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Werken met vrije tekst en kring @ Education Populaire, Brussel

De franstalige collega’s nodigen ons uit om over onze manier van werken met vrije tekst te komen vertellen. We zullen het

ook over kring hebben. Dit zijn twee freinettechnieken die de voorbije periode in Nederlandstalig gebied op een andere

manier geëvolueerd zijn dan in Franstalig gebied. Het wordt zeker een boeiende namiddag.

Uitwisselen en kennismaken met collega’s uit de franstalige freinetbeweging van Brussel en Wallonië.

Zij kijken er naar uit om ons te verwelkomen!

Doe-dag techniek en muzische in Gent @ Prisma
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Op deze volgende uitwisselingsnamiddag willen we vooral doén. Onder het motto: ‘leer elkaar een nieuwe creatieve of technische

vaardigheid’ roepen we jullie op je vaardigheden te komen delen.

Pinterest in het echt dus. Wil je wat tonen of demonstreren, hoe bescheiden ook, laat je dan meteen horen. Je hoeft echt geen volledig

programma of workshop te vullen of uit te pakken met iets spectaculair, maar kom gewoon tonen welke techniek of kunst in jouw klas

werkt.

We kunnen deze namiddag wel enkel laten doorgaan als er voldoende mensen zijn die iets meebrengen.

Laat ons dit dus snel weten door hieronder in een reactie te posten wat je wil tonen, demonstreren, meebrengen, …

We gaan in kleine groepjes aan het werk: vb illustratietechniek, stop motion, poppenkast, elektriciteit, improvisatietheater, ukulele, …

Wat breng jij mee?

Vragen kan je mailen naar Sven op het freinetmailadres.

BBQ en werkdag @ Gent

Op deze dag is iedereen welkom die mee wil terugblikken en

vooruitblikken naar de activiteiten van de freinetbeweging.

Ridef vergadering in Antwerpen @ Park Spoor Noord

De eerste vergadering waar we bijeenkomen met iedereen die

kandidaat is om deel te nemen aan het Ridef Congres in de zomer van

2018 in Zweden. Je kan hier ook naartoe komen om meer te weten te

komen wat het congres precies inhoudt.

Breng gerust ook je kinderen (en zwembroek!) mee naar de

bijeenkomst: in Park Spoor Noord kunnen ze goed spelen!

De ridef is een werkcongres voor actieve freinetwerkers die ook in

eigen land regelmatig naar bijeenkomsten komen. Het is geen

snoepreisje. De Vlaamse / Belgische delegatie bereidt zich in een

viertal vergaderingen voor op het congres en van alle deelnemers

wordt verwacht dat ze minstens 3 van deze vergaderingen meewerken.
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Doel van deze vergaderingen:
– voorbereiding workshops die we vanuit Vlaanderen zullen aanbieden op het congres
– bedenken en uitvoeren van financiële acties voor solidariteitsbijdrage voor collega’s uit
landen waar het loon van de leerkracht een heel pak lager ligt
– kennis van de internationale freinetbeweging Fimem en de te bespreken punten op de
algemene vergaderingen tijdens het congres

Als deelnemer moet je je niet voor alledrie deze doelen even hard engageren: op de vergaderingen verdelen we het werk volgens ieders

voorkeur en sterktes.

*even een woordje uitleg over ‘alle deelnemers’: Als je met het gezin naar de ridef komt is 1 afgevaardigde per gezin genoeg, maar als je

met collega’s komt telt elke deelnemer apart.

Wie interesse heeft om deel te nemen, stuur een mail naar het freinetmailadres of via een reactie hieronder. Kan je op deze vergadering

niet aanwezig zijn? Kom dan op 28 augustus naar de volgende vergadering.

Ridef vergadering in Leuven @ af te spreken met wie komt

Vergadering 1b waar we bijeenkomen met wie kandidaat is om deel te

nemen aan het Ridef Congres in de zomer van 2018 in Zweden. Je

kan hier ook naartoe komen om meer te weten te komen wat het

congres precies inhoudt.

We vergaderen op 28 augustus vanaf 14u in Leuven op een

kindvriendelijke plek die we nog aan het beslissen zijn.

