Verslag van het bestuur en freinetkantoor 2019
Bestuur: in 2019 zijn er 6 bestuursvergaderingen gehouden. Na de ALV is er nog een
gepland. Er wordt deels in Nederland (Utrecht op de Nieuwe Regentesseschool), deels in
België (bij de voorzitter thuis) vergaderd.
De ALV is voorbereid door het bestuur en de coördinator, waarbij dit jaar problemen
zijn ontstaan i.v.m. onverwachte omstandigheden en vergaderingen zijn uitgevallen.
Het bestuur heeft zich dit jaar gericht op een aantal zaken:
-doorgaan met het vergaren van informatie over wat er onder de leden leeft m.b.t.
doelen en functioneren van de vereniging, de wensen m.b.t. nieuwe publicaties en het
bijdragen aan de invulling van de nieuwe website.
-vernieuwen van de website: planning en uitvoering van design en inhoudelijke
invulling. Er is een contract aangegaan met Graffito in Emmen voor het webdesign en de
programmering. De privacywetgeving maakt het extra lastig om goed beeldmateriaal te
verkrijgen, zowel wat betreft foto’s als filmmateriaal. Er wordt gezocht naar leden en
anderen, die willen gaan bijdragen aan de invulling van de website.
-het verhelderen van bestaande stukken m.b.t. afspraken en overeenkomsten en het
opstellen van stukken gericht op afspraken en overeenkomsten, die bij het bestuur
bekend zijn maar nooit formeel zijn vastgelegd. Dit gaat onder meer over de
overeenkomst met bureau Levend Leren (boekverkoop), de vrijwilligersvergoedingen
(voor welke werkzaamheden/welke vergoedingen),
-Publicatiebeleid: het bestuur heeft een nota opgesteld om het publicatiebeleid te
kunnen gaan invullen, gericht op de komende jaren (zie bijgaand voorstel
Publicatiebeleid).
-Beheer financiën Freinetcongres/tweedaagse in Gent: Luc heeft een aantal gesprekken
gevoerd met de organisatie om te onderzoeken hoe deze financiële ondersteuning zou
kunnen worden opgezet. Dit is in het bestuur uitgebreid aan de orde geweest en er is
een voorstel gedaan naar de organisatie van het Freinetcongres.
-ALV: besloten is om deze niet meer koppelen aan de studiedag Nederland. Het bestuur
is er nog niet uit hoe dan wel. Belangrijke criteria daarbij zijn de bereikbaarheid voor
alle leden en het tijdstip. Komen jaar wordt een voorstel gemaakt en aan de leden
voorgelegd (bespreekpunt voor ALV-2019)
-overleg met de Jenaplanvereniging (NJPV): oriënterend gesprek eind december 2018.
Op basis hiervan heeft het bestuur naar de Jenaplanvereniging aangegeven dat we ons
voorlopig concentreren op het versterken van de eigen structuur en samenwerking met
anderen op dit moment geen prioriteit geven.
De uitgave en verkoop van boeken: dit jaar zijn twee uitgaven: ‘Brevetten en
Meesterstukken’ in de Freinetbibliotheek (nr. 14, vertaling van Rouke Broersma, in
samenweking met Bureau Levend Leren) en ‘Buurtwandelingen; Wat gebuurt er bij jou’,
verzorgd door Rozemarijn Nevejans, Goedele Vertessen en Joanna Arens.
Voor komend jaar is er waarschijnlijk een vertaling van Freinet’s publicatie over de
schoolkrant in de Freinetbibliotheek. Prioriteit heeft de ontwikkeling van de website.
Financiële/ledenadministratie. Jaarlijks komen en gaan er leden. In het historisch
ledenoverzicht wordt duidelijk hoe de ledenaantallen zich ontwikkelen. Het betalen van
het lidmaatschapsgeld lijkt dit jaar een groter probleem te worden. Tot op heden hebben
er erg weinig leden (zowel individuele als scholen) betaald. Voor Vlaanderen kan dit

mogelijk komen door de veranderde regels aangaande facturering. Dit wordt
onderzocht.
