Notulen bestuursvergadering 29 oktober 2016, op basisschool de Triangel (B)
Aanwezig: Patrick Leunens, Jeroen Bron, Jan Dekker, Luc Heyerick (voorzitter) en Esther Fontein (notulist)

1.

Rondleiding op De Triangel door Patrick en Truus

2.

Notulen van 23 september 2016

3.

Studiedag 11/11 in Delft

4.

Voorbereiding ALV dd 11/11

5.

Toekomst van de Vereniging met o.m.:

– Rekrutering bestuursleden
– Publicatieplan
– Crowdfunding of andere financieringsbronnen (subsidies)?
6.

Varia

Rondleiding op De Triangel
Patrick en Truus leiden het bestuur rond op hun school. Ontzettend inspirerend!

Notulen van 23 september 2016
Zijn goedgekeurd.

Studiedag 11/11 in Delft
De aanmeldingen zijn aan het binnenkomen de laatste dagen. Jan heeft de basisscholen gemaild met de vraag
om even te laten weten of ze komen en met hoeveel mensen.
Met de trein is de school goed bereikbaar. Parkeren is duur, behalve als je iets verder weg staat. De workshops
en de routeplanner en de rekening voor betaling van de studiedag worden na vandaag verstuurd.
De twee scholen in Delft komen in zijn geheel en de organiserende school draagt ook bij omdat ze dat al
begroot hadden.
De kosten worden hoger dan vorig jaar, omdat de inspecteurs vorig jaar alleen reiskostenvergoeding kregen en
we betalen nu ook onkostenvergoeding aan de workshopleiders.
Er zijn 16 workshops. Een workshop duurt anderhalf uur. 20 Deelnemers gemiddeld per workshop.
Het boekje van de scholen komt er niet. Dat willen de scholen op een andere manier gaan vormgeven.
Jimke presenteert wel het boekje ´De wording van de mens in kindertekeningen´.
William van Treuren vragen we om aan het einde van de dag terug te blikken op de dag en basisonderwijs in de
21e eeuw.
Patrick geeft aan dat het waarschijnlijk niet lukt om de speelfilm ´L'école buissonnière´ op de studiedag te zien.
Hopelijk volgend jaar op de studiedag.

Bestuursleden
Jan heeft nog wat rondgevraagd naar bestuursleden onder de directeuren binnen het directie-overleg. Niemand
heeft momenteel interesse.
Luc heeft Vincent gevraagd, een gepassioneerd Freinetwerker, maar die heeft er momenteel geen tijd voor.
We moeten in ieder geval ook in gedachten houden dat de vergaderingen op momenten moeten zijn die het
leerkrachten mogelijk maakt om mee te vergaderen. Door de week en overdag is geen optie. Het gaat dan om
vrijdagavond of zaterdagen.
We zullen mensen persoonlijk moeten benaderen of nogmaals op de studiedag en in de ALV moeten noemen
dat we bestuursleden nodig hebben.
Jeroen en Patrick stoppen er definitief mee. Esther en Luc blijven, met Jan als ondersteuning. Zo is een minmaal
bestuur aanwezig.

Publicatie
Financiering
De zoon van Jimke heeft tot nu toe de opmaak van de publicaties gedaan. Als we dat door iemand anders
moeten laten doen, dan gaat dat duizenden euro´s kosten. Jimke kent wel iemand die niet veel vraagt, maar
dan gaat het nog steeds om €3000,-. We kunnen ook aan de leden vragen of er iemand is die vormgeving kan
doe.
Er zijn te weinig inkomsten om deze tegenvaller duurzaam op te vangen. Als het uitblijven van betaling door
leden blijft, dan kunnen we geen of minder boeken publiceren.
Jan komt met het idee om het Freinet-onderwijs in een nieuwe publicatie te beschrijven en dan financiering of
subsidiëring binnen de EU te zoeken.
Publicatie over kwaliteitszorg binnen Freinetonderwijs
De brochure die voor de studiedag gemaakt zou worden door de directeuren over het hedendaagse
Freinetonderwijs is nu veranderd. Het idee is nu dat er een publicatie komt over kwaliteitszorg binnen het
Freinetonderwijs en dat het uitgegeven wordt in de Freinet Reeks. De vraag is of er ook een Vlaamse aanvulling
bij moet komen of een Vlaamse uitgave. Een eis voor publicatie binnen de Vereniging is dat beide landen
vertegenwoordigd zijn. Jan Overweel en Anjo Mooren zijn degenen die er voornamelijk mee bezig zijn. Luc
geeft aan dat het mogelijk moet zijn om een Vlaamse aanvulling op de kwaliteitscontrole op het
Freinetonderwijs te geven. Dit boek komt er dan na de kleuter-uitgave.
Natuur in de buurt – wandeling
De wandelbeschrijvingen, kunnen we daar de kosten van drukken? Het zijn kleine boekjes. Het is waarschijnlijk
voor meer scholen dan alleen Freinet-scholen interessant. De vraag is of de auteurs eraan willen verdienen. Een
idee is of het op de website kan komen te staan zodat mensen het zelf kunnen downloaden en printen. Het kan
ook een Echter Cahier-formaat krijgen, maar dan alleen als de financiën het toe laten. Luc neemt dit op zich na
de ALV.
Andere boeken die nog wachten op publicatie
–