Ook voor de volgende bijeenkomsten bepalen we dit samen met de

geïnteresseerden. Voor ons is het vooral handig dat alle

geïnteresseerden in de ridef hun beschikbaarheid op de doodle

aanvinken:

Vul de doodle in om aan te geven dat je geïnteresseerd bent in

deze bijeenkomsten: http://doodle.com/poll/nwmdt8zdqggnmwhh

Enkel op die manier kunnen wij het overzicht behouden en het voor jullie zo comfortabel mogelijk maken door telkens

gericht te communiceren en toch niemand te missen.

De doodle invullen is een must als je OVERWEEGT om mee te gaan naar de Ridef
in 2018. (deadline doodle invullen = 28 augustus)
De doodle niet invullen betekent voor ons dat je zeker niet meegaat.
Klinkt streng maar dat is de enige manier om tijdig duidelijkheid te krijgen

De ridef is een werkcongres voor actieve freinetwerkers die ook in eigen land regelmatig naar bijeenkomsten komen. Het is

geen snoepreisje. De Vlaamse / Belgische delegatie bereidt zich in een enkele vergaderingen voor op het congres en van

alle deelnemers wordt verwacht dat ze minstens 3 van deze vergaderingen meewerken.
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Doel van deze vergaderingen:
– voorbereiding workshops die we vanuit Vlaanderen zullen aanbieden op het congres
– bedenken en uitvoeren van financiële acties voor solidariteitsbijdrage voor collega’s uit
landen waar het loon van de leerkracht een heel pak lager ligt
– kennis van de internationale freinetbeweging Fimem en de te bespreken punten op de
algemene vergaderingen tijdens het congres

Als deelnemer moet je je niet voor alledrie deze doelen even hard engageren: op de vergaderingen verdelen we het werk volgens ieders

voorkeur en sterktes.

*even een woordje uitleg over ‘alle deelnemers’: Als je met het gezin naar de ridef komt is 1 afgevaardigde per gezin genoeg, maar als je

met collega’s komt telt elke deelnemer apart.

Gespreksavond Zorg @ Freinetschool Zevensprong in Leuven

Op het einde van de gespreksavond over zorg vorig jaar werd besloten

om door te werken over dit onderwerp.

Het was een avond waar veel klasleerkrachten, zorgleerkrachten,

zoco’s en coördinatoren aanwezig waren en dat maakte dat er veel

lagen in het gesprek zaten.

Voor dit vervolg hebben we twee punten gehaald uit vorige

bijeenkomst:

1. Als freinetscholen zijn onze pedagogische principes de leidraad in

de manier waarop we onderwijs waarmaken. Eén van de

doelstellingen die Freinet had willen we graag eens aftoetsen:

hoe maken we onze maatschappelijke opdracht als Freinetscholen waar?

17 oktober is de dag van verzet tegen armoede.

In die zin leek het ons interessant om hier kort bij stil te staan en via een coöperatieve werkvorm af te toetsen hoe we onze

maatschappelijke opdracht waarmaken.

Link naar dossier met filmpjes artikels en nuttige materialen: https://www.klasse.be/reeks/kansarmoede/

Deze diashow vereist JavaScript.
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Als we kijken naar onze pedagogische principes; met name “weg met de toetsbatterij”, willen we uitwisseling opstarten rond de vraag;

“Hoe rijm je toetsen met de freinetpedagogie?”

Hoe kijken we daar als zorg naar? Zijn toetsen altijd relevant om vanuit de zorg mee aan de slag te gaan?

We willen in groepjes werken rond vier vragen;

Toetsen waarom wel/waarom niet?

Wat doe je als je niet toetst?

Waarvoor gebruik je toetsen?

Is portfolio een alternatief?

Om daarna onze bevindingen terug te koppelen aan de groep.

Kwinten is verantwoordelijke voor deze avond, je kan hem ook rechtstreeks contacteren per mail of een berichtje via de site.

