Notulen ALV 11 november 2016, op Freinetschool Delft
Aanwezig: Marijke Wiederholdt, Jeroen Bron, Jan Dekker, Anjo Mooren, William van Treuren, Jan Overweel,
Lodewijk Bergsma, Lisan Vasten, Nico Nijenhuis, Izaac de Vries (Jenaplan), Jimke Nikolai, Luc Heyerick
(voorzitter) en Esther Fontein (notulist)
Afwezig met afmelding: Patrick Leunens en Truus Schuttyser
Verslag ALV 2015
Geen opmerkingen of vragen. Bij deze vastgesteld.
Terugblik op 2015
Jan Dekker geeft aan dat hij voornamelijk het bestuur ondersteunt. Hij doet het Freinetkantoor niet zo
uitgebreid als Jimke en Maaike dat deden. Daarvoor heeft hij de tijd niet en de vergaderingen van het bestuur
zijn beurtelings in België of in Nl en dat kost ook de nodige tijd.
Het aantal uitgaven van het Freinetnieuws is afgenomen naar zes maal per jaar. De Facebook-pagina van de
vereniging wordt wel goed bezocht. Mensen krijgen op die manier nu nieuws. Zes keer per jaar Freinetnieuws is
waarschijnlijk wel voldoende. Dat moet nog wel goed bekeken worden. De website bijhouden is veel werk en
die is niet altijd actueel. Dat is voor komend jaar een punt van aandacht.
Overleg met inspectie: vanuit de inspectie wordt het zeer op prijs gesteld om te blijven samenwerken met
andere onderwijsvernieuwers. Samenwerking zou ons sterker kunnen maken. SOVO is gestopt, dus
samenwerking is wat dat betreft wat lastiger. Jenaplan en Freinet werken op bepaalde vlakken al wel samen.
Het electoraat van SOVO blijft wel bestaan – goed om in de gaten te houden. De vraag is: hoe houden we het
Freinetonderwijs in de lucht in NL?
Tweedaagse in België was door Nederlanders nauwelijks bezocht door NL. Dat heeft met twee factoren te
maken: er konden relatief weinig mensen deelnemen qua plaatsen en het viel in de eerste schoolweek van
(minstens) één regio. Wat misschien ook mee telt: twee dagen is voor veel Nederlanders misschien te veel. Er
zit meteen een overnachting aan vast. Op de Nederlandse studiedag van vandaag ware er relatief weinig
Belgen. Dat heeft ws te maken met dat het een belangrijke feestdag is in België en misschien ook met de
verandering van naam (van beweging naar vereniging) en discussies tussen verschillende leden over de koers
die we moeten varen.
Er is een nieuwe website gekomen: freinetbeweging.be Een mooie pagina. De openingspagina ziet er wat ´kaal´
uit (witte pagina met alleen kopjes), maar als je doorklikt biedt de website veel informatie.
Voor financiën zie hieronder.
Financiën
Uit de ledenadministratie blijkt dat veel leden en scholen niet betaald hebben. Na de studiedag volgt vaak nog
wel een aantal betalingen. Ondanks alle extra inspanningen om mensen te laten betalen, nemen de inkomsten
af.
Vorig jaar was er nog een redelijke opbrengst vanuit de leden. Vorig jaar ging het om €11.000 euro, nu om
€9000. Zowel een aantal scholen als leden heeft nog niet betaald. De verwachting is dat we er financieel op
achteruit zullen gaan in de (nabije) toekomst als dit zo door gaat.
Het produceren van de boeken zal misschien meer geld gaan kosten. De opmaak kunnen we zelf gaan doen –
dat scheelt heel veel geld. Als we het laten doen, wordt het wel duur. Tot nu toe wordt het gedaan door Jimke´s
zoon, maar hij stopt ermee. Crowdfunding kan geld gaan schelen, partners zoeken kan ook geld schelen (andere
vernieuwingsscholen). Hogescholen en bedrijven hebben in het verleden wel gefinancierd. Jimke heeft als
voorstel om de financiering van het eerstvolgende boek eerst rond te krijgen qua plan en werkelijkheid, voordat
we ermee aan de slag gaan qua ontwerp en druk. Zie hieronder.
De studiedag in NL levert ongeveer €2000 op.
De kas: de kascommissie was nog niet rond en dus is de kas nog niet gecontroleerd. Lisan Fasten is nu het enige
lid. We gaan het nu als volgt doen:

•

2015: Lodewijk en Marijke

•

2016: Lodewijk en Izaac

•

2017: Jeroen en Izaac

Uitgavenbeleid De Reeks en Freinetbibliotheek
Allereerst komt het ´kleuterboek´. Dat komt hopelijk in 2017 uit. Het is een dik boek (350 pagina´s) dat duur
wordt en veel tijd kost.
De brochure die voor de studiedag gemaakt zou worden ihkv 150 jaar Freinet door de directeuren over het
hedendaagse Freinetonderwijs is nu veranderd in een wat uitgebreidere uitgave en nog niet klaar voor de
studiedag. Over de vorm van de uitgave moet nog worden gesproken – op deze studiedag wordt aangeven door
verschillende mensen aangegeven dat het niet in de Reeks wordt uitgegeven, maar juist als brochure.
Andere boeken die nog wachten op publicatie

–
–
–
–
–
–

Goof Donkersloot heeft ´Methode naturel de lecture´ bewerkt en vertaald. Rouke is er ook mee bezig
geweest. Jimke is hier nu mee bezig en het boekje is bijna klaar. Dit zou in de Freinetbibliotheek
passen.
natuur in de buurt
schoolcorrespondentie: Jan Dekker, publicatiedatum 2018
Geert van Hout en Rouke Broersma zijn bezig met de vertaling van ´Les dits de Mathieu´
´Comment demarrer´ ligt er ook nog om vertaald te worden – cahier formaat

Voorwaarden voor publicatie/financiering door de Vereniging voor Freinetpedagogie zijn:
–
de publicatie moet een NL en BE bijdrage bevatten
–
de bekostiging van de publicatie moet bij het bestuur worden nagevraagd
–
het liefst moet het boek een inleiding of nabeschouwing hebben van een extern deskundige
(onderwijskunde, wetenschap...)
Bestuurssamenstelling
Patrick Leunens en Jeroen Bron nemen afscheid van het bestuur.
Kandidaatsleden: Luc Heyerick, Esther Fontein
Voorstel: Jan Dekker is dan wel coördinator, maar we willen de ALV vragen of hij als tijdelijk lid kan deelnemen.
Hij heeft geen commerciële belangen dus wat dat betreft kan het.
Marijke wil als aspirant-lid deelnemen. Ze twijfelt wel omdat er wat conflicten liggen en ze weet niet of ze daar
wel in wil terecht komen. Ze wil wel graag ondersteunen en mee denken. Vanaf januari is ze beschikbaar.
De ALV bevestigt de voordracht.
Rondvraag
Lisan Fasten wil weten of ze gratis naar de studiedagen van de Vereniging mag komen. Daar komt het bestuur
later op terug – dat is geen onderwerp voor de ALV. Ze bekostigt de bezoekjes aan de Ridef zelf en daarom wil
ze tegemoetkoming in andere kosten.
Lisan wil ook weten of er een presentatie kan komen van een bezoek aan de Ridef van afgelopen jaar. Dat zullen
we bekijken.
Armand de Meyer wordt als erelid voorgedragen en geaccepteerd door de ALV.
Jan Bakermans (erelid) is stervende. De ALV reageert met verdriet.

