerre des boutons" door
Rouke Broersma (uitgever: Bunner Boekerij). Dit beroemde
boek van Louis Pergaud geeft een illustratie van Freinet's
speltheorie: neem kinderen serieus in hun behoefte aan
werk.
https://www.levendleren.nl/shop/?menu=shop&item=public
aties

Een overzicht vooroordelen en common-sense over het
onderwijs in Vlaanderen (en ook algemeen): 'Is ons onderwijs
gebuisd?' met een bijdrage van Luc Heyerick.
https://borgerhoff-lamberigts.be/b…/is-ons-onderwijsgebuisd
Mythes en feiten: experts aan het woord
We horen heel wat verontrustende berichten over de Vlaamse
scholen. Ons onderwijs gaat achteruit, meertaligheid in de klas en
multiculturaliteit bemoeilijken het leren in plaats van het te
bevorderen. Inclusief onderwijs brengt enkel lasten met zich mee.
Focussen op het welbevinden van de leerlingen staat gelijk aan
betuttelen. Dergelijke slogans zijn wervend, maar zijn ze ook
correct?
In dit boek spreken experts zich uit over discussies die soms eerder
politiek dan pedagogisch lijken te zijn. Veel luid verkondigde
standpunten zijn te kort door de bocht, daar- om leggen de auteurs
de feiten voor. Vanuit hun onderzoekservaring in alle lagen van ons
onderwijs worden de hardnekkigste mythes (over o.a.
meertaligheid in de klas, diversiteit, thuistaal op de speelplaats,
projectwerken, alternatieve evaluatiesystemen) ontleed en wordt
de zin en onzin van deze kwesties aan het licht gebracht.
Of je nu leerkracht, pedagoog, ouder of leerling bent, dit werk zal je
de werkelijke staat van het onderwijs tonen.

Vernieuwingsschool De Windroos krijgt het predicaat ‘Excellente school’ 2019-20202021
In Nederland is het predicaat Excellente
school een predicaat voor scholen met
bijzondere kwaliteiten en voor scholen,
die uitblinken in een bepaald profiel.
Meedoen aan het traject levert niet alleen
het predicaat op maar heeft vaak een
positief effect op de school, het team en
de leerlingen.
En in dit geval ook een opsteker voor alle
scholen, die met de vrije tekst werken!
De Windroos excellent op taalonderwijs!
Begin 2019 heeft de Windroos het predicaat ‘Excellente school’ uitgereikt gekregen uit handen van de
Inspectie voor Onderwijs.
Voor de school is het de erkenning van het DNA van de school. De Inspectie heeft, na een uitgebreid
onderzoek dat startte in 2017, vastgesteld dat “Uitdagend onderwijs op de Windroos maakt dat kinderen
geprikkeld worden, gemotiveerd zijn om zich te uiten, te leren en te ontwikkelen tot kritisch denkende
burgers met oog voor hun omgeving” en heeft “waardering voor de solide wijze waarop de Windroos haar
“excellentieprofiel Levend taalonderwijs” door middel van de vrije tekst heeft uitgewerkt, de meerwaarde
van deze vorm van taalonderwijs voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen en de krachtige
aansluiting van het profiel bij het belang van de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden in te bedden in
het onderwijs van nu en in de toekomst.”

Herinnering
Lidmaatschapsbijdrage
2019

Team en ouders zijn verheugd over deze erkenning van de specifieke, kindgerichte aanpak van de Windroos.
De Windroos heeft in de loop der jaren een grote deskundigheid opgebouwd niet alleen op het op de vrije
tekst gestoelde taalonderwijs, maar ook op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen waarvoor het
taalonderwijs een belangrijke ondersteuning is. “Kinderen leren op een positiefkritische manier omgaan met
inbreng van anderen waardoor goede reflectieve vaardigheden worden ontwikkeld. Deze zijn zichtbaar
gekoppeld aan een respectvolle houding naar elkaar zowel van leerlingen als van leerkrachten.”, aldus de
Inspectie.
Het juryrapport eindigt met de uitspraak dat de bijzondere kwaliteiten van dit excellentieprofiel als
inspirerend voorbeeld kan dienen voor andere scholen die serieus werk willen maken van levend
taalonderwijs dat nauw aansluit bij de belevingswereld van hun leerlingen. “Jullie zijn de Messi onder de
scholen”, zei één van de rapporteurs bij de overhandiging van het koffertje .

Een vereniging als de onze, is er ‘voor en door de leden’. Om de vereniging in
stand te kunnen houden en de doelen te behalen, moet veel werk worden
verzet. Dit wordt gedaan door vrijwilligers, die hiervoor soms wel kosten
moeten maken (denk aan: bestuur, organisatie studiedagen, drukkosten
boeken). Deze kosten dragen we met elkaar door uw lidmaatschapsbijdrage.
Daarnaast hebben we beperkte inkomsten door de uitgave van onze boeken,
studiedagen en onderwijsmaterialen.
We hebben ook in 2019 de nota voor deze lidmaatschapsbijdrage aan alle
leden persoonlijk per email verstuurd.

