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1.Wie was Célestin Freinet? 
Op 15 oktober 1896 werd C. Freinet geboren in het Zuid-
Franse dorpje Gars. Hij studeerde voor onderwijzer, 
maar in 1915 werd hij opgeroepen voor militaire dienst. 
Een jaar later liep hij een schotwonde op in zijn longen. 
In 1919 kreeg hij een aanstelling als leraar in een 
overvolle klas. Zijn leerlingen leken eerder onverschillig 
en weinig gemotiveerd. Veel van zijn opleiding 
werkte hier niet. De kinderen waren vooral geboeid 
door dingen buiten de klas. Bovendien had hij zelf 
nog veel last van zijn longen, waardoor hij behoefte 
had aan frisse lucht en niet lang luid kon praten.  
Aanvankelijk ontwikkelde Freinet technieken om deze 
ervaringen buiten de school te systematiseren en richting 
te geven, vervolgens liet hij de kinderen ook binnen de 
school aan de slag gaan met de opgedane ervaringen. 
Leren werd nu mede een verantwoordelijkheid van 
de kinderen. Hun motivatie nam toe en ze boekten 
ook duidelijk betere resultaten. Voor Freinet werd het 
zo steeds duidelijker dat de school geen geïsoleerd eilandje in de maatschappij moest zijn. 
Op zijn speurtocht naar verbeteringen, kwam Freinet in 1923 een drukpersje tegen, dat hij in 
de klas zette. De geschreven ervaringen van de leerlingen konden zo bewaard en uitgewisseld 
worden. Langzamerhand verving Freinet zelfs de verouderde handboeken door de zelfgeschreven 
teksten van de kinderen. Door uitwisseling met andere scholen verbreedden ze hun kennis 
op allerlei vakgebieden. In 1927 kwamen de corresponderende leerkrachten voor het eerst op 
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een congres bij elkaar. Daar verwerkten ze samen hun ideeën. 
In 1928 verhuisde Freinet met zijn vrouw naar Saint-Paul waar ze 
beiden aan de slag konden op een school in een arbeiderswijk. De 
werkwijze van Freinet werd door de ouders hier niet goed bevonden. 
In 1932 vond er een groot onderwijscongres plaats in Nice. Vele 
buitenlandse deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik 
om Freinets’ school te bezoeken. Onder hen waren ook een aantal 
Russen. Nieuwsgierige bewoners kwamen meeluisteren naar de 
redevoeringen van de buitenlandse pedagogen. Ze verspreidden 
het gerucht dat Freinet voor de communisten spioneerde. 
Er vormden zich twee partijen in het plaatsje:één voor en én tegen 
Freinet. Zo ontstond er een ware schoolstrijd. Door heel Frankrijk 
werden circulaires verstuurd en er werd een actiecomité voor 
Freinet opgericht. Ondanks alle steun werd hij in 1933 ontslagen. 
In 1934 bouwde Freinet zelf een huis om tot school. Onder zijn 
leerlingen bevonden zich ook een aantal Joodse kinderen. 
Freinet was actief bij de bestrijding van het opkomende 
fascisme. Daarom werd hij bij het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog gearresteerd en in een gevangenenkamp geplaatst. 

In 1941 kwam hij vrij. Hij nam de leiding op zich van de plaatselijke verzetsbeweging. Na de bevrijding 
in 1945 steeg het aantal aanhangers van zijn ideeën sterk. Freinet bleef congressen organiseren 
waarbij nationaal en internationaal de Freinetideeën werden uitgewisseld. In 1965 nam hij voor 
het laatst zelf deel aan één van de congressen van de intussen opgerichte Freinetbeweging. 
Op 8 oktober 1966 overleed hij en werd in zijn geboortedorp Gars begraven. Terug in zijn 
natuur. Na zijn dood blijft het aantal leden van de Freinetbeweging stijgen.

De ideeën waarvoor Freinet in de jaren ‘20 ijverde, zijn in de kern niet anders dan de ideeën 
en principes die wij vandaag in onze school willen realiseren. Het concept of model dat hij 
uitbouwde, bevat immers die gedachten waar alle scholen naar toe zouden moeten werken 
volgens de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen die door het Ministerie worden 
opgelegd. Enkele voorbeelden: aansluiten bij de belevingswereld van het kind, meer aandacht 
voor creativiteit, sociale en persoonlijkheidsvorming, ontdekkend leren,... 

          De werkelijkheid in de klas halen, actie en activiteit, verwondering stimuleren, 
leren met vallen en opstaan, fouten kunnen en mogen maken en eruit leren, vertrekken van 
de behoeften en interesses van de kinderen, concreet werken, dingen meemaken, verwerken, 
uitzoeken en toetsen aan de leerstof, op uitstap gaan, leergierig blijven,... zo proberen we 
zoveel mogelijk ervaringsgericht te werken en te leren. 

