Notulen bestuursvergadering 13 mei 2017, bij Luc thuis
Aanwezig: Jan Dekker, Marijke Wiederholdt, Luc Heyerick (voorziHer) en Esther Fontein (notulist), bij de
agendapunten van de publicaMeplanning, websites en FN is ook Katrien Nijs aanwezig.

1. Bespreking en opvolging notulen bestuursvergadering van januari 2017
–

Luc zal Lisan Fasten nog mailen.

–

Luc gaat nog verder met het ere-lidmaatschap van Armand.

–

Esther heeQ inloggegevens gekregen van Jan voor de website om te kijken of ze hem wil bijhouden.
Die blijken niet te werken.

–

Marijke heeQ nog niet gekeken naar een andere vorm van verzending van de facturen.

–

Jan en Luc zouden een brandbrief schrijven – in plaats daarvan is een oproep tot betalen gekomen en
zijn de verzoeken om betaling van het lidmaatschap apart van het FN verstuurd.

Hier gaan we mee verder. Voor het overige zijn de notulen vastgesteld.

2. Ac;viteitenkalender voor schooljaar 2017-18
Tweedaagse in Gent
Deze zal in augustus 2018 plaatsvinden. Op 5 juli is een planningsvergadering, met barbecue ;-) Kan wellicht
ook besproken worden of we wellicht meer Nederlanders kunnen betrekken zodat er meer Nederlanders
deelnemen? Het zal wel lasMg zijn ivm de vakanMe-spreiding. Veel Nederlandse scholen kennen in de laatste
vakanMeweek op de laatste twee dagen van de week aanwezigheidsplicht ivm de start van het nieuwe
schooljaar. Luc gaat hier naar toe.
ALV en studiedag
We koppelen de ALV en de studiedag. Op een aparte ALV komen waarschijnlijk weinig leden. In de pauze van
de studiedag vergaderen mensen liever niet. Aan het einde van de studiedag komen er ook maar weinig
mensen, maar ´de harde kern´ komt wel en dit ijkt de voorkeur te hebben. We stellen voor dat de studiedag op
17 november is.

3. Publica;eplanning en samenwerking tussen bestuur en redac;e
Nieuw handboek over Freinetonderwijs
We willen graag een nieuw ´handboek´ over het Freinetonderwijs. Het huidige (uitverkochte) handboek van
Jeroen Tans en John Bronkhorst is verouderd. Op de ALV doen we een oproep voor een redacMe om dit boek te
gaan schrijven. Luc gaat bij de uitgeverij Politea navragen wat de uitgave van een nieuw, stevig boek gaat
kosten. Ook informeert Luc Jeroen over dit voorstel. Jan vraagt bij Jimke na wat het kost om dit boek uit te
geven bij Levend leren. Katrien stelt voor dat de auteurs eerst met zijn allen een startvergadering of – weekend
hebben zodat er al meteen eenduidigheid is over de kaders en de inhoud en de werkwijze van het boek. Dit
nemen we mee voor de ALV. Katrien geeQ aan dat ze zich hier wel aan wil verbinden.
Buurtwandeling
Jan vraagt bij Jimke na wat de kosten zijn om de Buurtwandeling uit te geven als Echter Cahier. Als we meer
weten gaat Luc met de auteurs in overleg voor de verdere uitgave. Katrien geeQ aan dat het wellicht moeilijk is
om het dit jaar nog uit te geven. Katrien zoekt uit of het mogelijk is om het nog uit te geven en te kunnen
presenteren op de studiedag 2017. Katrien betwijfelt of het al zo ver is. De vraag is nu of het in januari druk-

klaar kan zijn en anders in de zomer zodat het op de Tweedaagse en de studiedag in NL gepresenteerd kan
worden. Katrien vraagt dit na.
Methode naturel de lecture
Dit boek wordt in het najaar 2018 gepresenteerd.
Boekje van de scholen
Jubileumboekje van de Nederlandse scholen, nog onduidelijk in welke vorm. Anjo en Marijke zijn hiermee
bezig. Eind mei komen Marijke en Anjo weer samen. De scholen willen dit in eigen beheer uitgeven. We
wachten het af, er is nog te veel onduidelijkheid. Het bestuur dacht eventueel te kunnen ondersteunen en een
overzicht te kunnen krijgen over kwaliteitszorg in België en Nl. De directeuren hebben aangegeven er zelf mee
verder te willen gaan. Jan vraagt na bij het directeurenoverleg of het boekje opgenomen kan worden op de
website of in het Freinetnieuws.
Kleuterboek van Jeroen Tans e.a.
Dit is in 2018 klaar. Dit boek wordt gepresenteerd op de tweedaagse Gent en op de studiedag in Nederland.