Hier kan je ter voorbereiding al wat lezen: http://freinetbeweging.be/klaswerking/zorg/werkgroep-zorg/

wat is mijn zorg

Open sessie secundair Freinet onderwijs @ Freinetschool Villa da Vinci

Beste freinetwerker uit het secundair onderwijs,

In oktober vindt het tweede opleidingsweekend plaats in de

secundaire freinetschool Villa da Vinci, Koningin Astridlaan 96,

9100 Sint-Niklaas.
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Ik dacht dat het interessant zou zijn om van die gelegenheid gebruik te maken

om meerdere mensen (ook niet-deelnemers aan de opleiding) uit te nodigen

om ideeën en praktijken uit het secundair freinetonderwijs met elkaar uit te

wisselen.

Daarom nodig ik jullie uit op zondag 22 oktober om 10u (tot 12.30u) in de Villa da Vinci om aan die uitwisseling deel te nemen. Op de

agenda zie ik alvast:

Een beeld van de aanwezige scholen, hoe ze georganiseerd zijn (vestigingsplaatsen, studierichtingen…), voor hoeveel leerlingen

(klassen), met welk activiteitenrooster, waar de school nog mee worstelt om freinetonderwijs te kunnen realiseren,  e.d.

Over welke (organisatorische en pedagogisch-didactische) thema’s willen de aanwezige scholen met elkaar uitwisselen, welke

materialen (bijv. evaluatie- en planningsdocumenten, lessenroosters, vrije teksten, vakinhoudelijke materialen…) willen ze met elkaar

delen?

Kunnen we die uitwisseling wat structureel verankeren in een netwerk dat met een zekere regelmaat samenkomt? De samenkomst van

22/10 is gekoppeld aan de opleiding, maar dat hoeft niet blijvend te zijn (zondagvoormiddag is misschien niet het meest geschikte

moment?): kunnen we beslissen waar, wanneer met welke frequentie de secundaire freinetscholen een uitwisseling organiseren? Een

aanzet daartoe werd gegeven op de eerste dag van de coöperatie in Vilvoorde (maart 2017) maar dat heeft tot nu geen voortgang

gekend, terwijl dat voor heel wat scholen en leerkrachten een verrijking zou kunnen betekenen.

Ik hoop dat er heel wat secundaire freinetscholen die zondag enkele vertegenwoordigers kunnen afvaardigen zodat we de start van dat

netwerk inhoudelijk goed kunnen stofferen. Hoe we dan verder te werk gaan, bespreken we ter plaatse. Wie niet aanwezig kan zijn op

22/10, maar toch brood ziet in zo’n uitwisselingsnetwerk voor secundaire freinetscholen, mag mij zeker voor die datum een mailtje sturen

zodat we ook met de ideeën van mensen die er dan niet bij kunnen zijn, rekening kunnen houden (luc.heyerick@telenet.be, GSM: 0478

88 09 21).

Ik hoop dat we met dit initiatief vanuit de freinetbeweging een leemte kunnen opvullen waardoor secundaire freinetscholen voor wie de

realisatie van de freinetpedagogie structureel moeilijker is dan in het basisonderwijs, elkaar beter coöperatief gaan kunnen

ondersteunen.

Coöperatieve groeten,

Luc

Uitwisselingsnamiddag in Gent @ Freinetschool De Vlieger

Op deze uitwisselingsnamiddag staan we stil bij de organisatie van de klas en de planning, met de kring als vertrekpunt.

We bespreken elkaars praktijk en hebben bijzondere aandacht voor beginnende leerkrachten. Hoe komen we tot een vlotte

kring: hoe tijdens de kring en wat erna?

Open sessie – De neven van Freinet @ Mandala

Iedereen welkom!

Videowerkgroep @ Mandala

Dit jaar start een nieuw soort werkgroep in de freinetbeweging.

Je kan met of zonder videomateriaal komen meedoen: filmfragmenten selecteren, suggesties doen voor montage,

ondertitelen, monteren, … en vooral zelf heel veel bijleren. Want eigenlijk is een namiddagje video’s kijken een compacte

manier om op bezoek te gaan bij andere collega’s!

Bedankt aan alle leerkrachten en kinderen die mij vorig schooljaar in hun klassen ontvingen met mijn camera. Ik mocht er
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mee werken en genieten en ik heb er zoveel geleerd. Meer dan 60 verschillende klassen heb ik in actie gezien. Nu is het montagewerk

begonnen. Het samenbrengen van al die verschillende en gelijkende klaspraktijken levert heel wat inzichten op. Bijvoorbeeld over de

kring: ik heb nu een filmpje gemonteerd waar je op een kwartier tijd de kringorganisatie ziet van 10 verschillende klassen… Klinkt

interessant, niet? Dat vonden de collega’s op het congres in Grenoble ook.

