Vereniging voor freinetpedagogie: bestuursvergadering Utrecht 15-04-2016
Afwezig met kennisgeving: Esther

Agenda:
1.
2.
3.
4.

Verslag bestuur dd. 29/01
Verslag overleg in Antwerpen + opvolging
Planning overleg met de redactie (De Reeks en de freinetbibliotheek): stand van zaken publicaties
Planning studiedagen:
-tweedaagse in Gent (bijdrage van Patrick Sins vanuit lectoraat)
- studiedag in Delft (zie scenario voorbereiding studiedag in bijlage)
1. Verslag vergadering 29-01:
-boek: deadline juni. Zo’n 400 exemplaren met presentatie in augustus. (Nederland 102 leden
waarvan 7 scholen, België 83 leden waarvan 28 scholen = 250 boeken) Waarschijnlijke titel: Samen
school maken; coöperatie in de freinetpedagogie. Opmaak wordt nu verzorgd door Jeroen T.
-Film: wordt gewerkt aan de Nederlandse vertaling. Les Amis de Freinet hebben onmiddellijk
gereageerd en de ondertiteling in het Frans aangeleverd.
2. Bijeenkomst Antwerpen 27-2: geringe opkomst maar toch erin houden, mogelijk op andere
locatie om de leden in België directer te kunne benaderen.
- Initiatief blogs Vlaanderen: Quinten, Katrien en Lotta zijn bezig. Vragen of ze nog verdere
ondersteuning willen hebben en hoever ze ermee zijn. Jan stuurt de email met de notulen.
3. Redactieraad: uitnodigen voor een overleg waarin we met hen bespreken wat het beleid voor de
uitgaven wordt in de nabije toekomst. (basis de omschrijving van de taken, zoals door Jeroen B. is
beschreven). Kijkend naar organogram: de redactieraad is een werkgroep, die eigenlijk de
langetermijnplanning voor de uitgaven in de Reeks en overige uitgaven moeten opstellen, de auteurs
mobiliseren en ondersteunen en samen met Jimke het uitgaveproces coördineren. Het bestuur
beslist over de voorstellen.
4. Studiedagen 2016
-Studiedag Gent 22 en 23 augustus (ma-di) 5 thema’s die op de eerste dag naast elkaar centraal
staan, inclusief ateliers.
> Jeroen/Jan kunnen workshop doen rond Burgerschap/Europa en
correspondentie/ontmoeting/coöperatie
-Studiedag Nederland > 21e eeuwse vaardigheden Directeuren nemen dit op, in principe 11
november in Delft.
-Studiedag en ALV koppelen: loskoppelen heeft weinig zin, gezien ervaringen vanuit verleden.
Mogelijkheden
> tussen de middag met betere aankondiging,
> aan het eind van de dag na de studiedag,
> als studiedaginhoud: de film als één van de laatste programma-onderdelen,
Openheid van zaken: notulen van de vergaderingen samenvatten in freinetnieuws en op de website
bij het kopje ‘bestuur’ onderbrengen.

5. Varia:
-Coördinatorschap: er zijn veel opmerkingen gemaakt die gaan over o.m.
>studiedag,; late publicatie workshopinhouden, minder praktijkgerichtheid workshops, etc.
>website: Esther wil dit oppakken maar we moeten wel een plan maken voor wat we willen doen;
koppeling weblog Katrien cs., facebook.
> communicatie via website (weinig), facebook -bezwaar voor niet faceboekers), freinetnieuws
(tweemaandelijks)
-Herdenkingsjaar: Nederlandse directeuren zijn bezig en in Vlaanderen wordt ook aan de film
gewerkt.
De FN200-uitgave kan heel goed in het teken staan van dit jubileumjaar> terugkijken maar ook
vooruitkijken.
Bijeenkomst in Vlaanderen eventueel herhalen na de ALV om de bereikbaarheid voor Vlaamse leden
veilig te stellen.
-communicatie stroomlijnen > liefst via info@freinet.nl
-De vergaderstukken: via Luc naar de bestuursleden
-Notulen op de website beschikbaar stellen,
-FN 199 > graag kopij aanleveren voor 21-04
Volgende vergaderdata: besloten wordt om en om op vrijdag/zaterdag te vergaderen, waarbij de
zaterdagen op locaties in in België/zuid Nederland
25 juni om 14.00 uur in Gent.
23 september 16.00 uur Utrecht
22 oktober zaterdag School Patrick (Triangel Kleine Steenweg 33 2221 Booischot)
11 november Delft: ALV (wordt nog kortgesloten met de directeuren)
December2016/januari 2017: Utrecht

