VERSLAG WERKDAG FREINETBEWEGING
31/10/2015

DE VLIEGER

Aanwezig: Sven (De Vlieger); Griet (De Vlieger), Katrien (De Regenboog),
Kathleen (Mandala), Stephanie (Triangel), Lotta (De Regenboog), Kwinten
(De Regenboog), Saskia (VIP/Labyrint), Rozemarijn (Boekenmolen), Luc
(freinetbeweging en freinetvereniging)

1. Terugkijken op de familiedag rond expressie in Hoboken.
Er waren zo’n 30 deelnemers waaronder een aantal nieuwe mensen
met goede ideeën. Er was een goede combinatie van uitwisseling en
informatie. De sfeer was informeel en gezellig. Deelnemers kwamen
vooral uit de omgeving, de locatie maakt dus echt veel uit.
2. Organisatie van de gezinsdag op de Blaarmeersen (Gent) op
9 april
We zullen hiervoor geen aparte werkgroep oprichten maar via mail
overleggen. Saskia wil het aanspreekpunt zijn en alvast enkele
telefoontjes doen. Veel aanwezigen willen alleszins die dag komen
helpen.
Brainstorm: natuurgids, sportactiviteit, collectieve maaltijd, soep
maken, …Het concept van de familiedag in Willebroek vorig jaar
hoeft niet gekopieerd te worden, maar Kwinten bezorgt Saskia
alleszins het draaiboek van toen.
Bij regenweer kan misschien de naburige chalet gehuurd worden?
Het thema wordt ‘freinet in beweging’, nadruk op buitenbeleving en
sport.
Mensen die niet aanwezig waren maar toch willen helpen
organiseren, kunnen contact op nemen met Saskia (via mail van de
freinetbeweging)
3. Nieuws uit de werkgroep communicatie
De mogelijkheden voor een website van de beweging werden
bekeken.
- Hosting: wordpress
- Naam: freinetbeweging.
Freinetbewegingvlaanderen bleek niet meer beschikbaar
Freinetscholen.be is in handen van een ouder die daar een
overzicht wou mee bieden en dit nu wil afstaan aan ons.

Freinet.be brengt je nu bij site van de vereniging, waar vrijwel
nooit iets nieuws op verschijnt. Later zouden we deze dus ook
terug kunnen vragen.
We moeten wel in het achterhoofd houden dat de
freinetbeweging niet alles omvat. Men zou dus via de site
freinet.be eigenlijk in een portaal moeten terechtkomen dat de
lezer doorverwijst naar alle freinetkanalen, waaronder bv de
PBD’s.
- Hosting kost ongeveer 100150 euro per jaar, later kan
dat
meer
worden
naargelang de site voller
raakt. Dit geld moet aan de
freinetvereniging gevraagd
worden.
-

Inhoud: zie foto
De werkgroep voorziet een
aantal
rubrieken
en
opvolgtaken
die
door
vrijwilligers
kunnen
opgenomen worden. Wie
zich geroepen voelt om
ofwel
een
column
te
schrijven op regelmatige
basis,
een
rubriek
regelmatig aan te vullen of
contactpersoon te zijn voor
een specifiek onderwerp
kan zich melden bij de groep communicatie.
-

Planning: site online tegen maart, zodat er tegen de tweedaagse
in augustus al een fatsoenlijke inhoud opgebouwd is.

4. Nieuws uit de werkgroep tweedaagse
Thema is verbondenheid, wat bindt ons.
De tweedaagse zal opnieuw plaatsvinden in De Wingerd.

Er zal rond 4 pijlers gewerkt worden. Kwinten stuurt info door rond de
cirkels van verbondenheid.
De werkgroep komt opnieuw samen op 16/11 bij Esmeralda in Gent.