          Wij proberen een ‘democratie op kindermaat’ uit te bouwen. Stap voor stap groeien 
de kinderen in het actief deelnemen en beslissingen nemen over het hele schoolgebeuren. 
Vertrouwen, initiatief en medewerking zijn belangrijke aspecten hierbij, maar ook 
verantwoordelijkheid nemen voor zelfgenomen beslissingen en elkaars werk is belangrijk. 

2.  Freinet leefde een eeuw geleden. Zijn zijn ideeën of opvoedingsmodellen 
vandaag de dag dan niet achterhaald

3. Welk zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze school?

a. Natuurlijk lereN: 

b. Zelfbeheer: 
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            Expressie betekent bij ons niet alleen knutselen op vrijdagnamiddag. Het gaat verder. 
Wij willen niet dat het als ‘toetje’ wordt aangeboden na een week hard werken. Wij willen dat 
het een gelijkwaardige plaats inneemt naast de andere vakken. Het is dus doorweven in het 
hele schoolgebeuren en gebaseerd op wat kinderen bezighoudt. Het is een constant uiten 
door middel van tekenen, schilderen, zingen, toneel, dans, mimiek,... 

                                                 Jezelf aanvaard voelen en anderen aanvaarden, samen delen, overleggen, 
heen en weer spreken, wederzijds respect opbrengen, luisteren, samenwerken, kritiek uiten 
maar ook kunnen ontvangen, een andere mening begrijpen,... zijn een aantal belangrijke 
doelstellingen. We proberen de kinderen immers op te voeden tot mondige wereldburgers. 

        Het schoolgebeuren staat niet los van de maatschappij, 
integendeel, we maken er deel van uit. Het maatschappelijk gebeuren wordt beredeneerd, 
bediscussieerd, bekritiseerd,... Kinderen worden zo opgevoed tot geëngageerde en kritische 
wereldburgers. 

          Kinderen werken heel individueel voor een aantal vakken. Bovendien werken ze 
op eigen tempo en niveau. Ze leren hun werk te plannen en ze leren zich ook voor de resultaten 
verantwoordelijk te voelen.

    Elke dag wordt er gestart met een ronde, afhankelijk van de graad (praatronde, 
actualiteitenronde, klassenraad, expressieronde, afsluitronde, vrijetekstenronde, vragen-
ronde,....). Wat daarin besproken wordt, verschilt van groep tot groep. Zo zal bij de kleuters 
vooral het vertellen van belevenissen, dromen en alles wat hen bezighoudt aan bod komen, 
in de hoogste klas wordt ook de actualiteit besproken,... 

                   Het schrijven van ‘verplichte opstelletjes’ is in deze school vervangen door het wer-
ken met vrije teksten. Het onderwerp van deze teksten wordt door de kinderen zelf bepaald. 
Het kind moet er zijn emoties en creativiteit in kwijt kunnen. Bovendien staan deze vrije 
teksten niet los van het verdere schoolwerk. Er wordt iets mee gedaan! Vb. ze verschijnen in 
de klaskrant of op de website, ze worden gebruikt voor lessen, voor project,... 

       Eerste graad: Na een kort instructiemoment voor taal of rekenen, gaan de kinderen 
zelfstandig aan hun weekschema werken. Dit zijn door de leerkracht samengestelde 
bundeltjes die stap voor stap de leerlingen de leerstof van dat jaar helpen inoefenen. Tweede 
en derde graad: A.d.h.v. het weekplan weten de kinderen of ze les of werktijd hebben. Tijdens 
de werktijden wordt er van hen verwacht dat ze zelfstandig aan hun weekschema werken. 

   De oudste kleuters en de kinderen in de lagere school werken met een dag-, week, 
of tweewekenweekschema. Dit weekschema vermeldt wat er die bepaalde periode wordt 
verwacht van het kind voor verschillende onderdelen zoals taal en rekenen. Van jongs af aan 
wordt de kinderen aangeleerd hoe met zo’n weekschema te werken, hoe hun werk te plannen 
en de verantwoordelijkheid op te nemen als het werk niet af is.

                   Tijdens klasatelier zijn de kinderen creatief bezig met hun interesses van dat moment. 
De leerkracht biedt een activiteit (activiteiten) aan of de kinderen doen zelf voorstellen. 
Voorbeelden: de klaskrant wordt uitgewerkt, druktechnieken,...

c. expressie: 

d. sociale vaardighedeN:

e. Maatschappelijke betrokkeNheid:

f. ZelfstaNdigheid:

4. Welke freinettechnieken passen we al toe in deze school?

a. roNdes: 

b. de vrije tekst:

c. Werktijd:

d. WeekscheMa:

e. klasatelier:
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     Op regelmatige tijdstippen bieden alle leerkrachten een vorm van expressie aan 
(vb. knutseltechniek, zang, dans, toneel, poëzie,...). De kinderen kiezen en werken gedurende 
één namiddag aan de activiteit. De hele school doet mee zodat in elke groep kinderen van alle 
leeftijden zitten.

