Notulen bestuursvergadering 23 september 2016, Utrecht (NL)
Aanwezig: Patrick Leunens, Jeroen Bron, Jan Dekker, Luc Heyerick (voorzitter) en Esther Fontein (notulist)

Bestuursleden
Luc wil het bestuur verlaten. Esther kan komend jaar weinig betekenen voor het bestuur omdat ze druk is
geraakt met een verbouwing en een zware baan en Jeroen stopt ook. We hebben het ook even over het splitsen
van het bestuur in een Nederlands en een Vlaams deel. Dat zou wel jammer zijn. Maar misschien dat daarmee
allerlei wrijvingen binnen de vereniging weggenomen kunnen worden. Maar ook dan zullen sommige personen
blijven botsen. We moeten actief op zoek naar bestuursleden, want twee mensen is geen bestuur. Op de
website en op Facebook en in het Freinet-nieuws zetten we een oproep voor nieuwe bestuursleden. Volgende
keer gaan we verder over hoe we de vereniging draaiend kunnen houden met een klein bestuur en of er
misschien een andere bestuursvorm nodig is om de verschillende activiteiten van de vereniging overeind te
houden.
Kleuterboek
Er komt nu een inbreng uit Nederland bij omdat het vooralsnog voornamelijk een Vlaams boek is. Jimke en
andere lezers zijn positief over de inhoud. Jammer is dat er geen formele aanvraag is geweest voor de
financiering van het boek en dat het bestuur zich nu verplicht gesteld voelt om het te financieren. Er is wel
behoefte aan een boek over Freinetonderwijs voor kleuters. We besluiten het te financieren maar stellen wel
(opnieuw) als eis dat toekomstige boeken echt alleen gefinancierd kunnen worden als we een aanvraag
daarvoor hebben gekregen en dat het niet zo kan zijn dat mensen iets kunnen schrijven en financiering kunnen
eisen. Luc neemt dat op met Jeroen. Publicatiedatum: 2017
Freinetbibliotheek en De Reeks
Misschien moeten we als bestuur problemen zoals bij het kleuterboek voor zijn door onderwerpen uit te zetten
en daar mensen bij te zoeken.
Er wordt momenteel aan een aantal publicaties gewerkt.
Onderwerpen (die er al liggen):
–
schoolcorrespondentie: Jan Dekker, publicatiedatum 2018
–
natuur in de buurt-wandeling (cahier-formaat): Rozemarijn Nevejans en Goedele …. zijn hiermee
bezig.
–
Geert van Hout en Rouke Broersma zijn bezig met de vertaling van ´Les dits de Mathieu´.
–
Goof Donkersloot heeft ´Methode naturel de lecture´ bewerkt en verteld. Rouke is er ook mee bezig
geweest.
´Comment demarrer´ ligt er ook nog om vertaald te worden – cahier formaat.
Voorwaarden:
–
van beide landen een bijdrage
–
een extern deskundige (onderzoeker, wetenschapper) een bijdrage laten leveren
Studiedag
Praktische zaken zijn goed geregeld inmiddels. Een aantal ateliers zijn nog open. Het thema is Freinet in de 21e
eeuw. Jeroen geeft aan dat hij een collega bij het SLO heeft die een workshop kan geven over 21e eeuwse
vaardigheden.
Workshops over:
–
onderzoekend leren
–
brein leren
–
lego en techniek
–
jonge kinderen
–
alfabetcode: Luc vraagt het na
–
21e eeuwse vaardigheden en vernieuwingsonderwijs
–
Bothoven: 2 workshops
–
Heiloo: 1 workshop

–
–

Jan geeft nog een workshop over schoolcorrespondentie
Isaac geeft een workshop
–
Misschien kan iemand een workshop geven over de RIDEF (Rencontre Internationale des Educateurs
Freinet)
–
Truus Schuttyser wil wel een workshop geven over een dag in haar klas
–
21e eeuwse vaardigheden: Jeroen vraagt een collega
Volgende week stellen de directeuren het programma verder vast.
150 tot 180 mensen worden verwacht. De vraag is hoeveel Vlamingen er komen. Het is een landelijke feestdag
(wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog).
ALV
De ALV is aan het einde van de dag. Het duurt maximaal een uur. Van te voren punten inleveren. Er is nog geen
kascommissie. Lisan Vasten heeft het vorig jaar voor het eerst gedaan en wil het wel weer doen, maar dan wel
met iemand erbij.
‘Ecole Buissonnière’
Er zijn onderschriften, maar nog niet in de film opgenomen. Patric heeft het nagevraagd, maar de film is nog
niet klaar. Zou leuk zijn als de film in de pauze van de studiedag kan worden vertoond.
Varia
Luc is bezig met een opleiding voor Freinetonderwijs in Vlaanderen. Hij is momenteel aan het inventariseren of
de duur van de opleiding aangepast moet worden. Wellicht in modules gieten van enkele maanden en dat je
dan per module inschrijft. Een driejarige opleiding is voor veel voltijds werkende leerkrachten te zwaar. In
Vlaanderen is de opleiding erkend. In Nederland is het onderdeel van het curriculum van pabo´s.
De volgende vergadering
29 oktober bij Luc op school. Hij zorgt voor een lunch! We beginnen om 12u! LET OP: 12u ;-)

