Notulen bestuursvergadering 15 september 2017, op de Nieuwe Regentesseschool, Utrecht
Aanwezig: Jan Dekker, Marijke Wiederholdt, Luc Heyerick (voorzitter) en Esther Fontein (notulist)

1. Bespreking en opvolging notulen bestuursvergadering van mei 2017
–

Luc zal Lisan Fasten nog mailen.

–

Luc is verder gegaan met het ere-lidmaatschap van Armand. Armand gaat akkoord en Luc schrijft een
stukje voor de Freinetnieuws en Armand wordt ´gehuldigd´ op de studiedag.

–

Esther heeft inloggegevens gekregen van Jan voor de website om te kijken of ze hem wil bijhouden.
Die blijken niet te werken. Ook in september werkt het nog steeds niet.

–

Marijke heeft nog niet gekeken naar een andere vorm van verzending van de facturen. Jan en Marijke
maken een afspraak.

–

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 heeft wellicht wel de factuur gekregen.

–

Jan heeft bij Jimke nagevraagd wat de kosten zijn om de Buurtwandeling uit te geven als Echter
Cahier. Hij geeft geen Echter Cahiers meer uit. Jimke´s voorstel is om het uit te geven in de vorm van
het boekje ´Freinet Binnenstebuiten´.

–

Esther gaat een tekstje schrijven ter verduidelijking van het verschil tussen vereniging en beweging
voor op de website van de beweging. Deze tekst gaat eerst naar het bestuur en daarna naar Katrien.
Nog vóór de ALV.

–

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

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

2. Mededelingen
Esther gaat uit het bestuur. Zij trekt zich terug op de ALV van 17 november. Op de vergadering van 7 oktober
zal zij niet aanwezig zijn, wel op de ALV.

3. ALV en studiedag
Studiedag
We koppelen de ALV en de studiedag. Het onderwerp is ´Natuurlijk leren, natuurlijk leren we´. De studiedag is in
Utrecht op de Nieuwe Regentesseschool. Op 6 oktober is er directeurenoverleg op de Nieuwe
Regentesseschool. Luc wil een workshop over wiskunde geven. Jimke geeft een workshop over levend lezen.
Truus en Patrick willen een presentatie geven over een nieuwe school bouwen en over levend lezen in de
kleutergroepen. De spijbelschool wordt twee maal vertoond bij wijze van workshop. Luc zoekt een inleider voor
de film. Misschien Armand? Katrien vragen voor een praatje over de RIDEFF. Etcetera etcetera. Jan publiceert
alvast een overzicht van de workshops. Ook zal hij de directeuren informeren. Nieuwe workshops zijn nog
nodig. Alsook een keynote speaker. Rouke presenteert naast Jimke het boek levend lezen, maar krijgt in een
workshop ruimte om meer te vertellen.
ALV
Op de ALV zal ook een bestuursvergadering plaatsvinden. Officieel zijn we nu niet voltallig: Luc als voorzitter,
Esther als algemeen bestuurlsid. Marijke en Jan ondersteunen. Marijke wil wel als lid voorgedragen worden,
maar ze wil meer duidelijkheid over de financiële en statutaire situatie. Het bestuur moet wat haar betreft een
zakelijk bestuur zijn dat met name met inhoud bezig is.

Esther geeft aan dat we ook kunnen stoppen als vereniging. Ze vraagt zich af in hoeverre er nog behoefte is aan
een vereniging. Veel vervelende disucussies en mensen die tegenover elkaar staan. Daarnaast zijn we
voornamelijk bezig met het uitgeven van boeken of discussies over de uitgave van boeken. Waarom niet verder
met de uitgave van boeken in de vorm van een boekenfonds. En dan de verenigingsactiviteiten in de vorm van
een ´beweging´ zonder financieel lidmaatschap.
Jan vraagt zich ook af wat we nog kunnen en willen als vereniging. Hij heeft persoonlijk ook echt last van
onenigheid tussen mensen binnen de vereniging/beweging. Jan geeft aan dat het ook van belang is om te kijken
naar wat er met de gelden gebeurt als de vereniging wordt opgeheven. Dat staat als het goed is in de notariële
akte.
Marijke kan zich voorstellen dat we het uitgeven van de boeken loskoppelen van de vereniging. Zo stel je de
bestuursleden ook niet aansprakelijk voor mogelijke financiële risico´s. Maar het uitgeven van boeken kan er
wel bij horen, maar dan wel met heel dudielijke voorwaarden aangaande uitgaven en de kosten.
Luc staat er met een dubbel gevoel in: lid van de beweging en voorzitter van de vereniging.
Marijke’s voorstel is om op de ALV van 17 november een discussie zullen voeren over de vorm en functie van de
vereniging. In het voorjaar zal deze discussie op een tweede ALV worden voortgezet waarbij we ook tot
besluitvorming kunnen komen.
Op de ALV moet Luc herkozen worden. De drie taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn formele
functies en we moeten mensen dus ook die functies geven. Anders zijn we niet goed bezig. Marijke stelt zich
verkiesbaar. Jan zou volgens iedereen ook bestuurslid kunnen zijn, volgens Esther niet omdat hij ook
coördinator is. Dit moeten we uitzoeken.
Jan zorgt ervoor dat Marijke en de andere kascommissieleden de stukken krijgen. Hij geeft het op stick aan
Marijke. Het gaat om 2015 en 2016. Lodewijk en Marijke doen 2015, Lodewijk en Isaac doen 2016, Isaac en
Jeroen doen 2017 (als Jeroen dan ten minste nog lid is – hij is nu geen lid meer).