         Kinderen bepalen zelf de onderwerpen die ze gedurende de namiddagen willen aftasten 
en uitdiepen. Een lijst van ‘wat willen we allemaal te weten komen’ en ‘wat willen we gaan 
doen’ wordt vooraf opgesteld. Met de klasgroep, of in kleine groepjes gaan de kinderen aan de 
slag. Bezoek aan de bibliotheek, tekenen, informatie opzoeken en samenvatten, discussiëren, 
een interview afnemen, op uitstap gaan, koken... zijn voorbeelden van wat kinderen tijdens 
die projectmomenten allemaal doen. Het project eindigt al dan niet met een voorstelling aan 
de andere klassen en aan de ouders. WO wordt in deze school dus niet specifiek gedoceerd. 
We proberen dit onderdeel wel zo veelzijdig mogelijk in de projecten aan bod te laten komen. 
Een voorbeeld: Tijdens een project ‘kleding’bekeken we de geschiedenis van de kleding, de 
kleding in andere landen en de katoenplant. Ook de andere onderdelen(bv. taal en rekenen) 
zijn voortdurend verweven in onze projecten, ze staan er dus niet los van!

       Vanaf de tweede graad starten de kinderen ook met het maken van een 
persoonlijk werkstuk. Dit is in principe hetzelfde als en project, maar dan op individueel vlak. 
Een persoonlijk werkstuk eingdigt met een voorstelling voor de klasgenootjes, ouders,...

   Tijdens de vrije werktijd werkt elk kind aan wat het zelf gekozen heeft. Dit kan 
in de voormiddag het afwerken van het weekschema zijn, lezen, bouwen met Knex,... In de 
namiddag wordt er vaker gekozen voor een spel- of knutselmoment. Meestal wordt dit door 
de leerkracht in de vorm van hoekenwerk aangeboden. 

       In de klas komt het reilen en zeilen van de klas als groep aan de orde. Dit wordt 
besproken aan de hand van de opmerkingen die gedurende de week in het klassenraadboek 
werden genoteerd. De meeste klassen werken met 3 onderdelen: ik stel voor- ik vind goed- 
ik vind niet goed. Samen wordt er gezocht naar oplossingen voor problemen en worden 
voorstellen uitgewerkt. 

     Twee verantwoordelijken van elke klas en de coördinator komen tweewekelijks 
samen om het hele schoolgebeuren te bespreken. Een voorbeeld: Hoe kunnen we het 
speelgoed van de speelplaats netjes opbergen? --> voorstel van kinderen: dozen met symbolen 
plaatsen.

  Elke dag eindigt met het volbrengen van de taken. Dit zijn activiteiten, verdeeld onder 
de klasgroep, die nodig zijn om goed te kunnen werken (vb. bord schoonmaken, klas 
borstelen, planten water geven,...). De kinderen nemen en dragen steeds meer zelf de 
verantwoordelijkheid.

Een freinetschool is gebaseerd op een pedagogische visie. Binnen deze leer- en opvoedkundige 
visie zijn kinderen van alle culturen en godsdiensten welkom. We proberen onze leerlingen te 
onderwijzen in de geest van onze 6 basispijlers. Respect en eigenwaarde zijn niet voorbehouden 
voor één bepaalde religieuze strekking. Dit pluralistisch denken en het feit dat in onze school 
het kind meebepaalt wat er in de klas behandeld wordt, maakt dat christelijke kinderen niet 

f. schoolatelier:

g. project:

h. persooNlijk Werkstuk:

i. vrije Werktijd:

j. de klasseNraad:

k. de kiNderraad:

l. takeN:

5. Welke strekking heef t onze freinetschool? 
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zullen nalaten over Pasen en Kerstmis te spreken en een islamitisch kind zal de klasgenootjes 
over de Ramadan vertellen. Er wordt naar gestreefd om niemand te belemmeren in zijn 
godsdienstig bezig zijn. We willen niemand iets opdringen en iedereen laten ontwikkelen 
volgens zijn eigen godsdienst. Het gemeenschapsonderwijs biedt verschillende godsdiensten 
en niet confessionele zedenleer aan. Deze 2 uren worden gegeven door vakleerkrachten. 