Wanneer u het lidmaatschap onverhoopt zou willen beëindigen, graag een
melding via info@freinet.nl

School in de kijker: hoe werkt een Freinetschool?
Artikel van Leila Kandil op mamma.libelle.be van 01-02-2020

Die vraag stelden we aan Wim De Baets, directeur van Freinetschool De Koorddanser in Meulebeke.
“Er bestaat niet zoiets als dé Freinetschool”, verduidelijkt Wim meteen. “Freinetscholen vertrekken
uiteraard vanuit dezelfde principes, die van de Franse pedagoog Célestin Freinet, maar het zijn het
team, de kinderen én de ouders die de school maken. En dat is meteen ook helemaal Freinet:
iedereen die aan het schoolgebeuren deelneemt is mee eigenaar.”

DE AANPAK VAN EEN FREINETSCHOOL
EIGENHEID
Wim: “Elke Freinetschool heeft zijn eigenheid. Want iedereen die er deel van is, de teamleden, de
kinderen én de ouders, heeft er zijn eigen plaats en maakt mee de school. En we maken ook
voldoende plaats voor iedereen zijn talenten, waarden en interesses.
Daarnaast noemt Wim (zie artikel online voor zijn toelichting bij deze punten):
Klein en Intiem: bewuste keuze voor kleinere groepen,
Een tikkeltje rebels: niet alleen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling,
Contact met de natuur: naar buiten!
Ouders doen mee: actieve inbreng van ouders onlosmakelijk verbonden,
Constante vernieuwing: ‘tijdloze’ aanwijzing van Celestin Freinet (De moderne school)
https://mama.libelle.be/peuter/school-in-de-kijker-hoe-werkt-een-freinetschool/

Nieuwe website van de Vereniging voor freinetpedagogie
Alvast een inkijkje in hoe zal moet gaan worden: de layout van de HOME-page! Samen met de
ontwerpster van Graffito uit Emmen werken we hard aan de invulling ervan. Voor de zomervakantie
komt de website online.
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activiteit

plaats

aanvang

04 maart 2020

Bestuursvergadering VvFP

15.00-19.00u

07 maart 2020
18 maart 2020

Dag van de coöperatie: thema> leerkrachten
aan het werk
Buurt; en het leven binnenbrengen.

06 mei 2020

Bijeenkomst over correspondentie

14 mei 2020

Coördinatorenoverleg Nederland

25 mei 2020

Directeurenoverleg Nederland

30-31 mei
2020
06 juni 2020
20-29 juli
2020
24-25
augustus 2020
18 september
2020

Mini-RIDEF
Bestuursvergadering VvFP
RIDEF mondiale bijeenkomst freinetwerkers

N. Regentesseschool
Utrecht
Acecole
Brussel
De Wingerd
Gent
Het Eiland
Gent
N. Regentesseschool
Utrecht
Freinetschool Elckerlyck Heiloo
De Regenboog
Turnhout
Gent
Quebec - Canada

Freinetcongres-tweedaagse Gent

Gent

meerdaags

Bestuursvergadering VvFP

Utrecht

15.00-19.00u

10.00-17.00u
13.30-16.30u
13.30-16.30u
10.00-14.30u
10.00-15.00u
meerdaagse
11.00-16.00u
meerdaags

Notulen ALV 2019 Vereniging voor freinetpedagogie op freinetschool Elckerlyc in Heiloo.
15 november 2019

Aanwezig: voltallig bestuur en 8 leden.