4. Stand van zaken website(s)
www.freinet.nl
www.freinetbeweging.be
De website van de ´freinetbeweging´ heeQ nu 300 geregistreerde leden. Katrien zal eens bekijken hoeveel
Nederlanders de site bezoeken. Deze site is via Wordpress opgesteld. Wellicht ook een idee voor de
Freinetvereniging.
Esther gaat verder met het bekijken van de website. Jan had al een inlogcode geregeld, maar die werkt niet. Jan
regelt een nieuwe code. In de zomer gaat Esther er mee aan de slag. Voorlopig gaan we verder met
actualiseren. Als dat mee blijkt te vallen, gaan we er mee door. Een voorbeeld van verbetering: adressen,
namen. En: dat het geld kost om lid te worden... (ipv in kleine leHertjes een pdf-linkje).
Aan Katrien de vraag of er een klein tekstje kan komen over het verschil tussen beweging en vereniging. Dat
blijkt mogelijk te zijn, maar wij moeten de tekst aanleveren. Esther gaat een tekst aanleveren.

5. Freinetnieuws
Welke inhoud willen we daarin brengen en met welke frequenMe? Bereiken we wel iedereen in deze vorm?
Esther zoekt uit of het ook mogelijk is om de arMkelen los op de website te publiceren. Wellicht kunnen we ook
af en toe een relevant arMkel op de website van de Freinetbeweging plaatsen. Nu wordt het Freinet Nieuws als
pdf verspreidt via mail. De vraag is of mensen een pdf nog wel lezen. Het FN wordt iig verspreid ook via
Facebook. Wellicht kunnen we op FB de arMkelen ook los publiceren. Nu wordt gelinkt naar een pdf op de
website.

6. Opvolging van ledenbestand en ﬁnanciële situa;e van de Vereniging
Marijke wil zich gaan buigen over de ﬁnanciën en wil daarover door Jan geïnformeerd worden. De boekhouding
moet worden gecontroleerd voor 2015. Jan stuurt de gegevens naar Lodewijk en Marijke.
Er is gelukkig nog een redelijk aantal nabetalingen gekomen van de lidmaatschappen voor 2016. Sommige
mensen hebben bedankt voor het lidmaatschap, dus dat is duidelijk.

7. Varia
Lectoraat vernieuwingsonderwijs Saxion
De vraag is of we toch €500,- kunnen bijdragen. De Hogeschool Saxion wil graag de goodwill zien van het
Freinetonderwijs. We willen best bijdragen, maar we willen zichtbaar worden op de website van Saxion (en niet
alleen met een vermelding van onze eigen website) en het zou leuk zijn als Patrick Sins iets kon schrijven voor
FN of op de website. Ook zouden we graag willen weten wat hij voor ons kan betekenen.
Nieuwe vergaderdata
–

1 september in Utrecht om 16u.

–

7 oktober in Gent om 12.30u

–

19 januari om 16u in Utrecht

Ac;epunten
–

We moeten ons lidmaatschap van de RIDEFF nog betalen. We hebben geen rekening gekregen. Jan
zoekt dit uit en vraagt het na bij Katrien. Zij heeQ wellicht wel de factuur gekregen.

–

Luc gaat nog verder met het ere-lidmaatschap van Armand.

–

Jan stelt op het eerstvolgende directeurenoverleg voor dat we op 17 november de studiedag hebben.

–

Op de ALV doen we een oproep om een redacMe op te richten voor het schrijven van een nieuw
handboek over Freinetonderwijs. Luc gaat bij de uitgeverij Politea navragen wat de uitgave van een
nieuw, stevig boek gaat kosten. Luc informeert Jeroen over dit voorstel en vraagt bij uitgeverij Politeia.
Jan vraagt bij Jimke na wat het kost om dit boek uit te geven bij Levend leren.

–

Jan vraagt bij Jimke na wat de kosten zijn om de Buurtwandeling uit te geven als Echter Cahier.

–

Esther gaat verder met het bekijken van de website. Jan regelt een nieuwe code. In de zomer gaat
Esther er mee aan de slag. Ook gaat ze kijken of ze het FN op FB per arMkel gaat posten. Jan levert de
code aan of maakt Esther mede-beheerder.

–

Esther gaat een tekstje schrijven ter verduidelijking van het verschil tussen vereniging en beweging
voor op de website van de beweging. Deze tekst gaat naar Katrien.

–

Marijke gaat verder met de controle van de begroMng van 2015. Jan levert de gegevens.