Nee. freinetscholen vind je in alle netten. Onze school is een school van het GO! en wordt 
gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Drie partners vinden elkaar bij het inhoud geven aan onze school: op de eerste en 
belangrijkste plaats onze kinderen, vervolgens onze leerkrachten en tenslotte de ouders. Deze 
drie partners ontmoeten elkaar op diverse vlakken. De kinderen hebben wekelijks binnen 
hun klas een bijeenkomst, de klassenraad. Daarin komen onderwerpen als klasactiviteiten, 
klaswerking, speelplaats... aan de orde. Klasoverschrijdende punten worden door twee 
klasvertegenwoordigers besproken op de kinderraad die om de twee weken vergadert. De 
leerkrachten vormen samen met de coördinator het team. Wekelijks ontmoeten zij elkaar 
en worden allerhande, praktische en pedagogische dingen besproken. Daarnaast zijn zij ook 
inhoudelijk bezig rond onderwerpen zoals het schoolwerkplan, pesten, projectwerking... 
Hierbij kunnen zij terugvallen op een stuk begeleiding die geboden wordt door het GO! Verder 
hebben de leerkrachten trimestrieel contact met de ouders van de kinderen uit hun klas, de 
zogenaamde klasvergadering. Hierin worden onderwerpen behandeld zoals de klaswerking, 
voorstellen van het lopende project... Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks en zal 
bestaan uit een vaste kerngroep van ouders (ouderverantwoordelijke en voorzitter ouderraad), 
een leerkracht, de coördinator en de directie. Zij bewaken samen het beleid van de school 
en adviseren de coördinator en directie. Hierbij wordt er regelmatig teruggekoppeld naar de 
grote oudergroep. Dit kan via de ouderraad, thematische vergaderingen, een (schriftelijke) 
bevraging, een jaarlijkse evaluatie of andere aangewezen werkvormen. Zij coördineren 
tevens de werkzaamheden van de diverse werkgroepen. Er wordt per schooljaar driemaal een 
ouderraad gepland. Op deze ouderraad wordt er informatie medegedeeld en ingewonnen 
onder alle ouders, begeleiders en medewerkers van de school. Binnen onze school zullen er 
in de toekomst verschillende werkgroepen actief zijn. Deze werkgroepen, waar verschillende 
ouders en een teamlid deel van uitmaken, nemen elk een specifieke taak op zich en hebben 
een actieve bijdrage in de werking van de school. Op deze manier geven wij op onze wijze 
invulling aan de inhoud van onze school. Daarbij willen we zo weinig mogelijk vergaderen om 
te vergaderen en zo veel mogelijk doen om zaken echt te realiseren en niet (enkel) te blijven 
dromen. 

 

Een graadklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende leeftijden samen zitten 
(bijvoorbeeld het eerste en het tweede leerjaar). We vinden dat dit systeem de meeste kansen 
biedt naar sociaal - emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind neemt het ene jaar de 
jongere rol aan, om het daaropvolgende jaar de oudere, wat meer leidinggevende rol aan 

6. Is freinetonderwijs netgebonden?

7. Hoe wordt onze school bestuurd?

8. Waarom werken wij in onze school met graadklassen?
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te nemen. Voor de leerkracht is het van groot belang dat hij/zij het kind gedurende twee 
jaar kan begeleiden en opvolgen. Als leerkracht krijg je hierdoor de kans om de verschillende 
aspecten van het kind beter te leren kennen. In het graadklassensysteem kan er soepel worden 
omgegaan met de leerstofdoelen. Zo hoeft er geen onnodige druk te ontstaan, om een kind 
voor een bepaald leerstofonderdeel ‘per se’ tegen het einde van het schooljaar op niveau te 
krijgen. Het kind kan er het volgende schooljaar gewoon aan verder werken.

Onze school is een (wat on-)gewone basisschool voor gewone kinderen. Dat wil zeggen dat 
wij ons onderwijs richten op dezelfde kinderen als de ‘gewone’ scholen uit de verschillende 
netten. Kinderen met leerproblemen kunnen soms wel en soms niet bij ons terecht. Dat 
hangt af van de bron van die problemen. Waar ze bijvoorbeeld veroorzaakt zijn doordat het 
eerder type onderwijs niet aansloot bij de persoonlijkheid of de achtergrond van het kind, 
daar kan een freinetaanpak wonderen doen (wonderen die wij regelmatig zien gebeuren). 
Waar de problemen diep uit het kind zelf voortkomen is een speciale benadering nodig, en 
verwijzen wij, in samenspraak met het CLB, door naar een beter geschikt onderwijstype. Er 
geldt dus steeds dat bij de inschrijving gekeken moet worden of de freinetaanpak bij het kind 
zal passen. 