Bij de uitgave van de van de boeken in november zal weer een betalingsherinnering
worden verzonden.
Het aantal mensen, dat zich als nieuw lid opgeeft via de website en vervolgens niet
betaalt na toezending van de factuur (bijna allemaal uit Vlaanderen) blijft een
ongrijpbaar iets, dat mogelijk te maken heeft met de onduidelijkheden rondom het
lidmaatschap (men denkt dat de Vereniging en de Freinetbeweging hetzelfde is).
Op de toegevoegde vraag op de facturen om een email te sturen wanneer men geen prijs
meer stelt op het lidmaatschap, wordt nauwelijks gereageerd.
Samenstellen/redactie van Freinetnieuws en de verspreiding daarvan. Over de
functie en zinvolheid van het Freinetnieuws is in het bestuur besproken en, mede op
basis van input van de leden, is besloten om Freinetnieuws als PDF 4x per jaar uit te
laten komen en te verspreiden via de email. Er is dit jaar 1 nummer verschenen (206).
Het bestuur beraadt zich op de vorming van een redactie voor het Freinetnieuws.
Freinetkantoor:
*Algemeen.
Er is wederom veel tijd gaan zitten in de praktische uitvoering/administratieve taken
m.b.t. het freinetkantoor. De coördinator heeft daarbij hulp gehad bij het opstellen en
verzenden van alle facturen (per lid) en het voorbereiden van de facturering voor
komend jaar, waarvoor een vrijwilligersvergoeding is gegeven door het bestuur.
Mede door grote problemen bij het hosting-bedrijf van website en emailvoorzieningen,
waardoor overgegaan moest worden op andere programmatuur met de nodige
compabiliteitsproblemen.
De jaarrekeningen en financiële verantwoordingen worden opgesteld door de
penningmeester, die ook per kwartaal de overzichten voor het lopende jaar bijhoudt.
Hierdoor kan komend jaar de kascommissie eerder met de controlewerkzaamheden
beginnen.
*Bijwonen van het directeurenoverleg in Nederland (3 x per jaar). Blijft een belangrijke
verbinding, niet alleen voor de organisatie van de studiedag Nederland, maar ook voor
de informatievoorziening van- en naar het bestuur.
*Bijwonen coördinatorenoverleg (2x per jaar)is dit jaar voortgezet en dit levert
belangrijke input op, zowel m.b.t. de studiedag-invulling als verdere afstemming.
*De studiedag 2019 in Heiloo. Op basis van het draaiboek is in samenwerking met de
gastschool Elckerlyc de praktische organisatie ingevuld.
Daarnaast is de inschrijving en de facturering van de deelnamebijdragen door het
freinetkantoor gedaan.
Het samenstellen van een workshopprogramma is in nauw overleg met de Nederlandse
scholen gedaan maar het aanbod van de workshops verliep moeizaam en kostte veel
extra emails en telefoontjes. Hierdoor was het pas weer half oktober volledig
beschikbaar. Wel was het workshopaanbod uiteindelijk dit jaar zo groot, dat we op een
aantal aanbiedingen voor workshops niet hebben kunnen ingaan.

Website en facebook pagina: de facebookpagina van de vereniging wordt goed gebruikt
door een aantal leden. Vast item is aandacht voor de websites van Freinetscholen.
Ontoegankelijk voor ‘niet-facebookers’ is wel een grote beperking.
De ontwikkeling van de nieuwe website is in volle gang. Binnen het bestuur wordt
gewerkt aan de nieuwe basisteksten en voor de omschrijvingen van de
freinettechnieken/invarianten wordt gezocht naar leden, die willen bijdragen.
Jan Kollner (footograaf van onder meer het beeldmateriaal van ‘Freinet binnenstebuiten’) heeft aangeboden om zowel nieuw fotomateriaal en ook kort filmmateriaal te
willen gaan maken voor de nieuwe website.

