planning Freinetbeweging 2013 | 2014
woensdag

Freinetschool De Sterrespits Gent

(korte) bestuursvergadering Vlaanderen

*

uitleg over de verschillende kleuren : zie onderaan

Voor de eerste werknamiddag begint, komt het bestuur een uurtje eerder samen
voor het maken van de laatste afspraken voor het nieuwe werkjaar.

18 september
13u tot 14u
werknamiddag | uitwisseling

We gaan per graad in overleg over onze eigen opstart. Je brengt iets mee of toont

18 september

regio West- en Oost-Vlaanderen

14u tot 17u

GOED GESTART!?

een foto. We spreken over onze nieuwe klasinrichting en klasorganisatie. We
wisselen weekplannen, werkvormen en ideeën uit. Een beetje geven en vooral veel

woensdag

Freinetschool De Sterrespits Gent

terugkrijgen.

dinsdag

bovenzaaltje café

leesgroep

Een aantal Freinetwerkers waren op het ICEM-congres in Caen eind augustus. Ze

24 september

Trefpunt Gent

TERUGBLIK CONGRES CAEN

blikken terug en brengen een aantal interessante teksten in de groep.

woensdag

Maison de la Francité ASBL

nieuwe grensoverschrijdende werkgroep

2 oktober

18, rue Joseph II

14u tot 16u

1000 Bruxelles

START TAALWERKGROEP

Deze taalwerkgroep zal zich gedurende enkele bijeenkomsten bezig houden met
tweede taal onderwijs – methode naturelle. Vlaamse leerkrachten die Franse les

20u tot 22u

GROUPE DE TRAVAIL DE LANGUE

geven en Waalse leerkrachten die Nederlandse les geven willen samen
brainstormen en materialen aanmaken. Co-reflexion sur le français langue
étrangère pour les enfants néerlandophone et les leçons de néerlandais pour les
enfants francophone. Wie wil meedoen schrijft zich in bij katrien.nijs@gmx.net of bij
v.gaiatto@base.fr Met de deelnemers wordt na deze eerste vergadering het
vervolg bepaald; locatie en data voor volgende bijeenkomsten worden samen
afgesproken.

werknamiddag | uitwisseling

Vastleggen, bijhouden en verzamelen. Een Freinetklas heeft oog voor eigen

9 oktober

regio West- en Oost-Vlaanderen

14u tot 17u

PORTFOLIO & KLASPATRIMONIUM

publicaties en wil het geleerde op een goede en functionele manier bewaren. We
wisselen handige werkvormen uit rond portfolio en klaspatrimonium.

woensdag

Freinetschool De Boomgaard Gent

ism Marcel Thorel en Dany D’Hondt (Telraam)
vrijdag

Freinetschool De Harp Gent

11 oktober

directeurenoverleg Nederland & Vlaanderen

SAMEN SCHOOL MAKEN

11u tot 17u

Onze Nederlandse collega-directeuren komen visiteren. We onderzoeken samen
hoe onze Freinetscholen verder kunnen groeien. We wisselen volgsystemen uit en
denken na over kwaliteitszorg en zelfevaluatie. Alle directies of
beleidsondersteuners uit Vlaanderen en Nederland zijn welkom. Wie wil, gaat ’s
avonds mee iets eten en/of helpt een Noorderbuur aan een slaapplaats.

donderdag

Freinetschool De Regenboog

startvergadering

Brantli komt dit jaar opnieuw maandelijks samen voor een werkvergadering rond

17 oktober

Kessel-Lo

regio Brantli (Brabant | Antwerpen | Limburg)

specifieke Freinet-thema’s. Op deze startvergadering worden de onderwerpen
verder afgesproken.

zaterdag

Maison de la Francité ASBL

studiedag ‘zes uren van het democratisch onderwijs’

19 oktober

18, rue Joseph II

9u tot 16u30

1000 Bruxelles

met oa boekbespreking

Oproep voor een Democratische School (OVDS) organiseert elk jaar een
interessante studiedag met tal van ateliers en gastsprekers. Jan Devos stelt er dit

20u tot 22u

(auteur Jan Devos)

‘De Visie van Freinet’

jaar een interessant werk voor over Freinet en Democratisch Onderwijs. Inschrijven
kan via de website van OVDS.

vrijdag

Heerlen, Nederland

8 november
9u tot 16u

Studiedag Nederland

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren onze collega’s in Nederland terug hun

VRIJE TEKST & NIEUWE MEDIA

studiedag. Dit jaar worden de ateliers en de gastsprekers verzameld rond het
centrale thema ‘vrije tekst en nieuwe media’. Inschrijven kan binnenkort via
www.freinet.be.

