
Van harte welkom!



Wat?
We zijn een basisschool die:
• huiselijke, kleinschalig & gezellig is kinderen van 2,5 tot 12 jaar
• de onderwijsideeën van de Franse pedagoog Célestin Freinet omzet in 

eigentijdse leerprocessen
• meegaat met zijn tijd, zichzelf evalueert en bijstuurt volgens de noden van 

de tijd.
• durft af te stappen van de voorgekauwde methodes.
• graadklassen heeft voor alle leeftijden
• dezelfde leerplannen hanteert als alle andere scholen
• dezelfde doorlichting (inspectie) krijgt als alle Vlaamse scholen



Hoe?
Onze ‘andere aanpak’ zit in de Freinet technieken.
We streven ernaar om kinderen te vormen die...

• zich goed in hun vel voelen;
• met plezier leren en met plezier blijven leren;
• zeer zelfstandig zijn;
• weten wat ze willen en dit ook op een gepaste, respectvolle wijze kunnen uiten;
• verantwoordelijkheid kunnen en willen opnemen;
• autonomie ontwikkelen doordat ze mogen meedenken over hun eigen leren;
• eigen keuzes mogen maken, maar wel binnen afgebakende lijnen:
• een brede kijk ontwikkelen op onze samenleving;
• een sterke sociale ingesteldheid hebben;
• klaargestoomd zijn voor het middelbaar en het verdere leven;



Een doorsnee dag in onze Freinetschool…..

Stap binnen in de klas!



Leerkring (kleuters)

De kinderen komen ‘s ochtends binnen met een voor hem/haar boeiend 
verhaal dat met alle andere kleuters wordt gedeeld in onze leerkring.
De volgende zaken kunnen aan bod komen:

- Iets wat de kleuter meemaakte;
- Een uitstap die de kleuter maakte;
- Iets wat de kleuter op het nieuws hoorde of in de krant zag;

- Een speelgoedje waarover hij/zij graag iets wil vertellen;
- Een foto van iets wat hij/zij heeft gedaan;
- Een werkje dat de kleuters thuis of in de klas maakte;
- …

De leerkracht verzint samen met de kleuters een 
plan dat  tijdens plannetjestijd tot een goed einde 
gebracht kan worden.
De plannen worden genoteerd en na de plannetjestijd 
wordt er gecontroleerd of de kleuters zich aan de 
samen gemaakte afspraken hebben gehouden.



Plannetjestijd (kleuters)
Na de leerkring gaat elk kind individueel, per 2 of in groep zijn/haar 
zelfgekozen plan uitvoeren.



Stille vrije werktijd (lager)
‘s Morgens, aan de start van de dag, is het stille vrije werktijd. 
Kinderen mogen hun ‘goesting’ doen, maar er zijn enkele ‘strikte’ 
voorwaarden:

-Het moet leerrijk zijn, er moet over nagedacht zijn;

-Het moet in stilte gebeuren;

-Ze moeten het individueel aan hun eigen tafel doen;

-Het afgewerkt product komt in de galerij terecht.

Kijk maar even mee naar een voorbeeld van de eerste graad.

https://youtu.be/j-BIZFJk1EA

https://youtu.be/j-BIZFJk1EA


GALERIJ (lager)

Wanneer de kinderen in de 
stille vrije werktijd iets 
afgewerkt hebben, mogen 
ze dit in de galerij hangen. 
Dit is de plek waar ze met 
hun werkjes mogen 
pronken. 
De leerkracht haalt hieruit 
leerrijke items die tijdens 
de leerkring besproken 
kunnen worden. 
Hieruit kunnen lessen 
komen.



Leerkring (lager)
Na de stille vrije werktijd volgt de 
leerkring. De leerkracht haalt uit de 
galerij enkele items waar we dieper 
op in gaan. We doen hier dan een 
lesje rond met al de kinderen van de 
klas. 



LES (lager)
Freinetschool ‘op stelten’ volgt, net zoals 

elke 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 
enkel vanuit het opgelegde leerplan, maar 
ook vanuit de dynamiek van de kinderen. 
Kinderen leren makkelijker wat aansluit bij 

hun leefwereld.

Het is een foute opvatting dat in het 
freinetonderwijs ‘alles’ uit de kinderen dient 
te komen. Sommige leerstofonderdelen zal je 

tot op zeker 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.

http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/3.jpg
http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/actuaronde_1.bmp
http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/zwemmen_2.bmp


VRIJE WERKTIJD/ CONTRACT (kleuters)

Bij de kleuters wordt er ook zelfstandig gewerkt in de 
vorm van contractwerk. Dit zijn afgesproken 
activiteiten die binnen een bepaalde termijn 

uitgevoerd moeten worden.
Op maandag krijgt elke kleuter zijn eigen 

contractbrief. Op het weekbord zien ze welke 
momenten ze aan hun contract kunnen werken. Ook 

duiden we samen aan wanneer de contracten volledig 
klaar moeten zijn.