We proberen in onze school situaties te creëren waar iedereen optimaal met elkaar kan 
samenwerken. Natuurlijk zijn er dus op onze school ook afspraken en regels nodig. Een aantal 
van die afspraken worden opgelegd vanuit de leerkrachten, maar dat proberen we in de mate 
van het mogelijke te vermijden. Wij proberen immers de kinderen te laten ervaren hoe regels 
ontstaan. Bovendien zijn die regels bespreekbaar. De meeste regels ontstaan vanuit concrete 
situaties die door de kinderen en de leerkrachten als storend worden ervaren. De mogelijkheden 
van de kinderen worden vaak onderschat. Ze kunnen heel wat verantwoordelijkheid aan als ze 
daarin begeleid worden. Ze kunnen best de verantwoordelijkheid dragen voor regels in de klas. 
Wekelijks is er een klassenraad waarin voorstellen, kritieken, vragen, afspraken,... besproken 
worden. Punten die de hele school aangaan worden meegenomen naar de kinderraad, 
deze komt tweewekelijks samen. Hierin zetelen twee afgevaardigden van elke klas en de 
coördinator. Deze afvaardiging wordt trimestrieel vernieuwd zodat de meeste kinderen in 
aanmerking kunnen komen met dit aspect van de schoolwerking. Zo leren zij omgaan met 
aspecten van democratie, besluitvorming, samenwerking, belangenverdediging... 

Jezelf op een degelijke manier kunnen uiten en verwoorden, vinden wij belangrijk. Onderweg 
komt het al eens voor dat de kinderen hun mening laten horen op een iets minder elegante 
manier. De leerkracht wijst hen hierop en probeert hen stap voor stap met hun eigen 
assertiviteit te leren omgaan. Je hebt kinderen die gemakkelijk naar voren treden en kinderen 
die liever in een hoekje zitten. In plaats van de verbaal sterken verbaal sterker te maken, zorgen 

9.  Is deze school een school voor kinderen met leerproblemen of 
gedragsproblemen? Is ze voor elk kind geschikt? 

10.  Mogen kinderen op onze school alles? leidt de freinetpedagogie 
dan niet tot structuurloze kinderen? 

11.  Freinetkinderen worden getraind in assertiviteit. leidt dat niet tot 
agressiviteit? en wat met verlegen kinderen? 
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wij ervoor dat zij leren wat ‘luisteren’ naar anderen is. En in plaats van de verbaal zwakkeren 
in een hoek te drummen, proberen wij hen het plezier en de kracht van het woord te doen 
ontdekken. Jezelf als mens goed voelen, heeft immers weinig te maken met hard roepen of 
weinig vertellen, maar alles met eigenwaarde. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en die 
mag herkenbaar blijven. 

Bij conflicten of problemen wordt er altijd eerst met de betrokken personen gepraat. We 
delen niet onmiddellijk straffen uit, maar we kijken steeds ‘waarom’ een kind zo handelt. ‘De 
probleemoplossende dialoog’ is daar een hulpmiddel voor. Het is een gesprekstechniek die 
kinderen ertoe moet bewegen zelf over hun problemen na te denken en zelf naar oplossingen 
te zoeken. De kinderen krijgen dus geen kant-en-klare oplossingen aangeboden. Kinderen 
moeten hierin wel geholpen worden: de discussie helpen stopzetten, duidelijke normen 
stellen,... dat is de taak van de begeleidende leerkracht. Overdrijven in het praten met kinderen 
proberen we echter te vermijden. Kinderen moeten immers ook leren de consequenties van 
hun negatief gedrag te dragen.

Het is niet zo dat onze sancties al op voorhand vastliggen. De sancties worden immers bepaald 
naargelang de ernst van de situatie en afhankelijk van kind tot kind. Bij herhaald storend 
gedrag, voor het kind zelf of voor de anderen, worden wel de ouders betrokken om samen met 
hun zoon/dochter aan een oplossing te werken. 

Wij willen graag dat de kinderen geprikkeld worden zodat ze als totale persoon actief zijn. 
Wij bieden kinderen dus mogelijkheden aan die een uitdaging zijn, zowel naar diepte als in 
de breedte. Wat die uitdagingen zijn, verschilt van kind tot kind. Het stimulerende is immers 
dat wat schijnbaar onmogelijk was, toch mogelijk gemaakt hebben en dat is voor iedereen 
anders. Bovendien leren kinderen ook werken met voorstellen van andere kinderen, zijn er 
de vaste leermomenten voor taal en rekenen, volgt deze school de eindtermen, werken we 
vaak klasdoorbrekend, komt WO zo veelzijdig mogelijk aan bod, doen we nooit twee keer 
hetzelfde project, worden er ook een aantal dingen opgelegd, kan de leerkracht verschillende 
invalshoeken aanbrengen, moeten de kinderen ook wel eens iets doen wat ze niet graag 
doen,... Van eenzijdigheid is dus geen sprake: zowel de leerkracht als de leerling hebben 
inspraak en sturen. Een houding van nieuwsgierigheid, goed kijken, verwondering aankweken, 
dat is de taak van de leerkracht. En dan zullen de onderwerpen een erg grote variëteit blijken 
te hebben gedurende de hele schoolloopbaan.

