Verslag van de freinetcoördinator 2018
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de dagelijkse gang van zaken op het
freinetkantoor en de minimale bestuursbezetting. De coördinator is momenteel ook
bestuurslid.
Er is wederom veel tijd gaan zitten in de praktische uitvoering/administratieve taken
m.b.t. het freinetkantoor. Door de ondersteuning van een bestuurslid bij de
jaarrekeningen en financiele verantwoording is dit deel nu goed geregeld.
Er werden in totaal 3 bestuursvergaderingen gehouden. Er wordt deels in Nederland,
deels in België vergaderd. Het bestuur werkt aan een plan voor de koers van de
vereniging voor de komende jaren. Er worden een aantal scenario’s uitgewerkt, die aan
de leden zullen worden voorgelegd. Het was de bedoeling dit in de ALV te doen.
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.
De uitgave en verkoop van boeken: dit jaar zijn twee uitgaven aan de orde geweest:
“Mathieu aan het woord” in de Freinetbibliotheek en “Kleuters aan het werk”, verzorgd
door de schrijfgroep en Rouke Broersma, in samenweking met Bureau Levend Leren, dat
ook de uitgaves verzorgt. Het freinetkantoor heeft hier enig werk voor verricht(in de
voorbereiding, verspreiding en de verkoop; dit jaar ook via de boekenstand op de
tweedaagse in Gent)
Financiële/ledenadministratie. Jaarlijks komen en gaan er leden. In het historisch
ledenoverzicht wordt duidelijk hoe de ledenaantallen zich ontwikkelen. Het betalen van
het lidmaatschapsgeld bijft problematisch en het effect van de brief bij toezending van
het boek uit de Reeks is minder, vooral vanuit Vlaanderen. Bij de uitgave in de
Freinetbibliotheek in november zal weer een betalingsherinnering worden ingevoegd.
Het aantal mensen, dat zich als nieuw lid opgeeft via de website en vervolgens niet
betaalt na toezending van de factuur is groter dan voorgaande jaren
Facturering. Blijft wel een zorgpunt. Er is nu voor gekozen om alle algemene leden
individueel een factuur met omschrijving van het lidmaatschap plus lidnummer te
zenden. Dit maakt de registratie van de betalingen ook eenvoudiger. Voor de scholen
was dit al het geval.
Ook is de vraag toegevoegd op de facturen om een email te sturen wanneer men geen
prijs meer stelt op het lidmaatschap. Dit heeft geleid tot een aantal formele opzeggingen.
Samenstellen/redactie van Freinetnieuws en de verspreiding daarvan. Over de
functie en zinvolheid van het Freinetnieuws wordt nog nagedacht in het bestuur, mede
op basis van input van de leden. Er is dit jaar 1 nummer verschenen. De laatste komt het
eind van dit jaar.
Bijwonen van het directeurenoverleg in Nederland (3 x per jaar). Zeker nu er geen
vertegenwoordiger vanuit de Nederlandse scholen in het bestuur zit, is dit een
belangrijke verbinding.
Bijwonen coördinatorenoverleg is dit jaar voortgezet en dit levert belangrijke input
op, zowel m.b.t. de studiedag-invulling als verdre afstemming.

Overleg met de inspectie (1 x per jaar). Is dit jaar gedaan door bestuurslid samen
met de coördinator.
De studiedag in Utrecht. Het draaiboek voor een studiedag hebben we op papier, maar
het blijkt dat coördinatie en aansturing meer is dan het afvinken van een lijstje.
Daarnaast wordt ook de inschrijving en de facturering van de deelnamebijdragen door
het freinetkantoor gedaan. Gelukkig is er veel gedaan door de freinetschool Utrecht, die
voor de tweede jaar achter elkaar gastschool is. Het samenstellen van een
workshopprogramma kwam wederom, ondanks aangeven, toch weer langzamer dan
gepland waardoor het pas weer eind oktober volledig beschikbaar kwam. Wel was het
workshopaanbod dit jaar zo groot, dat we een aantal workshops voor volgend jaar
hebben kunnen vastgeleggen omdat er in het programma van dit jaar geen plek meer
was.
Website en facebook pagina: de facebookpagina van de vereniging loopt goed maar is
niet toegankelijk voor ‘niet-facebookers’. De website is nog niet meer geworden dan
een verzameling van informatie, die maar deels ‘up to date is’. Wordt wel regelmatig
bezocht ook vanuit andere landen.
De vraag is nu: wat voor een soort website zou kunnen bijdragen aan de communicatie
met de leden en anderen. Deze website zou ook een rol kunnen spelen in de Engelstalige
informatievoorziening en aanvullend moeten zijn op wat de schoolwebbsites en de
website van de Freinetbeweging in België bieden. Het bestuur
Door verandering van software bij de provider werkt de website niet meer goed. Er is
overleg met de ontwerper voor een nieuwe website, waarop meer interactief kan
worden uitgewisseld. Nu gebeurt dit vooral via de facebook-pagina. Dit geeft als
beperking dat veel leden dit dan niet ontvangen omdat ze niet deelnemen aan facebook.
Komende weken wordt een voorstel gemaakt voor het bestuur m.b.t. de nieuwe website
en zal worden gewerkt aan een nieuwe, goed werkende website Aan de leden concreet
worden gevraagd wat hun wensen zijn via ges prekken en peilingen.
Contact met de Moderne Jenaplanbeweging. Is in gang gezet en wordt komend jaar
verder vormgegeven.