Tijdens elk kiesmoment mogen de kleuters kiezen of ze 
‘gewoon’ spelen of werken aan hun contract. Op deze 
manier is het voor de klasleerkracht snel duidelijk hoe 

het zit met de werkhouding en zelfsturing van de 
kleuters.

Als alle opdrachten uitgevoerd zijn krijgt de kleuter een 
sticker of stempel en wordt hij/zij in de afsluitronde in 

de bloemetjes gezet.
De werkjes kunnen gaan van een puzzel maken, iets 

bouwen, een spelletje spelen, iets tekenen, iets 
knutselen tot bv. al een werkblaadje maken rond 

wiskunde/taal, …



WERKTIJD + CONTRACT (lager)
Elk kind werkt op zijn eigen tempo 
aan zijn contract. Het leert plannen 
en zelf verantwoordelijk te zijn voor 
zijn werk en zijn vorderingen 
(kortom eigenaarschap). Het 
contract wordt op maat gemaakt 
van elke kind (differentiatie in tijd 
en graad).

http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/09/21.jpg
http://www.freinetopstelten.be/?attachment_id=3139
http://www.freinetopstelten.be/?attachment_id=3140
http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/43.jpg
http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/09/1.jpg


FRUITTIJD

In freinetschool ‘op stelten’ 
wordt er elke voormiddag fruit 
gegeten.  

We proberen de kinderen 
gezonde voedingsgewoonten bij 
te brengen. 
Zo wordt er onder andere geen 
snoep toegelaten op school en 
vragen we de drinkbussen te 
vullen met enkel water of melk.



TIJD VOOR EEN FRISSE NEUS

10u30 – 10u45

http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/12/IMG_6477-1024x768.jpg


LES – CONTRACT – HOEKENWERK

http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/8nov3.jpg
http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/10/10sep2.jpg
http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/10/8sep112.jpg
http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/IMG_5950-1024x768.jpg
http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/IMG_5817-1024x768.jpg


WE SLUITEN DE VOORMIDDAG AF IN 
DE KRING

In de kring tonen de 
kinderen aan de groep 
hoe ver ze met hun 
werk staan, worden 
eventuele praktische 
afspraken gemaakt, 
worden onderzoekjes en 
plannetjes aan elkaar 
voorgesteld,….

http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/muziek_7.bmp


MIDDAGETEN

Alle kinderen blijven
‘s middags eten.
Wij eten allemaal in onze 
eigen klas, samen met de 
leerkracht, omdat we dat 
veel gezelliger vinden dan in 
een grote refter.
Zo leren we de kinderen ook 
zorg te dragen voor het 
materiaal, op een rustige 
manier te eten en leren ook 
alles netjes op te ruimen. 
Kortom respect hebben voor 
elkaar en materiaal.



MIDDAGPAUZE

12u40 – 13u25



W.O. (kleuters)

W.O. komt vooral uit de 
leerkring. 
Vanuit de leerkring ontstaan 
er naast plannetjes ook 
onderzoeksvragen. 
We proberen zelf een 
antwoord op de vragen te 
vinden door zelf op 
ontdekking te gaan.
Vaak moeten we hiervoor op 
uitstap vertrekken of 
benutten we onze bosklas.



W.O. (lager)

De lessen W.O. komen ook in het lager 
vooral voort uit de leerkring en de eigen 
inbreng van de kinderen. We gaan zo 
vaak mogelijk naar buiten of we ervaren 
de verschillende lesdoelen d.m.v. 
doelessen.
Ook zitten er veel leerdoelen verwerkt 
in de klastaakjes en het duowerk. 
Hier wordt op vaste momenten in de 
week aan gewerkt.

In de 2e & 3e graad waar WO veel 
doelen bevat, zal er zo nu en dan ook 
een projectmaand plaatsvinden waarin 
de kinderen onder begeleiding van een 
leerkracht zelf activiteiten zoeken bij de 
vooropgestelde doelen.



M.V. (kleuters)

Muzische vorming zit 
verweven in zowel 
de plannetjes als in 
het contractwerk. 
Ook worden er 
klassikale momenten 
voorzien.



M.V. (lager)

Ook in de lagere klassen 
zijn we muzisch bezig. 
Dit zit verweven in het 
contract, het duowerk, de 
svwt, maar daarnaast zijn 
er ook klassikale 
muzische momenten. 



