Verslag bijeenkomst Freinetbeweging Vlaanderen 02/07/2015
Aanwezigen: Saskia, Hilde, Jeroen, Kwinten, Luc, Stephanie, Thidrek, Armand, Katrien, Kristie, Anouk,
Brigitte, Getty, Monica, Kathleen

Agendapunten:
1. digitale communicatie (Verslag: Kathleen)
2. tweedaagse (Verslag: Kathleen)
3. studiedag november Nederland (Verslag: Kathleen)
4. jaarplanning (Verslag: Katrien)
5. varia en taken (Verslag: Katrien)
1. Digitale communicatie
Wat bestaat er al :
freinet.nl/be
freinetnieuws (nieuwsbrief)
facebook
pinterest Freinet
….
Hoe invullen van forum?
*discussieplatform maar gemodereerd
*laagdrempelig ( goed gevoel bij hebben)
*reacties opvolgen
*diepgang, visieteksten
*linken leggen
*inschrijving mogelijk voor vb. de tweedaagse of andere studiedagen
*nieuwe website: blog
*1 toegangspoort
*digitale kast
Alle aanwezigen noteren op een blaadje ideeën en mogelijke engagementen ivm website
(wie ziet het bv zitten om een bepaald onderwerp te modereren enz)
Werkgroep gaat dit bekijken en een voorstel uitwerken tegen de volgende vergadering.

Wie? Kwinten (verantwoordelijke) Stephanie, Monica, Katrien, Kristie, Lotta
2. Thema tweedaagse
Voorwaarde van het thema = wervend,secundair onderwijs zeker aanwezig,aanspreken voor
een breed publiek
Vooropgestelde thema’s
*zorg
*Freinet een uitdaging
*Freinet en de multiculturele samenleving
*kunst en ambacht
*duurzaamheid ( milieubewust ?)
*de fundamenten
*verbondenheid
Na veel heen en weer gepraat en discussie blijkt toch dat het belangrijk is om een zekere
verbondenheid te kunnen verwezenlijken binnen de klas , het team, mensen die met de
Freinetvisie bezig zijn. Vaak voel je ook een verbondenheid bij bijeenkomsten.
Die verbondenheid is ook de rode draad binnen ons Freinetonderwijs. Ook visueel lijkt de
rode draad een sterk gegeven.
We gaan die richting uit en komen tot een voorlopige werktitel:

WAT ONS BINDT.
Onze rode draad in het Freinetonderwijs
Inhoud vertrekkende vanuit onze werktitel: (wat bindt ons?...)
*zeker alle graden ,kleuter en secundair
*De Freinetvisie in onze huidige maatschappij
*verantwoordelijkheid nemen van eigen leren
*verbintenis ouders,leerkrachten,directie,leerlingen
*portfolio (evaluatiesystemen) kleuter,lager,secundair
*straffen en belonen (houding van Leerkracht tegenover leerlingen
*deeplevel-onderwijs (WISKO, wiskundig onderzoek bijv;)
*zorg
*LO
*Muziek bindt ons
*
Eventuele sprekers : Ferre Laevers
Luc Dewulf

Chris Vandenbrande
Ludo Heylen (SEGO)

Werkgroep tweedaagse 2016 situeert zich vnl. in het Gentse
Werkgroep communicatie / website situeert zich vnl. in Limburg / Brabant.

3. Mogelijke ateliers vanuit Vlaanderen voor de studiedag in Nederland (Wijk bij Duurstede)
nov 2015: “Freinet Werkt”
- Leesworkshop van Beringen (pedagogie van het werk) herhalen (Luc)
- wiskunde onderzoeken (Kathleen)
- tweede taal onderwijs (Nina en ann-sofie? – Kathleen vraagt)
- beweging op een freinetschool (voor sportleraren en klasleraren) (Mark Gevers - Jeroen
vraagt)
- invarianten met Sven
- natuurlijk met Kwinten en Celia?
- starten in een freinetklas (kring? klasorganisatie en planning? essentie van freinet? werken
met teksten?) + invarianten meegeven aan alle deelnemers (Kwinten en Monica)
- verslag vanuit congres ICEM in Aix

4. Jaarplanning 2015 – 2016
-

gezinsdag in Blaarmeersen in de lente 9 april (voorbereiding door Gentse ploeg)
leesgroep combi met opleidingsweekends: pedagogie van het werk
4 x woe nm in Gent: combi met lectuur en praktijk (23sept, 25 nov, 3 feb, 27 april)
dag in Antwerpen in de herfst 10 oktober: Kunst en vrije expressie: Uk, fotoproject Sven,
verslag Aix (voorbereiding door Oostelijke ploeg)
4 x avondbijeenkomst in Brabant Antwerpen Limburg
opleidingsweekends opnemen in de planning (met uitleg over bijdrage leveren – satellieten)
presentaties eindwerken open deur en leesgroep open deur
middelbaar congres in november in Sint Truiden
freinetdag 3 (Tweedaagse en communicatie) 31 oktober De Vlieger Gent
freinetdag 4 (Lerarenopleiding en …) 27 feb Pluim Hoboken