12. Hoe wordt er in onze school omgegaan met conflicten? 

13.  Wat als afspraken bewust worden overtreden? Zijn er sancties en 
hoe worden die bepaald? 

14.  gaan kinderen zich niet eenzijdig ontwikkelen als ze alleen doen 
wat ze interessant vinden? 
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Onze school volgt, net zoals eender welke andere basisschool, de officiële leerplannen. 
Onze werkwijze om de voorschriften van die leerplannen te bereiken, verschilt echter van 
de werkwijze van de traditionele scholen. We werken bovendien in onze school niet slechts 
vanuit het opgelegde leerplan, maar ook vanuit de dynamiek van de kinderen. Kinderen leren 
gemakkelijker wat aansluit bij hun leefwereld. Werken in hun eigen natuurlijk tempo, houdt 
in dat de sterkeren en de middelmatigen sneller doorwerken, waardoor je voor de zwakkeren 
extra tijd krijgt om hen bij te werken. Bijgevolg kan je activiteiten inlassen die alle kinderen 
sterk motiveren. Zij weten dat, als ze hun tijd verprutsen tijdens hun werktijd, de consequentie 
zal zijn dat ze inleveren op deze activiteiten (‘vrije werktijd’). Bijgevolg houdt het werken op 
eigen tempo dus zeker niet in dat de voorschriften van de leerplannen niet gevolgd worden. 
Het is bovendien een foute opvatting dat in het freinetonderwijs ‘alles’ uit de kinderen dient 
te komen. Sommige leerstofonderdelen zal je tot op zekere hoogte moeten doceren. Wij doen 
dat dan ook, maar beperken dat tot een minimum en zetten de kinderen vervolgens zo snel 
mogelijk aan het werk.

Als kinderen iets gevraagd wordt dat ver boven hun vermogen ligt, dan gaan ze er vanzelf 
niet op in. Anderzijds ligt de leerprikkel juist in het schijnbaar onbereikbare, in die zone die 
hun huidige ik te boven gaat. Als leerkracht is het dus heel belangrijk een juist evenwicht 
te zoeken. Overleg met ouders is ook hier belangrijk zodat de ontwikkeling in een sfeer van 
geborgenheid en veiligheid kan plaatsvinden. 

Wedijveren heeft als doel elkaar proberen te overtreffen. Dit is niet verkeerd wanneer het vanuit 
een juiste houding plaatsvindt (bijvoorbeeld in de turnzaal wanneer kinderen rennen om het 
hardst). Erger wordt het wel wanneer het gebeurt in een sfeer van winnaars en verliezers. 
Prestaties zijn ook uiterst belangrijk. Ieder kind heeft de behoefte iets te presteren. We leren 
kinderen hiermee omgaan. Eerst leren we kinderen hun eigen prestaties te vergelijken met de 
voorgaande. Daarna leren kinderen om te gaan met prestaties van anderen. Dat het ene kind 
goed is in rekenen en het andere kind goed is in tekenen, is voor kinderen vaak een duidelijke 
zaak. Het is belangrijk hoe de leerkracht met deze gegevens omgaat, welke waarde hij/zij 
geeft aan de verschillen tussen elk kind. In onze school wil men voorkomen dat kinderen met 
elkaar vergeleken worden ten koste van elkaar. Elk kind wil graag samen met en van anderen 
leren. Het is vrijwel de enige manier om echt te leren. Daarom is samenwerken in groep zo 
belangrijk. Als kinderen respect leren hebben voor elkaars kunnen, waardering krijgen voor 
de prestaties van de anderen, dan kan elke individuele prestatie de prestatie van de groep 
verrijken. De rapporten worden zo opgesteld dat het onderling vergelijken moeilijk wordt. We 
gebruiken geen kil cijfer om te beoordelen maar we noteren onze bedenkingen gericht aan 

15.  als mijn kind op eigen tempo en zelfstandig mag werken, beheerst 
het dan wel alle vereiste leerstof die de leerplannen voorschrijven? 
Komt alle leerstof die de leerplannen voorschrijven wel spontaan uit 
de kinderen? 

16.  Vraagt een freinetschool niet teveel van de eigen 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van mijn kind? 

17. Hoe denkt men in onze school over wedijveren? 
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het kind. Het geeft de ouders en het kind zicht op de persoonlijke vooruitgang. Het zwakkere 
broertje krijgt nooit het stigma opgeplakt van het ‘dommetje’ van de klas. Elk pakketje dat 
een kind in zijn of haar tempo afmaakt, is immers een persoonlijke overwinning. Kinderen 
leren dus ‘winnen’ en ‘zichzelf overwinnen’, maar niet in concurrentie met een ander kind, wel 
in concurrentie met zichzelf.