Een schat aan informatie, inspiratie maar vooral dieper begrip en goesting. En natuurlijk ook verdergaan met het verwerken en deelbaar

maken van al deze schatten. Dat verwerken wil ik coöperatief doen. Filmen en monteren is de hele tijd keuzes maken, want waar ga je

filmen, wat film je, welke fragmenten selecteer je, hoe zet je de verschillende filmfragmenten bij elkaar, … Als ik dit op mijn eentje beslis,

dan is het zoals op m’n eentje een boek schrijven: dan spreekt uit de filmpjes vooral mijn visie. Daarom wil ik graag een coöperatieve

videoredactiegroep opstarten. Er doen al zeker enkele collega’s mee uit verschillende scholen waar ik gefilmd heb. Ook mensen bij wie

ik niet gefilmd heb mogen zich aansluiten bij onze groep. Je kan met of zonder videomateriaal komen meedoen: filmfragmenten

selecteren, suggesties doen voor montage, ondertitelen, monteren, … en vooral zelf heel veel bijleren. Want eigenlijk is een namiddagje

video’s kijken een compacte manier om op bezoek te gaan bij andere collega’s!

Hier enkele veelgestelde vragen met antwoorden.

Stel gerust je eigen (bij)vraagjes hieronder.

————————————————————————

Waar?

Dit is af te spreken met de collega’s die meedoen. Er zijn nu al collega’s uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant die gaan meedoen. We

kunnen ook regionaal splitsen, bv met de helft van de mensen enkele keren in Leuven afspreken en met de andere helft enkele keren in

Gent of nog iets helemaal anders…

————————————————————————

Wanneer?

Op zich is er niets dringends aan. We bespreken met de collega’s die meedoen hoe vaak en op wat voor soort momenten we

samenkomen. We kunnen bijvoorbeeld 3 woensdagnamiddagen na elkaar vastleggen. Of we kunnen meer gespreid enkele

opleidingsweekends uitkiezen waarvan we de open sessie meevolgen en in de namiddag een leeg klaslokaal zoeken in de school waar

de opleiding doorgaat. Combineren met en aansluiten bij andere activiteiten kan interessant zijn. Alles is mogelijk, als we maar

overeenkomen ϥϦϧ
————————————————————————

Op welke voorwaarden?

Meedoen is niet vrijblijvend. Als je instapt engageer je je om een bepaald aantal keren samen te komen en om afgesproken taken uit te

voeren: analyseren, selecteren, ondertitelen, monteren, ondertitels vertalen, … Wees duidelijk in wat je wel en niet ziet zitten, over

hoeveel tijd je aan dit project wil geven: dat is fair tegenover de groep.

————————————————————————

Is dit vooral voor wie verstand heeft van monteren?

Nee, je hoeft niet technisch onderlegd te zijn: kennis van monteer- of ondertitelsoftware is geen voorwaarde.

Wie wil kan dit zien als een coöperatieve cursus filmbewerking.

Je kan ook gewoon mee komen nadenken en vergaderen zonder computertechnische taakjes. Want we zullen ook veel bezig zijn met

inhoudelijk redactiewerk, vb uitzoeken wat we nog missen, bespreken welke inhouden belangrijk zijn in een filmpje voor een ouderavond

/ studenten / … enz…

Dit is een werkgroep waar we onze werkafspraken zelf maken: we verdelen de taken volgens kunde en voorkeur.

————————————————————————

Is dit vooral voor ervaren freinetleerkrachten?

Nee, ook startende collega’s zijn welkom om mee te werken en wij geloven in de meerwaarde van een heel diverse groep.

————————————————————————

Is dit vooral voor basisonderwijs?

Tot nu toe is er vooral (maar niet uitsluitend) gefilmd in basisonderwijs en we zouden graag meer video’s verzamelen over secundair en

hoger onderwijs.