-

Studiedag Wijk bij Duurstede op 13 november

(zie jaarplanning in bijlage met alle data er in + inleidende tekst bij de jaarplanning)

5. Varia en taken
Mailcontacten nog meer uitbreiden: proberen alle directies op de maillijst te krijgen
Maillijsten samenvoegen van beide regio’s, van deelnemers aan tweedaagse en mails van
Freinetbeweging Vlaanderen laten versturen (Sven en Katrien gaan hierover samenzitten)
Vacatures doormailen doen we niet meer als de blog online is.
Bestuurlijk: We blijven organisatorisch werken zoals we nu werken: Luc als liaison met de Vereniging
voor Freinetpedagogiek. Luc wil ook gerust de vergaderingen zoals vandaag voorzitten. De
voorbereiding van vergaderingen zoals deze gebeurt op vergaderingen zoals deze door de hele groep
aanwezigen.
Freinetbeweging autosticker = met het logo van de vorige tweedaagse en de ondertitel Minder
schools, meer school.
Luc gaat de scholen nog eens uitnodigen voor schoollidmaatschap van de vereniging. zie ook
‘tientjes lidmaatschap’ (voor ouders en sympathysanten)
Afspraak ivm het verslag van vandaag: Kathleen mailt deel 1 naar Katrien. Katrien voegt samen met
deel 2 en met planning van bij Monica. Dat mailt Katrien naar alle aanwezigen van vandaag. Luc
maakt met de aanvullingen vanwege de aanwezigen een publiceerbare versie voor iedereen en die
verstuurt Sven naar iedereen en facebook.
werkdag: 31 oktober in De Vlieger
verslag van de WG tweedaagse en WG communicatie
verder de tweedaagse uitwerken

Voorstel Rozemarijn: in januari nog eens een geupdate planningskalender doorsturen naar
iedereen

Verslag freinetbeweging 7 juli 2015 in Hasselt:
Aanwezig: Katrien, Anouk, Stephanie, Lotta, Monica, Kristie, Kwinten
Verontschuldigd: Kathleen, Wim, Stella
Verslag: Kwinten
Agenda:
(wat schuin staat is todo of op te volgen)
1. Jan Bakermans
Lotta en Katrien vertellen dat Jan ziek is. Hij heeft kanker en er zijn heel wat uitzaaiingen. Hij zit
momenteel nog steeds met al zijn drukmateriaal.
Lotta heeft al laten vallen aan Jan dat zij het maken van de drukdozen op zich zou willen nemen. Jan
heeft haar hier al wat uitleg over gegeven.
Lotta had die vraag willen voorleggen op de freinetbijeenkomst van 2 juli in Kessel_lo. Maar gezien zij
ziek was, is dit punt niet besproken geweest.
Ze wil dit doen, maar dan met een aantal vragen die eerst moeten uitgeklaard worden en een aantal
bedenkingen:
 Hoe kunnen we dit financieel doen? Is het financieel rendabel? Kan de ledenvereniging hierin
tussen komen om de investering in materiaal en gereedschap te doen?
 Lotta wil dozen maken en de continuïteit garanderen. Maar de nadruk ligt hierbij op
vrijwillige basis.
-

Anouk bood haar hulp aan om Lotta te ondersteunen. Ook de andere mensen van onze regio
willen in de mate van het mogelijke mee ondersteunen.
Katrien zal een mail sturen naar de freinetbeweging Vlaanderen met de vragen en
bedenkingen die opgeworpen werden. Maar ook de vraag naar de ledenvereniging hoe zij
hier mee in kunnen ondersteunen.
Lotta en Katrien gaan in de loop van deze week of komende week naar Jan. Wie nog mee wil,
kan dit laten weten.

2. Boekendepot
Het boekendepot van onze regio is lang in handen geweest van Katrien. Katrien stelt de vraag wie dit
wil overnemen.
Stephanie wil dit wel doen. Maar met die verstandhouding dat ze niet altijd aanwezig zal kunnen zijn
op de bijeenkomsten. Ze wil niet het gevoel hebben dat ze dan verplicht is aanwezig te zijn.
Dit hoeft natuurlijk niet. Indien nodig kan iemand anders van onze regio voor de activiteiten waar
Stephanie niet kan zijn, het boekendepot voor die activiteit meenemen.
Er werd ook gezegd dat het boekendepot niet op iedere activiteit aanwezig moet zijn.
- Katrien draagt de verantwoordelijkheid over naar Stephanie en zal haar de verdere uitleg
hierover verschaffen.