schoolcorrespondentie: Jan Dekker, publicatiedatum 2018

–

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.

Financiering
De begroting voor 2017 draait voor een kwart op reserves. Dat houden we even vol, maar niet lang.
De tientjesleden-actie heeft tot nog toe niets opgeleverd.
Jeroen wil volgend jaar wel in de kascommissie. Lisanne Vasten zou het doen voor dit jaar, maar het lijkt erop
dat dat ze dat nu niet gaat doen. Jan vraagt Lodewijk Bergsma of Marijke Wiederholdt of Stéphanie Rockele. Het
idee is dat één Vlaming en één Nederlander het doet.

ALV
De ALV is aan het einde van de dag. Het duurt maximaal een uur. Van te voren punten inleveren.
Nog niet alle stukken zijn helemaal rond. Probleem is dat veel mensen niet betalen, maar zich wel hebben
aangemeld als (nieuw) lid. Zowel in Nederland als in België. En van de scholen heeft minder dan de helft
betaald. Het nieuwe boek is op de Tweedaagse uitgereikt. Ook aan niet betalende leden. Bij de inleiding van de
studiedag moet misschien vermeld worden dat als leden niet betalen we geen boeken meer kunnen uitgeven.
Wat nu?
•

Moeten we het lidmaatschapsbedrag verdubbelen?

•
Moeten we boeken naar behoefte laten kopen? Dus dat leden de boeken niet automatisch krijgen,
maar kunnen bestellen met korting?
•
Pas boeken sturen als het lidmaatschap betaald is? Leden die wel betaald hebben, krijgen het boek op
de studiedag.
Dit leggen we voor aan de ALV.
Naast de oproep om nieuwe leden.
Centrale vraag is misschien wel of er nog behoefte is aan een vereniging, uitgave van boeken in De Reeks en de
Freinetbibliotheek en de Echter Cahiers. Waarom betalen mensen niet, waarom loopt de losse verkoop van
boeken niet goed en waarom wil niemand in het bestuur?
Op de studiedag gaan we mensen persoonlijk benaderen om in het bestuur te komen. Luc gaat verder als
voorzitter, Esther als ´secretaris´ en Jan doet de penningen als coördinator. Jan is officieel geen bestuurslid,
maar is wel bij alle bijeenkomsten. Met dit minimum willen we de ALV voorstellen dat het bestuur voorlopig
verder gaat. We zoeken nog minimaal twee bestuursleden.
We gaan na de vergadering samen eten om Anjo, Jeroen en Luc te bedanken voor hun inzet voor de Vereniging
voor Freinetpedagogie. Anjo heeft nog niet laten weten of ze dan ook kan. Afgesproken is dat Truus en degene
die met Luc mee rijdt ook mee gaan eten.
Armand de Meijer gaan we voorstellen als erelid voor de Vereniging voor Freinetpedagogie. Volgend jaar stellen
we Jimke en Maaike voor.

Varia
Jeroen: we waren lid van het netwerk SOVO. Het netwerk bestaat niet meer. De gelden die er over blijven,
gaan naar de leerstoel, die wel blijft bestaan. In het Freinetnieuws staat het al. Op de website van het netwerk
zelf staat nog niets?¿

De volgende vergaderingen
Waar gaan we vergaderen? Het kan bij Esther thuis (Gezichtslaan 7, 3956 BB Leersum – maar daar is geen
station in de buurt), bij het Beatrix gebouw bij Zeyn in Utrecht
(https://www.jaarbeurs.nl/plattegrond/beatrixgebouw/locaties/3/zeyn) of bij Luc thuis Ferdinand Lousburgkaai
101 C 001, 9000 Gent.
Data:
– 20 januari om 16u in de Jaarbeurs in Utrecht
– 13 mei om 12u in Gent bij Luc