————————————————————————

Op welke manier gaat deze groep samenwerken met de schrijfgroep die het groene Freinetboek gaat herschrijven?

We weten nog niet hoe en hoeveel, maar beide redactiegroepen gaan elkaar zeker bestuiven en inspireren.

————————————————————————

Ik wil graag de video’s zien maar ik heb geen tijd om mee te komen doen, kan je enkele video’s doorsturen?

Neen. Verzin zelf waarom niet. Wij hebben al een stuk of 5 redenen ϥϦϧ
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Gespreksavond in Alken @ Freinetschool Schommelbootje in Alken

We zijn te gast in Freinetschool het Schommelbootje in Alken.

Het team wil ons iets vertellen en tonen over:

– hun organisatie van klasoverstijgende open schoolnamiddagen met

coöperatieve leerlingenteams om de stem van het kind naar boven

laten komen in alle domeinen (zie hieronder voor iets meer info

hierover)

– systematisch soep maken dus de eenmaligheid overstijgen. We

luisteren naar inspirerende verhalen uit Alken en Vilvoorde. Neem

alvast een kijkje op https://desoepfabriekklasleen.wordpress.com/

Daarnaast willen we het ook hebben over hoe we in onze scholen en

klassen teamteachen / coteachen. In Alken worden op dit moment enkele verschillende vormen in de klassen toegepast en

ze willen graag ervaringen van anderen horen.

We blikken even terug naar de twee bijeenkomsten over zorg. Daar was nog de vraag over getuigschriften en de

visieteksten. (afhankelijk van de aanwezigen zetten we dit puntje wel of niet op de agenda in Alken)

Komen verder nog aan bod op deze avond: dag van de coöperatie op 24 feb, variavraagjes, nieuws uit de videowerkgroep,

nieuws uit de freinetopleiding, …

De afwezigen hebben ongelijk, zorg dat je er bij bent!

Openschoolmiddagen? Wat is dat?

Vorig jaar maakten we de aanzet: toen hadden we het ‘ik deel’ project waarbij we talenten, vaardigheden, … deelden met

elkaar. Dit jaar dienen we ook een nieuw MOS dossier in waarbij de coöperatieve kant in de verf wordt gezet. 

Een greep uit de teams die we dit jaar hebben : communicatie en sapperlote pietjes moment (soort van afsluitkring op

vrijdag), team koken (bedachten een koekwedstrijd: voor de gezondste schommelbootkoek … omdat er normaal geen

koeken op school mogen ;), team goede doelen (zorgen voor acties zoals de warmste week), team speciale dagen (zetten

dagen in de kijker: dikke truiendag, dierendag, 111111 actie, …) , team tuin (beheren de kruidentuintjes, … ), team

bewegen (maakten nieuwe voetbalregels, dansdag, … 

– Leerkrachtenteam Schommelbootje, Alken –

(GEANNULEERD) Uitwisselingsnamiddag in Gent @ Freinetmiddenschool Gent

De geplande uitwisseling rond het secundair onderwijs wordt helaas geannuleerd.

We hopen geïnteresseerden te verwelkomen op de dag van de coöperatie (24 februari) om daar alsnog tot deze

uitwisseling te komen.
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Voorbereiding Dag van de coöperatie @ Freinetschool Telescoop

Wie graag meewerkt aan de voorbereidingen van de dag van de coöperatie die dit jaar plaatsvindt op 24 februari in De

Telescoop in Laken is zeker welkom!

In de tussentijd: hou je niet in om alvast te laten weten wat jij op de dag van de coöperatie graag zou doen…

Open sessie Ludo Heylen @ Freinetschool Zevensprong in Leuven

Ook komende zaterdag is er een open sessie als onderdeel van de freinetopleiding. Iedereen welkom in Leuven. Deze

sessie ‘boeiende interacties in de freinetklas’ is openbaar en kan je bijwonen zonder inschrijven.

OIOW_SESSIE3_A3

Videowerkgroep @ Freinetschool Zevensprong in Leuven

Dit jaar start een nieuw soort werkgroep in de freinetbeweging.