 

Het is inderdaad zo dat de traditionele kleutermethodiek ook speels is en sterk vertrekt 
vanuit de kinderen zelf. Bovendien gaan steeds meer kleuterklassen ervaringsgericht werken, 
waardoor de gelijkenis met onze manier van werken in de kleuterklas groter wordt. Dit is 
een positieve evolutie. Toch geeft het een aantal voordelen wanneer kinderen al vanaf de 
kleuterklas deel uitmaken van onze school. Zo wordt bijvoorbeeld de kloof tussen kleuter- en 
lager onderwijs overbrugd doordat een heel aantal freinettechnieken de kleuters al wordt 
aangeleerd. Het werken met een groeilijn kan zo ook doorgetrokken worden van de eerste 
kleuterklas tot en met het 6de leerjaar. Zo kiezen kleuters immers al hun projecten, werken 
ze actief mee in de kinderraad, in de klassenraad, krijgen ze inspraak, zijn er vrije werktijden, 
wordt de zelfstandigheid bevorderd,... Samen met de ouders wordt er dus reeds bij de kleuters 
ingespeeld op hun leergierigheid. Kortom, ook in de kleuterklas worden de kinderen au sérieux 
genomen. Ook de kleinschaligheid van onze school en de gemoedelijke sfeer is zeker en vast 
een meerwaarde!

Huiswerk wordt op onze school minder gegeven dan op andere scholen. Kinderen leren 
tijdens hun werktijd immers alles wat ze normaal thuis met huiswerk verwerven, ook een 
juiste werkhouding. Meestal is huiswerk een inoefenmoment (geen nieuwe leerstof) of 
voorbereiding van een les (opzoekwerk van een project, P.W.,...). Het kan ook zijn dat het 
weekschema afgewerkt moet worden. De leerkracht beslist op basis van werkhouding en 
omstandigheden van de voorbije week of het werk meegegeven wordt met het kind.

De leerkracht evalueert voortdurend samen met de kinderen. Dat gebeurt door middel van 
toetsen, maar ook door sterke individuele begeleiding en observatie. De prestaties worden 
echter niet omgezet in cijfers. Cijfers zeggen immers slechts iets over een klein deel van het 
leven. Toch wordt er een rapport opgesteld. Dat rapport wordt viermaal per jaar meegegeven. 
Het rapport bevat niet enkel de verstandelijke vorderingen. Het proces dat aan de resultaten 
voorafgaat is immers even belangrijk. Hoe een kind tot een resultaat kwam, hoe een kind zich 
voelt in een groep, hoe het met werkhouding is gesteld, hoe de gevoelstoestand is,... het wordt 
uitvoerig in onze rapporten besproken. Bovendien worden niet enkel de sterke en de zwakke 
punten vermeld, er wordt ook gezegd wat er gedaan wordt om die toestand te verbeteren. 
Doordat we niet werken met punten, maar wel met uitgeschreven teksten en symbolen, 
kunnen kinderen zich niet met anderen vergelijken, enkel met zichzelf. Het kind wordt ook 
persoonlijk aangesproken in het rapport. Zo wordt het gerespecteerd en gestimuleerd om zijn 

18.  Welke toegevoegde waarde geef t het freinetonderwijs op het niveau 
van de kleuterklas?

19. Krijgen kinderen in onze school huiswerk? 

20.  Wordt er getoetst in deze school en hoe worden de vorderingen van 
de kinderen aan de ouders bekendgemaakt? 
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eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Tweemaal per jaar worden de ouders uitgenodigd 
voor de bespreking van het rapport. Ook tijdens het schooljaar worden de vorderingen zoveel 
mogelijk informeel meegedeeld. 

De leerkracht staat niet vóór de klas, maar begeleidt de kinderen individueel. Er is geen taakklas. 
Wel is er een breed teamverband tussen ouders, leerkrachten en kinderen. Wekelijks komen 
de leerkrachten samen en bespreken zowel organisatorische als pedagogische aspecten van 
de klassen en de school. Dat maakt dat leerproblemen sneller gesignaleerd en vastgesteld 
kunnen worden. De doorverwijzing naar eventuele specialisten of meer aangepast onderwijs 
verloopt daardoor vlotter. Meestal kan echter een groot deel van de leerproblemen reeds in 
de klas of thuis, in samenspraak met de leerkracht en CLB opgevangen worden. 

In principe doet elk kind twee jaar over elke graadklas. In die klas werkt het op zijn/haar tempo 
en niveau. Het kan dus best zijn dat een kind in het derde leerjaar zit, maar een gedeelte 
van de leerstof van het vierde leerjaar aan het verwerken is, of omgekeerd. Eigenlijk blijven 
kinderen in onze school enkel in uitzonderlijke gevallen zitten. We proberen immers elk kind 
mee te laten groeien met zijn/haar klasgroep. In de praktijk gebeurt het wel eens dat een kind 
drie schooljaren nodig heeft om de leerstof van één graadklas te verwerken. In samenspraak 
met de ouders wordt er dan beslist wat het beste is voor het kind. Het kind kan dan een extra 
jaar in dezelfde klas doorbrengen. In ieder geval wordt er bij het begin van het schooljaar 
gestart vanuit het niveau van het kind en niet vanuit het gemiddeld niveau van de nieuwe 
klasgroep. 