woensdag 13

Freinetschool De Toverfluit Hasselt

november

werkavond | uitwisseling

Brantli komt dit jaar opnieuw maandelijks samen voor een werkvergadering rond

regio Brantli (Brabant | Antwerpen | Limburg)

specifieke Freinet-thema’s. Op de startvergadering van 17 oktober worden de
onderwerpen verder afgesproken.

werknamiddag | uitwisseling | markt

Een tekening met stift of liever met kleurpotloden?
Onder de noemer ‘het mag wel eens iets meer zijn’ gaan we op zoek naar andere

20u tot 22u
woensdag

Freinetschool De Mandala Gent

27 november

regio West- en Oost-Vlaanderen

14u tot 17u

ILLUSTRATIETECHNIEKEN

en creatievere werkvormen om projecten, werkstukken of teksten mooi te
illustreren. We houden een markt waar iedereen kan geven en nemen zodat we
met veel nieuwe ideeën naar huis kunnen.

dinsdag

bovenzaaltje café

leesgroep

Onze Franse collega’s van ICEM publiceren al langer dan vandaag het interessante

3 december

Trefpunt Gent

VISIETEKST VERSUS PRAKTIJK
fragmenten uit ‘le Nouvel Educateur’

tijdschrift ‘le Nouvel Educateur’. Met de leesgroep willen we dit jaar een aantal
vertaalde teksten uit hun tijdschrift bespreken en hun visie aftoetsen aan onze eigen

werknamiddag | uitwisseling | reflectiegroep

Marcel Thorel en een aantal Vlaamse collega’s engageren zich dit jaar om een

15 januari

regio West- en Oost-Vlaanderen

14u tot 17u

VERDIEPING VAN ONS REKENONDERWIJS

intensiever traject van intervisie aan te gaan. Via klasbezoeken en video-opnames
wordt er van elke graad één Freinetwerker gevolgd. De reflecties en besluiten van

20u tot 22u
woensdag

Freinetschool Het Prisma Gent

ism Marcel Thorel

klaspraktijk.

hun zoektocht worden op twee woensdagnamiddagen aan een groter publiek
voorgesteld. De eerste woensdag bespreken we vooral wiskundige technieken. De
tweede keer ligt de focus op taal.

donderdag 30

Freinetschool De Kring Berchem

januari

werkavond | uitwisseling

Brantli komt dit jaar opnieuw maandelijks samen voor een werkvergadering rond

regio Brantli (Brabant | Antwerpen | Limburg)

specifieke Freinet-thema’s. Op de startvergadering van 17 oktober worden de
onderwerpen verder afgesproken.
Onze Franse collega’s van ICEM publiceren al langer dan vandaag het interessante
tijdschrift ‘le Nouvel Educateur’. Met de leesgroep willen we dit jaar een aantal

20u tot 22u
dinsdag

bovenzaaltje café

leesgroep

4 februari

Trefpunt Gent

VISIETEKST VERSUS PRAKTIJK
fragmenten uit ‘le Nouvel Educateur’

vertaalde teksten uit hun tijdschrift bespreken en hun visie aftoetsen aan onze eigen
klaspraktijk.

Freinetschool De Sterrespits Gent

bestuursvergadering Vlaanderen

We evalueren wat geweest is en plannen wat nog moet komen. Vooral ifv ons
tweedaagse moet het één en ander op poten worden gezet. Alle ideeën en

Freinetschool De Sassepoort Gent

werknamiddag | uitwisseling | vooruitblik

20u tot 22u
maandag
24 februari

helpende handen zijn welkom.

20u tot 22u
woensdag
12 maart

regio West- en Oost-Vlaanderen

14u tot 17u

WERKEN ROND TECHNIEK
nav Freinet-tweedaagse augustus 2014

MINDER SCHOOLS | MEER SCHOOL

In augustus 2014 organiseren we ons eerste eigen Freinet-tweedaagse. De
werkgroep wil jullie alvast inkijk geven in de plannen en samen met jullie verder
nadenken over vorm en inhoud. Het thema dit jaar is ‘minder schools, meer
school’. We willen op zoek gaan naar de fundamenten van ons onderwijs en de
basis van ons curriculum in kaart brengen. Bij wijze van oefening starten we deze
middag met het leerplan ‘techniek’ . We willen samen met experten nadenken hoe
techniek nog beter in onze Freinetklas geïmplementeerd kan worden oa via
techniekkoffers of extra atelierwerking.