Je kan met of zonder videomateriaal komen meedoen: filmfragmenten selecteren, suggesties doen voor montage,

ondertitelen, monteren, … en vooral zelf heel veel bijleren. Want eigenlijk is een namiddagje video’s kijken een compacte

manier om op bezoek te gaan bij andere collega’s!

Bedankt aan alle leerkrachten en kinderen die mij vorig schooljaar in hun klassen ontvingen met mijn camera. Ik mocht er

mee werken en genieten en ik heb er zoveel geleerd. Meer dan 60 verschillende klassen heb ik in actie gezien. Nu is het

montagewerk begonnen. Het samenbrengen van al die verschillende en gelijkende klaspraktijken levert heel wat inzichten

op. Bijvoorbeeld over de kring: ik heb nu een filmpje gemonteerd waar je op een kwartier tijd de kringorganisatie ziet van 10

verschillende klassen… Klinkt interessant, niet? Dat vonden de collega’s op het congres in Grenoble ook.

Een schat aan informatie, inspiratie maar vooral dieper begrip en goesting. En natuurlijk ook verdergaan met het verwerken

en deelbaar maken van al deze schatten. Dat verwerken wil ik coöperatief doen. Filmen en monteren is de hele tijd keuzes

maken, want waar ga je filmen, wat film je, welke fragmenten selecteer je, hoe zet je de verschillende filmfragmenten bij

elkaar, … Als ik dit op mijn eentje beslis, dan is het zoals op m’n eentje een boek schrijven: dan spreekt uit de filmpjes

vooral mijn visie. Daarom wil ik graag een coöperatieve videoredactiegroep opstarten. Er doen al zeker enkele collega’s

mee uit verschillende scholen waar ik gefilmd heb. Ook mensen bij wie ik niet gefilmd heb mogen zich aansluiten bij onze

groep. Je kan met of zonder videomateriaal komen meedoen: filmfragmenten selecteren, suggesties doen voor montage,

ondertitelen, monteren, … en vooral zelf heel veel bijleren. Want eigenlijk is een namiddagje video’s kijken een compacte

manier om op bezoek te gaan bij andere collega’s!

Hier enkele veelgestelde vragen met antwoorden.

Stel gerust je eigen (bij)vraagjes hieronder.

————————————————————————

Waar?

Dit is af te spreken met de collega’s die meedoen. Er zijn nu al collega’s uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant die gaan

meedoen. We kunnen ook regionaal splitsen, bv met de helft van de mensen enkele keren in Leuven afspreken en met de

andere helft enkele keren in Gent of nog iets helemaal anders…

————————————————————————

Wanneer?

Op zich is er niets dringends aan. We bespreken met de collega’s die meedoen hoe vaak en op wat voor soort momenten

we samenkomen. We kunnen bijvoorbeeld 3 woensdagnamiddagen na elkaar vastleggen. Of we kunnen meer gespreid

enkele opleidingsweekends uitkiezen waarvan we de open sessie meevolgen en in de namiddag een leeg klaslokaal

zoeken in de school waar de opleiding doorgaat. Combineren met en aansluiten bij andere activiteiten kan interessant zijn.
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Alles is mogelijk, als we maar overeenkomen ϥϦϧ
————————————————————————

Op welke voorwaarden?

Meedoen is niet vrijblijvend. Als je instapt engageer je je om een bepaald aantal keren samen te komen en om afgesproken taken uit te

voeren: analyseren, selecteren, ondertitelen, monteren, ondertitels vertalen, … Wees duidelijk in wat je wel en niet ziet zitten, over

hoeveel tijd je aan dit project wil geven: dat is fair tegenover de groep.

————————————————————————

Is dit vooral voor wie verstand heeft van monteren?

Nee, je hoeft niet technisch onderlegd te zijn: kennis van monteer- of ondertitelsoftware is geen voorwaarde.

Wie wil kan dit zien als een coöperatieve cursus filmbewerking.

Je kan ook gewoon mee komen nadenken en vergaderen zonder computertechnische taakjes. Want we zullen ook veel bezig zijn met

inhoudelijk redactiewerk, vb uitzoeken wat we nog missen, bespreken welke inhouden belangrijk zijn in een filmpje voor een ouderavond

/ studenten / … enz…

Dit is een werkgroep waar we onze werkafspraken zelf maken: we verdelen de taken volgens kunde en voorkeur.

