Freinetbeweging jaarplanning 2015 - 2016
Vanaf het schooljaar 2015-2016 zullen alle mails verstuurd worden vanaf het mailadres Freinetbeweging.Vlaanderen@gmail.com .
NIEUW: Er zijn geen aparte mailgroepen meer per regio, dus iedereen krijgt uitnodigingen voor alle activiteiten. Er zal wel telkens in
het onderwerp vermeld staan op welke locatie de bijeenkomst doorgaat.
Op onze jaarplanning vind je verschillende soorten activiteiten. Overal is iedereen welkom maar sommige bijeenkomsten vragen wat
extra toelichting:
In het bijzonder vermelden we twee dagactiviteiten die we
bewust organiseren om Freinetwerkers uit alle hoeken van
Vlaanderen aan te trekken:
dag rond expressie in Antwerpen op 10 oktober en de
gezinsdag in de Blaarmeersen (Gent) op 9 april

Freinetwerkdagen: op deze denk-werk-dagen bouwen we

werkgroep tweedaagse:

leesgroep: Dit jaar wordt het basiswerk van Freinet gelezen:

de inhoudelijke en praktische
voorbereiding van de Freinetmeerdaagse 2016; de bijeenkomsten
van deze werkgroep zijn in Gent; extra medewerkers zijn van
harte welkom. Data worden verder afgesproken met de
werkgroep. Meld je aan bij Griet (devlieger.dir@stad.gent) of bij
Brigitte (Sterrespits.dir@stad.gent)

werkgroep communicatie: de inhoudelijke en praktische
organisatie van mailverkeer / website / facebook / blog /
pinterest; de bijeenkomsten van deze werkgroep zijn in Leuven;
extra medewerkers zijn van harte welkom. Data worden verder
afgesproken met de werkgroep. Meld je aan bij Kwinten
(kwikke_keulemans@yahoo.com )

Volg ons ook op Facebook
facebook.com/DeFreinetbeweging

onze Freinetbeweging samen op. Aanwezigheid op een vorige
Freinetwerkdag is geen voorwaarde om mee te komen doen op
een volgende: iedereen is hier welkom en wordt van harte
uitgenodigd om mee te doen.

Pedagogie van het werk (vertaald door Geert en Rouke). Voor
deze bijeenkomsten is het de bedoeling om te werken met een
vaste groep deelnemers die zich engageren om er liefst elke keer
bij te zijn en ook tussen bijeenkomsten door telkens de volgende
hoofdstukken te lezen om dan met elkaar te bespreken. Wil je
meedoen? Meld je dan aan bij Luc (luc.heyerick@telenet.be )

opleidingsweekends:

Er is een vaste groep van 24
enthousiaste Freinetwerkers bezig om zich gedurende 3 jaar te
verdiepen in alle inhoudelijke en praktische aspecten van de
Freinetpedagogie. We kiezen er voor om deze weekends ook op
deze kalender te zetten omdat heel wat Freinetwerkers als
satellieten rond de opleiding zweven en voor bepaalde
onderwerpen een bijdrage leveren. Wil jij ook een bijdrage
leveren? Meld je aan bij luc.heyerick@telenet.be of
katrien.nijs@gmx.net of jeroentans@gmail.com

Graag tot ziens op onze activiteiten!

Freinetbeweging jaarplanning 2015 - 2016
OPLEIDING

Za - Zo 19 - 20 september
Klim-op Tisselt

Zo 20 september Klim-op
Tisselt
13u30 – 15u
UITWISSELNAMIDDAG Woe 23 september
Gent Mandala
14u – 16u30
LEESGROEP

OPLEIDING
LEESGROEP
DAG VAN DE
EXPRESSIE

WERKDAG

STUDIEDAG

Za-Zo 3-4 oktober
Prisma Gent
Zo 4 oktober
Prisma
Gent 10u – 12u30
za 10 oktober
De pluim Hoboken
10u – 17u

za 31 oktober
De Vlieger Gent
10u – 17u (+ samen eten
voor wie wil)
vrij 13 november
Wijk bij Duurstede (NL)

zie opleidingskalender

Pedagogie van het werk (we lezen vooraf de eerste 10 hoofdstukken
en gaan hierover in gesprek)
combi lectuur en praktijk. Op het Congres in Aix presenteerde het
team van de freinetschool in Mons en Baroeul de tekst: ' De
l'expression, création, savoirs premiers aux apprentissages en
Pedagogie Freinet- Comment former de citoyens cultivés?' Deze
tekst wordt vertaald en voorafgaand aan deze bijeenkomst
doorgemaild.
zie opleidingskalender
Pedagogie van het werk

Zaterdagvm: Marijke, Sven,
Rozemarijn
Zaterdag nm: Rozemarijn
Zondag vm: Armand
Jeroen, Luc, Katrien
Luc
Armand vertaling en duiding bij tekst
Sven organiseert

Micha + … , Vincent, Saskia
Jeroen, Luc, Katrien
Luc

Kunst en vrije expressie. Toonmomenten, marché de connaissance,
fotoproject, verslag van congres in Aix
Alle deelnemers denken vooraf na over de vraag: Hoe zorg jij er in je
groep voor dat kinderen op muzisch gebied zichzelf ontplooien en
hun grenzen verleggen. Breder kijken in vrije expressie. Breng een
verhaal of iets mee. Op het einde van de dag wil ik naar huis gaan
met …
Hoofdonderwerpen: tweedaagse en communicatie (verslag vanuit
werkgroepen en vervolg)

Kwinten
voorbereiding door Oostelijke ploeg
en deelnemers Aix
Boris
Geert & Denise

Freinet werkt! Dit is voor ons freinetwerkers een 'open deur' natuurlijk
maar er zijn veel gebieden waarmee je dit thema kunt verbinden.
Freinet en de Pédagogie du travail: het werk in de school via de
freinettechnieken. Maar ook de vraag: werkt het nog wel, dat
Freinetonderwijs? We gaan hierover de inspecties maar eens met
elkaar aan de tand voelen.