dinsdag

bovenzaaltje café

leesgroep

Onze Franse collega’s van ICEM publiceren al langer dan vandaag het interessante

25 maart

Trefpunt Gent

VISIETEKST VERSUS PRAKTIJK
fragmenten uit ‘le Nouvel Educateur’

tijdschrift ‘le Nouvel Educateur’. Met de leesgroep willen we dit jaar een aantal
vertaalde teksten uit hun tijdschrift bespreken en hun visie aftoetsen aan onze eigen

20u tot 22u

klaspraktijk.

donderdag

Freinetschool De Tinteltuin

werkavond | uitwisseling

Brantli komt dit jaar opnieuw maandelijks samen voor een werkvergadering rond

27 maart

Zoutleeuw

regio Brantli (Brabant | Antwerpen | Limburg)

specifieke Freinet-thema’s. Op de startvergadering van 17 oktober worden de
onderwerpen verder afgesproken.

Freinetschool Triangel Booischot

werkavond | uitwisseling

Brantli komt dit jaar opnieuw maandelijks samen voor een werkvergadering rond
specifieke Freinet-thema’s. Op de startvergaderingen van 17 oktober worden de

20u tot 22u
woensdag
23 april

regio Brantli (Brabant | Antwerpen | Limburg)

onderwerpen verder afgesproken.

20u tot 22u
dinsdag

bovenzaaltje café

leesgroep

Vorig jaar werd ‘proeve van een praktische psychologie’ vertaald. Dit werk van

29 april

Trefpunt Gent

FREINETBIBLIOTHEEK
‘Levenstechnieken verwerven’

Freinet blijft actueel en zinvolle lectuur voor de leesgroep. We lezen vooraf een
aantal hoofdstukken en bespreken die samen op twee verschillende avonden.

20u tot 22u

werknamiddag | uitwisseling | reflectiegroep

Marcel Thorel en een aantal Vlaamse collega’s engageren zich dit jaar om een

7 mei

regio West- en Oost-Vlaanderen

14u tot 17u

VERDIEPING VAN ONS TAALONDERWIJS

intensiever traject van intervisie aan te gaan. Via klasbezoeken en video-opnames
wordt er van elke graad één Freinetwerker gevolgd. De reflecties en besluiten van

woensdag

Freinetschool De Vlieger Gent

ism Marcel Thorel

hun zoektocht worden op twee woensdagnamiddagen aan een groter publiek
voorgesteld. De eerste woensdag bespreken we vooral wiskundige technieken. De
tweede keer ligt de focus op taal.

dinsdag

bovenzaaltje café

leesgroep

Vorig jaar werd ‘proeve van een praktische psychologie’ vertaald. Dit werk van

3 juni

Trefpunt Gent

FREINETBIBLIOTHEEK
‘Levenstechnieken verwerven’

Freinet blijft actueel en zinvolle lectuur voor de leesgroep. We lezen vooraf een
aantal hoofdstukken en bespreken die samen op twee verschillende avonden.

Freinet tweedaagse

In 2012 organiseerden we samen met de PBD van Gent een zoveelste succesvol

MEER SCHOOL | MINDER SCHOOLS

Freinettweedaagse. Deinze was te klein voor jullie enthousiasme. Dit jaar
verleggen we daarom naar de Wingerd in Gent en stellen voor jullie een breed en

20u tot 22u
donderdag 21 en

Freinetschool De Wingerd Gent

vrijdag 22
augustus

aantrekkelijk aanbod samen. De organisatie doen we deze keer volledig zelf. Meer
info volgt weldra via www.freinet.be.

9u tot 17u

* De Nederlandstalige Freinetbeweging is één grote beweging die krachten en middelen bundelt om het werk en de visie van Freinet over de grenzen heen verder uit te dragen en te ontwikkelen.
Om het praktisch te houden, worden de meeste werkvergaderingen en bijeenkomsten regionaal georganiseerd*. Dit jaar zijn de volgende werkgroepen (terug) actief:
regio West- en Oost-Vlaanderen

NIEUW | NOUVEAU grensoverschrijdende taalwerkgroep

regio Brantli (Brabant | Antwerpen | Limburg)

congressen, studiedagen en Freinet-tweedaagse met hoogtepunt in augustus 2014

leesgroep

bestuursvergaderingen

meer info via www.freinet.be

|

coördinator Vlaanderen:

Vincent Vandevyvere | vincent.vandevyvere@gmail.com

|

aanspreekpunt BrAntLi:

Katrien Nijs | brantli.freinet@gmail.com
*Uiteraard is het ook mogelijk om de vergaderingen in ‘andere’ regio’s mee te volgen.