5. Drukmateriaal Jan Bakermans
N.a.v. de slechte gezondheid van Jan Bakermans, die al jaren drukdozen
creëert, rijst de vraag wat er met al zijn materiaal zou kunnen gebeuren
en wie dit werk zou willen verder zetten.
In Vlaanderen is een groepje mensen die bereid zijn dit te laten verder
leven en zij contacteerden daarvoor het bestuur van de freinetvereniging.
Er kwam nooit een antwoord. Intussen werd in het freinetnieuws wel
vermeld dat er ‘achter de schermen’ aan een overname gewerkt wordt,
maar deze info werd niet concreter dan dat. Het is dus wachten op een
signaal van hen.
Aansluitende opmerking bij punt 6
6. Nieuws uit de freinetvereniging
Het bestuur van de freinetvereniging VL-NL telt momenteel twee Vlaamse
en drie Nederlandse leden. De bijeenkomsten vinden telkens plaats op
een vrijdag in Utrecht. Om het (sterk actieve) Vlaamse aandeel groter te
laten zijn, zou het wenselijk zijn dat de data en locaties worden
aangepast. Die bereidheid is er, zo blijkt.
Men dient in dit bestuur echter worden toegelaten na goedkeuring door
de algemene vergadering. Daardoor zouden potentiële Vlaamse
bestuursleden eerst verkozen moeten worden en vervolgens wel elke keer
moeten proberen aanwezig te zijn, terwijl een wisselbeurt vanuit onze
werkgroep eigenlijk meer tegemoet komt aan onze visie. Sommigen
vinden dit hiërarchische bestuur met soms vage communicatie een beetje
achterhaald.
Uit dit punt én punt 5 blijkt een vraag van ons naar meer openheid en
duidelijkheid.
Daarnaast is de financiële toestand van de vereniging afgezwakt. Het
aantal betalende leden zakt, terwijl dit geld nodig is voor de
prefinanciering van nieuwe boeken. Omdat de lidmaatschapsbijdrage van
50 euro misschien voor sommigen te veel is, wordt een tientjesactie op
poten gezet waarbij men 10 euro steun kan geven. Hierover wordt later
nog gecommuniceerd.

Luc neemt al deze vragen
bestuursvergadering in januari.
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7. Studiedag 13 november (Nederland)
Om dit punt toe te lichten, werd een vervolledigd programmaschema
verwacht van de organisatoren. Dit hebben we echter niet gekregen. We
zouden zo immers kunnen bekijken welke workshops er zullen zijn (de
Vlaamse workshops werden immers nog niet vermeld in de laatste
communicatie daarrond). Er valt dus helaas weinig te melden.

8. Varia
a) Er is de vraag of we na nieuwjaar een aangepaste jaarkalender moeten
doorsturen. Er blijken voorlopig geen wijzigingen te zijn, dus dat is
momenteel niet aan de orde.
b) Jan Bakermans en Jimke hebben beiden gezondheidsproblemen. Het zou
fijn zijn een gebaar van steun te laten blijken. Omdat Jan de bezieler is van
het drukwerk, zouden we drukwerken en eventueel ook ander illustratieen tekstvoorbeelden verzamelen om te bundelen en te bezorgen.
Wie wil bijdragen, kan deze werken:
-

Opsturen via post naar Katrien Nys (De Regenbood in Kessel-Lo)
Meebrengen naar de studiedag in Nederland en daar aan Katrien
bezorgen
Meegeven aan iemand die naar de studiedag gaat

c)
Sven
geeft
aan
dat
de
organisatie
van
de
woensdagnamiddagbijeenkomsten enerzijds meer werk is dan gedacht en
anderzijds dat de taakomschrijving vooraf niet helemaal overeenkomt met
de praktijk. Het opstellen van de mailing en plannen van de bijeenkomst is
de hoofdtaak, maar nu blijkt de praktische uitwerking van deze
namiddagen en het voorzitten van de bijeenkomst vanzelf ook bij hem
terecht te komen.
Dit is voor Sven momenteel doenbaar maar we kunnen dit in het
achterhoofd houden wanneer we volgend jaar eventueel een nieuwe
organisator aanstellen. Sven zal ook aangeven wanneer hij niet aanwezig
kan zijn op één van deze woensdagen om zo iemand anders te laten
voorzitten.

Er bij aansluitend kunnen we er proberen aan denken bij de laatste
uitnodiging van dit werkjaar een enquête te voorzien om ons doelpubliek
te bevragen want op de eerste bijeenkomst was de opkomst laag.
Jammer genoeg vallen ook enkele woensdagnamiddag
freinetopleiding (PBD Gent) op dezelfde data.
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d) N.a.v. een verhaal van iemand uit de werkgroep, rijst de vraag wat de
rol kan zijn van de beweging in een freinetschool waarin de
freinetpedagogie (door de directie of anderen) geen of minder plaats
krijgt.
Hierover hebben we een gesprek waarvan het verloop niet relevant is voor
dit verslag. Er worden ook geen formele besluiten rond genomen.

De volgende werkdag vindt plaats op 27 februari 2016 in De
Regenboog.
Ter verduidelijking: met werkdag wordt bedoeld: een bijeenkomst van
freinetwerkers rond het beleid en bestuur van de beweging, dus geen
inhoudelijke of praktische thema’s.

Verslag: Sven