Voor de studiedag zijn we op zoek
naar workshops. Iedereen, die graag
ervaringen wil delen m.b.t. het
Freinetonderwijs; laat het ons weten!
info@freinet.nl

Sven en Luc

za zo 21 en 22 november
in VTEX Kortrijk
Zo 22 november in VTEX
LEESGROEP
Kortrijk
10u – 12u30
UITWISSELNAMIDDAG woe 25 nov
Gent
14u – 16u30
za zo 23 - 24 januari
OPLEIDING +
Tinteltuin Zoutleeuw
LEESGROEP
do 28 jan
UITWISSELAVOND
Toverfluit Hasselt
19u45 – 22u
UITWISSELNAMIDDAG woe 3 feb
Gent
14u – 16u30
za zo 20-21 februari
OPLEIDING +
Sassepoort
LEESGROEP
za 27 feb
WERKDAG
10u – 17u (+ samen eten
voor wie wil)
Gent
ma 14 maart
UITWISSELAVOND
De Pit Diest
19u45 – 22u
za19 maart
OPLEIDING +
Dendermonde
LEESGROEP
Appelbloesem
zo 20 maart ABC Brussel
za 9 april
GEZINSDAG
Blaarmeersen Gent
10u – 17u
OPLEIDING

za zo 16 - 17 april
OPLEIDING +
Koorddanser Meulebeke
LEESGROEP
UITWISSELNAMIDDAG woe 27 april
14u – 16u30
di 10 mei
UITWISSELAVOND
Pereboompje, Peer
19u45 – 22u

zie opleidingskalender
Pedagogie van het werk

Vincent
Jeroen, Luc, Katrien
Luc

combi lectuur en praktijk

Sven en Armand

zie opleidingskalender
combi lectuur en praktijk

Tintelteam
Jeroen, Luc, Katrien
Monica

combi lectuur en praktijk

Sven en Armand

zie opleidingskalender
Hoofdonderwerp: lerarenopleiding en …
+ gezinsdag voorbereiden

Team Sassepoort
Jeroen, Luc, Katrien
Sven en Luc
Rozemarijn

combi lectuur en praktijk

Stephanie

zie opleidingskalender

Caroline
Jeroen, Luc, Katrien

Na het succes van een eerste gezinsdag in Willebroek vorig jaar
zetten we deze formule verder. Kom met partner en kinderen naar de
Blaarmeersen voor een fijne ontmoetingsdag met workshops en
activiteiten.
zie opleidingskalender (kleuter en lager)

voorbereiding door Gentse ploeg

combi lectuur en praktijk

Tom
Jeroen, Luc, Katrien
Sven en Armand

combi lectuur en praktijk

Kristie en Anouk

OPLEIDING

za zo 14 – 15 mei
Sint Truiden

zie opleidingskalender (secundair)

Paulette
Jeroen, Luc, Katrien

INTERNATIONALE
ONTMOETING

zo – wo 17 – 27 juli
Dogbo, Benin

Katrien

TWEEDAAGSE

ma di 22 – 23 augustus
Wingerd, Gent

WERKDAG

OPLEIDING +
LEESGROEP

wo 24 augustus
Wingerd, Gent
za zo 24- 25 september
2016
Klimop Oostkamp
za zo 15- 16 oktober
Ark / Villa Da Vinci (?)
Sint Niklaas
za zo 19 - 20 november
De Tovertuin / Labyrint ?

Freinetwerkers uit verschillende landen ontmoeten elkaar gedurende
10 dagen in het Afrikaanse land Benin. Thema: l’ education a la
citoyenneté pour une democratie participative.
Tweedaags congres met Freinetwerkers van overal.
WAT ONS BINDT: onze rode draad in het Freinetonderwijs.
Meer info volgt.
extra dag tweedaagse voor werkgroep

OPLEIDING
PROCLAMATIE
INTERNATIONALE
ONTMOETING

za 21 januari 2017
Gent
juli 2018
Ljungskile, Zweden

OPLEIDING +
LEESGROEP
OPLEIDING +
LEESGROEP



zie opleidingskalender

WG Tweedaagse
Griet en Brigitte
WG Tweedaagse
Griet en Brigitte
Klaas
Jeroen, Luc, Katrien

zie opleidingskalender

Joanna
Jeroen, Luc, Katrien

zie opleidingskalender

Heidi & Hilde
Jeroen, Luc, Katrien

De cursisten van de driejarige Freinetopleiding studeren af.

Jeroen, Luc, Katrien

Freinetwerkers uit verschillende landen ontmoeten elkaar gedurende
10 dagen in Zweden. Thema: Modern Communication Is about the
Transportation of Ideas and Substance

Katrien

Wil je kennismaken met de Waalse / Brusselse Freinetbeweging:
http://www.educpop-freinet.be . Hun bijeenkomsten zijn onder andere elke eerste woensdagnamiddag van elke maand.



Wil je kennismaken met Freinetwerkers uit de hele wereld:
FIMEM = Internationale Freinetbeweging:

http://www.fimem-freinet.org &

Zomer 2016: Ridef in Dogbo (Benin)
&
aanspreekpunt en maillijst Ridefs: katrien.nijs@gmx.net

facebook: fimem freinet

Zomer 2018: Ridef in Ljungskile (Zweden)