————————————————————————

Is dit vooral voor ervaren freinetleerkrachten?

Nee, ook startende collega’s zijn welkom om mee te werken en wij geloven in de meerwaarde van een heel diverse groep.

————————————————————————

Is dit vooral voor basisonderwijs?

Tot nu toe is er vooral (maar niet uitsluitend) gefilmd in basisonderwijs en we zouden graag meer video’s verzamelen over secundair en

hoger onderwijs.

————————————————————————

Op welke manier gaat deze groep samenwerken met de schrijfgroep die het groene Freinetboek gaat herschrijven?

We weten nog niet hoe en hoeveel, maar beide redactiegroepen gaan elkaar zeker bestuiven en inspireren.

————————————————————————

Ik wil graag de video’s zien maar ik heb geen tijd om mee te komen doen, kan je enkele video’s doorsturen?

Neen. Verzin zelf waarom niet. Wij hebben al een stuk of 5 redenen ϥϦϧ

_.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”.__.”._.”._.”._.”._.”._._.”._.”._.”._.”._.”._.

Om het op z’n Afrikaans te zeggen: “Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin” 

_.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”._.”.__.”._.”._.”._.”._.”._._.”._.”._.”._.”._.”._.

Dag van de coöperatie @ Freinetschool Telescoop

Herhaald wegens succes!

Wat is dit? Lees hier meer uitleg.

Dagindeling kan je hier lezen

Mensen die vorig jaar deelnamen kregen per mail de vraag of ze hun werkgroep verderzetten, of ze een nieuwe werkgroep

/ nieuwe onderzoeksvraag kiezen.

Het is zeker ook mogelijk om nieuwe werkgroepen toe te voegen en uiteraard kunnen mensen die er vorig jaar niet bij

waren zich gewoon aansluiten bij werkgroepen naar keuze.

Opnieuw kiezen we voor een centraal gelegen Freinetschool die vlot bereikbaar is vanuit het hele land: De Telescoop in

Brussel.

Locatie Brussel: wij raden je aan om de trein te nemen en een kwartiertje te voet van het Noordstation naar de Ulenstraat

42 te wandelen in Molenbeek. Je kan onderweg kennismaken met de grootstedelijke context van het bruisende Brussel en

dit geeft zeker een meerwaarde bij het ervaren van deze dag in de Brusselse school.

(Kom je toch met de auto dan vind je wel parkeerplaats in de omliggende straten)
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Eten en drinken: er is doorlopend gratis koffie, thee en water voorzien. Lunch breng je zelf mee of je gaat in de buurt de wereldkeuken

verkennen: een Turkse pizza, Marokkaanse bakker, Brusselse broodjeszaak, Mediterraans groentewinkeltje, Carrefour, ….

Hoe wil jij de dag van de coöperatie dit jaar gebruiken?

Inschrijven doe je op je eigen account van deze website.

Inloggen (of eerst registreren)

Klik hierboven op profiel en klik op het puzzelstukje.

Alles invullen en bewaren.

Controleren: is je inschrijving opgeslagen in je profiel?(geen rode vakjes?)

Je kan tot 18 februari je gegevens aanvullen en wijzigen. Daarna worden de inschrijvingen afgesloten.

Meebrengen naar Laken:

materiaal voor in de werkgroepen + usb-stick en evt. laptop

je lunch of geld om in de buurt te gaan eten

toegang is gratis, maar misschien kan je nascholingsbudget gebruiken om een freinetboek aan te kopen?

Heb je de datum al verspreid:

in een mailtje naar je correspondentiecollega

op een kaartje in het postvakje van je nieuwe teamlid

op een post-it op het bureau van je coördinator

op de agenda van de teamvergadering

Uit de evaluatie van de eerste Dag van de coöperatie kwam het volgende naar voor:

“Succesformule; deelnemers vragen om dit nog te herhalen. Op de evaluatie vinkte de kleine helft aan om een dvdc af te wisselen met

een traditionele studiedag en  anderen wilden elke keer een dag van de coöperatie. We besluiten om volgend schooljaar direct nog een

dvdc te doen want er is ook het congres waar er workshops zijn zoals op een traditionele studiedag. Na de tweedaagse en na de tweede

dag van de coöperatie wordt er beslist of er daarna weer een gewone studiedag of een derde dvdc georganiseerd wordt.