Kinderen met een hoog tempo wordt uitbreiding van de leerstof aangeboden. Dat houdt in 
dat de geziene leerstof meer wordt verdiept. Ook deze kinderen mogen dus verder werken 
op hun eigen tempo. Het kan dus best zijn dat een leerling van het 4de leerjaar bezig is met 
het verwerken van de leerstof van het 5de leerjaar. Extra taken, zoals het uitwerken van 
een persoonlijk werkstuk, worden ook aangeboden. Bovendien worden deze kinderen ook 
ingeschakeld bij het helpen van de andere kinderen. Op sociaal vlak houdt dat in dat ze met 
elkaar leren omgaan, dat ze leren elkaars meerwaarde en tekorten te waarderen,... Op vlak 
van de leerstof houdt dat in dat ze leren een onderwerp verstaanbaar te verwoorden naar de 
anderen toe. 

In het algemeen vangen de meeste freinetscholen kinderen van 2,5 tot twaalf jaar op. Onze 
school start het schooljaar 2008-2009 met kleuteronderwijs en de eerste graad, het schooljaar 
nadien volgt de tweede graad, de derde graad sluit aan. In Vlaanderen bestaat er echter op dit 
moment een uitbouw naar het middelbaar onderwijs toe. De middenschool van Genk biedt 
sinds 2007-2008 ook freinetonderwijs aan.

21. Hoe worden kinderen met leermoeilijkheden opgevolgd? 

22.  Hoe zit het met zittenblijven of blijven kinderen in een 
freinetschool nooit zitten? 

23. Hoe worden kinderen met een hoog tempo opgevangen? 

24. Is freinetonderwijs enkel beperkt tot het basisonderwijs? 



25.  Ondervinden kinderen geen moeilijkheden bij de overgang naar het
secundair onderwijs en hoe worden ze voorbereid op de overgang?

26.  Hoe zit het met de betrokkenheid van de ouders en wat houdt
ouderparticipatie in?

27. en u?

S S S S S S S S

Dit is een veelgestelde vraag. Leerlingen uit freinetscholen zijn zeker niet benadeeld bij de 
overstap van lager naar middelbaar onderwijs. Zoals blijkt uit onderzoek, doen ze het zelfs 
heel goed. Aanvankelijk blijken er wel wat aanpassingsmoeilijkheden te zijn, maar die 
moeilijkheden situeren zich eerder op sociaal- emotioneel vlak dan wat betreft hun cognitieve 
vaardigheden. Door hun mondigheid of verbaal sterk zijn, hun verantwoordelijkheidsgevoel en 
zelfstandigheid worden zij immers door de anderen wel eens als moeilijk ervaren. Hun spontane 
manier van uiten in de klas bijvoorbeeld, wordt niet door elke leerkracht op prijs gesteld. Dit is 
voor kinderen een aanpassing, maar niet echt een groot probleem omdat ze geleerd hebben 
flexibel te zijn. Onderzoek wijst uit dat er op gebied van kennis geen betekenisvolle verschillen 
gevonden worden tussen freinetkinderen en kinderen uit een klassieke school. En al krijgen 
freinetkinderen geen algemeen onderricht in bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis, 
ook dit blijkt geen nadeel te zijn bij de overgang. Freinetkinderen zijn immers getraind in 
zelfstandig werken en plannen, het verwerken van inhouden en ze zijn vaardiger in het 
opzoeken van informatie. Ze hebben geleerd plezier te beleven in het leren en ze vertonen 
dus ook geen schoolmoeheidsverschijnselen na de basisschool. Of zoals een leerkracht van 
het middelbaar onderwijs eens zei: “Freinetkinderen hebben de lichtjes nog in hun ogen”. 

Ons uitgangspunt is dat we onze school samen maken en vormgeven; samen met het 
personeel, de kinderen en de ouders. In onze school is de ouder onmisbaar. Wij vragen aan de 
ouders actieve inzet en mee verantwoordelijkheid te dragen voor het hele schoolgebeuren. 
Stelregel hierbij is:”Niets moet, veel kan!” Er zijn mogelijkheden om iets binnen de schooluren 
te doen samen met de kinderen, vb. meewerken aan een project of atelier, meegaan met het 
zwemmen, op uitstap, middagtoezicht doen op de speelplaats, ... 

heeft u Nog vrageN? 
laat het oNs WeteN, Wij staaN u graag te Woord!

freiNetschool ‘op stelteN’ 
europalaaN 95a 
3650 dilseN- stokkeM

eMail: iNfo@freiNetopstelteN.be

WWW.freiNetopstelteN.be
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