1. Opening: de vergadering wordt om 16.05 uur door de voorzitter geopend.
2. Agenda: er worden geen aanvullende agendapunten ingebracht; de agenda wordt zoals
aangekondigd vastgesteld.
3. Verslag ALV 2018: wordt door de vergadering.
4. Overzicht jaarverslag bestuur en freinetkantoor 2019. Het bestuur geeft een toelichting op de
verschillende punten.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het zeker een goed idee is om het Freinetnieuws weer
3-4x per jaar uit te laten komen
Studiedag Nederland : aanmelding gaat nu via de email. Oproep tot aanmelding was heel onduidelijk
dit jaar. Informatie m.b.t. aanmeldingsprocedure (en ook de procedure zelf) moet beter/duidelijker
worden. Nieuwe website biedt daarvoor meer mogelijkheden naar het lijkt.
5. Financieel overzicht 2018:
Het blijft lastig om het lidgeld van alle geregistreerde leden te innen. Dit is ook in 2019 weer een
probleem. In 2018 zijn meerdere herinneringen zijn verstuurd en uiteindelijk hebben toen nog veel
leden betaald na de toezending van de boeken in november. We gaan ervan uit dat dit dit jaar ook
weer zo zal gaan.
Kosten voor de website Vlaanderen: er blijken onduidelijkheden te bestaan over de toeleveringen
van de facturen. Duidelijk moet worden waardoor dit spaak loopt en tot problemen leidt: het bestuur
bekijkt de procedures en neemt contact op met de betrokkenen om tot duidelijke afspraken te
komen.
Voorstel vast moment van facturen voor het lidmaatschap versturen, bijvoorbeeld begin
kalenderjaar/schooljaar. Bestuur gaat dit bespreken. Ook automatische incasso nogmaals
onderzoeken.
Jaarrekening 2018 Kascie heeft het akkoord gegeven op het financieel jaarverslag 2018 per email.
(op de vergadering aanwezig)
De penningmeester heeft de antwoorden op de vragen van de kascie en daarop is met instemming
gereageerd. Ze noemt de vragen en de antwoorden na een vraag hierover. Opmerking van de kascie:
helder jaarverslag.
Eén van de twee kascommissieleden doet ook de kascontrole voor 2019 en het andere lid heeft dit
twee jaar gedaan en daarvoor moet dus een nieuw kascommissielid worden gevonden. Er wordt
aangegeven dat we mogelijk een beroep kunnen doen op mensen, die al eerder in de kascie hebben
gezeten (is formeel mogelijk). De voorzitter vraagt S.R. of ze nog een keer in de kascie zitting wil
nemen.

Begroting 2020: de penningsmeester geeft een toelichting. Opbrengsten lidmaatschappen blijven
achter. Vrijwilligersbijdragen worden ook nog verder bekeken omdat deze formeel niet lijken te
kloppen. De vergadering heeft geen verdere opmerkingen hierover.
Er wordt gesproken over de plannen om de financiële consequenties van de situatie rond de
financiële verantwoordelijkheden van de 2-daagse/congres in Gent via de Vereniging te gaan
regelen. Nu ligt deze verantwoordelijkheid bij individuele organisatoren. Ze hebben aangegeven dit
niet meer te willen . Er zijn besprekingen hierover geweest met de betrokkenen maar die hebben er
nog geen besluit over genomen. Vanuit de organisatie is aangegeven dat dit voor 2021 actueel gaat
worden. Daarvoor zal het bestuur in overleg met een omschrijving van de procedures daarvoor
komen.
Begroting 2020 wordt door de ALV goedgekeurd.
6. Publicatiebeleid: aan de orde het voorstel van het bestuur. Het bestuur geeft een toelichting
m.b.t. de totstandkoming van het beleidsstuk.
J.N. geeft een historisch overzicht van de totstandkoming van publicaties en boeken in het verleden.
(FN, Reeks en Freinetbibliotheek).
Aanpassing: de voorliggende tekst van het bestuur wordt gelezen en besproken. Er komt feedback
en ideeën vanuit de ledengroep. Het bestuur gaat dit verder uitwerken in samenspraak met
verschillende leden.
Er komen vanuit de vergadering een aantal ideeën:
-procedure in een grotere groep bespreken om dit voorzien van bredere input. Lijkt een goed idee.
Hoe gaat dit worden georganiseerd en door wie? Het bestuur gaat een voorstel hiervoor maken.
Het redactieraadlid van de freinetbibliotheek zal worden gevraagd voor inbreng en ideeën m.b.t. de
freinetbibliotheek. Schrijfgroepen van de recente boeken uit De Reeks benaderen. J.N. gaat ook
meedoen in dit overleg als auteur en uitgever. Vanuit bestuur zal ook iemand gaan deelnemen. Ook
de directeuren- en coördinatorenoverleg Nederland betrekken in deze discussie. Op
congres/tweedaagse uitzoeken hoe dit in Vlaanderen besproken kan worden.
Het bestuur neemt het voortouw in deze.
7. Bestuursverkiezingen: statutair komt de voorzitter in aanmerking voor aftreden en eventuele
herverkiezing. De voorzitter stelt zich verkiesbaar en wordt herkozen door de ALV
8. Rondvraag
K.N. vraagt hoe we de tweedaagse Freinetcongres onder de aandacht kunnen brengen van de
Nederlandse leerkrachten.
J.N. geeft aan dat hij bezig is met een boekje ofver de ‘maaltafels’; tafels van vermenigvuldiging.
Het bestuur geeft aan dit jaar een donatie van 500 euro aan de RIDEF te hebben gedaan als
solidariteitsbijdrage voor deelnemers uit landen met een lagere levensstandaard. Vanuit de
vergadering: laat dat de leden weten!
Afsluiting 17.39 uur.

Notulant J.D.