3. Werkgroep communicatie
Op 2 juli werd op de werkdag beslist om te starten met een werkgroep communicatie die als doel
heeft een website op te starten en uit te bouwen. Op de bijeenkomst van 2 juli hebben de aanwezige
hun kijk op die website/blog opgeschreven en doorgegeven aan Kwinten, die de werkgroep zal
voorzitten.
In de werkgroep zitten verder Katrien, Kristie, Stephanie, Lotta en Monica.
- Kwinten zorgt voor een doodle om een samenkomst eind augustus en ergens in oktober af te
spreken.
- Kwinten en Lotta maken de voorbereiding op de eerst komende vergadering. Lotta zet even op
papier wat het verschil is tussen wordpress beteland en niet betalend. En Kwinten typt alle
papieren die doorgegeven werden op de bijeenkomst van 2 juli uit. Deze twee bestanden
zullen bij de uitnodiging voor de eerste samenkomst gevoegd worden.
- wie nog ideeën heeft, geef het door aan Kwinten
4. Evaluatie studiedag Beringen
Algemeen was de evaluatie positief bevonden door de deelnemers en de organisatie:
 Sterke organisatie
 Fijn om een papier op voorhand te krijgen waar alles op staat.
 De grote meerderheid was erg tevreden met een studiedag op zaterdag. Dit willen we
behouden.
 Aandachtspunten die we meenemen zijn de uurregeling, meer tijd voor pauze zodat
toontafels en uitwisseling nog meer tot zijn recht komt.
 Veel deelnemers hebben de evaluatie online grondig ingevuld.
- We kiezen ervoor om de evaluatie uitgebreider te lezen en te bespreken bij de organisatie van
de volgende studiedag en dit puntje vandaag wat beknopt te bespreken. De volgende
studiedag van 2017 zou mogelijk in maart, voor de paasvakantie kunnen plaats vinden. Maar
enkel indien de vrijwillige organisatie van onze regio de draagkracht heeft om dit door te
laten gaan. Deze beslissing nemen we in onze jaarevaluatie in juli 2016.
5. Jaarplanning






-

10 oktober is er een dag van de freinetbeweging Vaanderen, die door gaat in Antwerpen, de
Pluim Hoboken, die wij vanuit onze regio organiseren.
31 oktober is er een tweede werkvergadering van de freinetbeweging, waar als agendapunt
de communicatie werkgroep zal terug koppelen en ook de werkgroep tweedaagse aan bod
zal komen.
13 november is er een studiedag van de freinetbeweging Nederland in Wijk-bij-Duurstede
Onze bijeenkomsten zullen uitwisselingsmomenten zijn die we plannen we op volgende
dagen: do 28/01/2016 – ma 14/03/2016 – di 10/05/2016
Verantwoordelijke voor do 28/01/2016 in Toverfluit Hasselt: Monica
Verantwoordelijke voor ma 14/03/2016 in De Pit Diest: Stephanie
Verantwoordelijke voor di 10/05/2016 in Perenboomke Peer: Anouk en Kristie

6. Expressiedag Antwerpen 10 oktober
Het idee was te werken rond vrije expressie.
Er worden een aantal ideeën opgeworpen:
 Er zou een terugkoppeling uit Frankrijk zijn.








-

Beeldende inspiratie
Bart Ypers met zijn uk?
Iedereen brengt dingen mee vanuit de invalshoek: “hoe zorg jij dat kinderen breder kijken
binnen vrije expressie?!”
Anouk en Katrien kennen iemand die sterk is in vrije expressie: Jo ?
Kwinten brengt Helmi Cuypers voor vrije expressie aan en Boriss Mejias voor stop-motion.
Het zou mooi zijn als we die dag kunnen verlaten met een databank aan ideeën, waar we
mee aan de slag kunnen gaan.
Idee om te werken met een paar vaste workshops en daarnaast de mogelijkheid dat er vanuit
de gezamenlijke kring zelf initiatieven zijn om te gaan werken rond vrije expressie.
Kwinten is de verantwoordelijke voor de dag rond vrije expressie in Antwerpen.
Anouk neemt contact met Jo
Kwinten met Boriss en Helmi
Op volgende bijeenkomst van werkgroep communicatie, bespreken we ook hoever we staan
met de gezinsdag.

7. Varia:
Bedankt aan allemaal voor een stevig en warm freinetjaar!
Een extra dankjewel aan Lotta en Anouk die onze groep mee komen versterken met hun sterkte en
hun draagkracht!
En dankjewel dat de draagkracht binnen onze regio verbreedt. Het is fijn om samen in een team te
zitten dat voor elkaar in de bres wil springen. Opdat we samen kunnen groeien, met freinet onder de
arm en in ons hart!