Verbeterpunten: weinig, vooral nog meer proberen dat iedereen het concept echt snapt, dat zal sowieso de tweede keer nog makkelijker

zijn. Ook de maximum groepsgrootte bewaken zodat werkgroepen echt goed kunnen werken.”

Schrijf dus snel in, want vol = vol.
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Uitwisselingsnamiddag in Gent @ Freinetschool Mandala

We willen het deze keer hebben over vrije tekst en tekstbespreking in kleuter, lager en secundair.

Breed bekeken dus en vertrekkend vanuit de praktijk.

Breng maar volop praktijkvoorbeelden mee.

http://freinetbeweging.be/category/klaswerking/vrije-tekst/

Op de link hierboven vind je enkele artikels over vrije tekst. De website wordt opgebouwd door elk van ons. Er is echter nog veel meer

materiaal beschikbaar dan wat tot nu toe gepubliceerd is. Mis je hier een bepaald document / element op gebied van vrije tekst? Stuur

het zelf in of breng het woensdag ter sprake. Vraag er naar in een reactie…

Gespreksavond in Hoboken: Freinet van 2,5 tot 18 jaar en verder @ Freinetmiddenschool De

Pluim in Hoboken

We kozen een splinternieuwe middenschool als locatie voor deze avond met als thema: Freinet voor alle leeftijden.

Er is nog geen inhoudelijk verantwoordelijke voor deze avond. Wie uit een secundaire school of hoger onderwijs wil hier

initiatief nemen?

Zet het in een reactie hieronder of stuur een mail naar het mailadres.

Weet je al waarover je het deze avond wil hebben? Zet je suggestie/stelling/vraag hieronder.

Uitwisselingsnamiddag in Gent @ Freinetschool De Sassepoort

We komen deze namiddag samen met het accent op doen. Net als vorig jaar stellen we aan elkaar activiteiten voor uit

muzische en technische domeinen. Wie wil kan dan ook wat uitproberen. Breng dus gerust zelf wat mee om te

demonstreren of uit te testen!

Open sessie voor secundaire freinetscholen @ freinetschool Klimop

Dag Collega’s uit de secundaire freinetscholen,

Hoewel we eerder gedacht hadden (op de dag van de coöperatie) dat

we elkaar pas zouden terugzien op de tweedaagse in Gent in

augustus, doet zich nu in het kader van de freinetopleiding een

opportuniteit voor waarop ik jullie toch nog wil uitnodigen om tot een

interessante uitwisseling te komen.

Op zondag 27 mei om 10u houden we een open sessie in de opleiding

specifiek voor het SO: Jan Devos is bezig met een

doctoraatsonderzoek over het freinetonderwijs in Vlaanderen en heeft

daarbij ook freinetwerkers in secundaire scholen bevraagd. Het is de

bedoeling dat Jan tijdens de open sessie eerst zijn onderzoeksopzet

schetst en wat zijn bevindingen zijn voor het freinetonderwijs in SO. Samen gaan we dan proberen zoeken welke

aanbevelingen we uit die onderzoeksresultaten kunnen halen voor de freinetscholen, de leerkrachten, de

lerarenopleidingen, het beleid… Als er wat mensen uit verschillende freinetscholen aanwezig zouden kunnen zijn, belooft
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dat een boeiende uitwisseling van ideeën te worden.

We nodigen jullie dan ook uit om deel te nemen aan deze sessie die zal doorgaan in freinetschool Klimop, Fabiolaan 2, 8020 Oostkamp

op zondag 27 mei van 10u tot 12.30u.

Ik heb deze uitnodiging gestuurd naar de collega’s die aanwezig waren op de uitwisselingssessie die we in oktober hielden in Villa da

Vinci in Sint-Niklaas. Je mag die uiteraard ook nog doorgeven aan geïnteresseerde collega’s die (nog) niet in deze mailinglist zijn

opgenomen.

Ik hoop dat jullie er kunnen bij zijn,

Coöperatieve groeten,

Luc Heyerick
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