4. Publicatieplanning en samenwerking tussen bestuur en redactie
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 redactie om dit boek te
gaan schrijven. Luc gaat bij de uitgeverij Politea navragen wat de uitgave van een nieuw, stevig boek gaat
kosten. Hij heeft geen precieze offerte gegeven. Hij wil een garantie van afname. Ook informeert Luc Jeroen
over dit voorstel. Jan vroeg bij Jimke na wat het kost om dit boek uit te geven bij Levend leren: €35,- bij een
afname van 500 stuks in kleurendruk. 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 geeft aan dat ze zich hier wel aan wil verbinden. Jan vraagt zich af
of het wellicht ook in het Engels kan worden uitgegeven.
Buurtwandeling
We moeten nog weten hoeveel pagina´s en in welke oplage. Luc vraagt het na.
De vraag is ook 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.
Boekje van de scholen: Freinetonderwijs Binnenstebuiten
Dit boekje wordt door Jimke Nicolai uitgeven via zijn uitgeverij Levend Leren. Het is een jubileumboekje van de
Nederlandse scholen. De auteurs zijn de directeuren van de scholen. Het wordt een beetje een PR-boekje voor
Freinetonderwijs. Alle leden krijgen het boekje. De leden krijgen het van de vereniging op de studiedag of het
wordt opgestuurd. Het boekje wordt door de bestellingen van de scholen bekostigd.

5. Stand van zaken website(s)
www.freinet.nl, www.freinetbeweging.be
De website van de ´freinetbeweging´ heeft nu 300 geregistreerde leden. Katrien zou bekijken hoeveel
Nederlanders de site bezoeken. Dit hebben we nog niet terug gekregen. Deze site is via Wordpress opgesteld.
Wellicht ook een idee voor de Freinetvereniging.
Esther zou verder gaan met het bekijken van de website. Jan had al een inlogcode geregeld, maar die werkt
niet. Jan heeft een nieuwe code aangevraagd, maar volgens de provoder is dat niet nodig. Esther heeft er dus
niets mee kunnen doen, want de code werlt niet. Dat heeft Jan ook gemerkt. Doel was: 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 lettertjes een pdf-linkje).
En Katrien heeft toegezegd dat er een klein tekstje kan komen over het verschil tussen beweging en vereniging.
Esther gaat een tekst aanleveren. Dit staat nog.
Dit laten we rusten tot we een sterk bestuur hebben.

6. 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. Jan moet dit nog
navragen bij de lector. We wachten nog even af voor we ook echt tot betaling over gaan. Vlaanderen telt niet
mee in de onderzoeken van Saxion, dus dat is wel een beetje dubbel. Voor dit jaar willen we in principe wel
betalen, maar de daaropvolgende jaren bekijken we opnieuw. We laten dit staan tot we een stevig bestuur
hebben.

7. Freinetnieuws
Welke inhoud willen we daarin brengen en met welke frequentie? Bereiken we wel iedereen in deze vorm?
Esther zou uitzoeken of het ook mogelijk is om de artikelen los op de website te publiceren. Wellicht kunnen we
ook af en toe een relevant artikel 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 artikelen ook los publiceren. Nu wordt gelinkt naar een pdf op de
website. Hier heeft ze als gevolg van een grootscheepse verbouwing van haar huis niets aan kunnen doen.
Ook dit laten we rusten tot we een stevig bestuur hebben.

Actiepunten
–

Op de ALV doen we een oproep om een redactie 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.

–

Op de ALV doen we een oproep voor minimaal één nieuw bestuurslid.

Nieuwe vergaderdata


7 oktober 2017 in Gent om 12.30u

–

19 januari 2018 om 16u in Utrecht