VRIJE TEKST (kleuters)
Elk kind tekent zijn/haar 
eigen verhaal. Ze gaan hierbij 
heel bewust te werk. 
Ze vertellen eerst in ’t kort 
wat ze willen weergeven. 
Als de ‘tekening’ klaar is 
noteert de leerkracht de tekst 
erbij zodat de tekening een 
vrije tekst wordt. Kinderen 
die er klaar voor zijn en dit 
willen mogen dit zelf 
schrijven of stempelen.
De vrije teksten kunnen 
opgehangen worden in de 
klas.
Je kan dit beschouwen als ‘de 
voorloper’ van de vrije tekst 
in de lagere school!



VRIJE TEKST (lager)
Kinderen kiezen zelf waarover ze 

schrijven
(een fantasieverhaal, een verslag van 

een projectuitstap, een gedicht, 
recept,…)

en werken hun tekst altijd af tot een 
mooi geheel.

(op de pc, met druktechnieken, een 
tekening, collage of foto,…).

Ze schrijven niet zomaar een tekst, er 
wordt iets met hun verhaal gedaan.

Het moet zinvol zijn. 
Ze worden bv opgehangen, verstuurd 

of gepubliceerd op seesaw. 
Ook kan het zijn dat ze worden 

gebruikt voor een taalles om bv een 
nieuwe spellingsregel aan te leren of 
dat ze tijdens een leesles door een 

andere leerling worden voorgelezen.



LO
in onze school worden 

(zowel bij 
kleuters als

in de lagere school) 
turnlessen

op maat gegeven.

http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/IMG_5974-1024x768.jpg
http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/100_4367.jpg
http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/11/100_4347.jpg


SPEELTIJD

14u15 – 14u30



KOEKENTIJD

De jongste kleuters eten na 
de speeltijd een ‘gezonde’ 
koek in de klas. De oudste 
kleuters eten deze tijdens 
de pauze buiten op.
Het zal je hier wel opvallen 
dat zowel koeken als drank 
in een doos of busje 
zitten. Van kleins af aan 
worden ze bewust gemaakt 
om onze grote afvalberg te 
verminderen. (kortom: 
milieubewustwording)

http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/12/IMG_6828-1024x768.jpg


TAKEN
We leren al onze kinderen respect te 
hebben voor elkaar maar ook voor het 
materiaal. Zo wordt er in de klas wekelijks 
afgesproken wie welke taak op zich neemt. 
Planten water geven, klas borstelen, dieren 
verzorgen, boekenrek sorteren,… 
Kinderen leren van jongs af aan zorg te 
dragen voor hun omgeving.

http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/10/denieuwemannen.jpg


AFSLUITKRING

Tijdens de afsluitkring wordt 
er even stilgestaan bij het 
verloop van de dag.
Dit is het moment om onze 
werkjes voor te stellen aan 
elkaar.

Ook kijken we hier met een 
kritische houding terug op 
onze dag en maken we samen 
een planning op voor morgen.

We sluiten de dag samen 
gezellig af!



TOT MORGEN!

http://www.freinetopstelten.be/?attachment_id=426
http://www.freinetopstelten.be/?attachment_id=428
http://www.freinetopstelten.be/?attachment_id=430
http://www.freinetopstelten.be/?attachment_id=433
http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/09/IMG_4597-640x4803.jpg


WAT DOEN WE NOG ALLEMAAL 
IN ONZE FREINETSCHOOL?



KLASSENRAAD

Tijdens de klassenraad 
bespreken we de gang van 

zaken in de klas. 
Moeten er regels bijkomen 

of verdwijnen. 
Zijn er ideeën voor uitstappen 

of onderzoeken om uit te 
werken?

Alles kan en mag op een 
respectvolle en beleefde 
manier op tafel worden 

gegooid. Waar we als klas 
achterstaan wordt indien 

mogelijk doorgevoerd.



KINDERRAAD

Twee verantwoordelijken uit 
elke klas en de 

zorgcoördinator komen 
maandelijks samen om het 

hele schoolgebeuren te 
bespreken.

De punten van de klassenraad 
op schoolniveau komen hier 

ook aan bod.

We stimuleren de kinderen om 
minstens 1 keer in hun 
schoolloopbaan in de 
kinderraad te zetelen.



ZWEMMEN

Kinderen van onze lagere school gaan om de 
twee weken zwemmen. 
De lessen worden op niveau van het kind 
gegeven door verschillende (erkende) 
badmeesters van het zwembad van Maaseik.

De leerlingen van de eerste graad zwemmen 
10 keer per schooljaar, de leerlingen van de 
tweede graad zwemmen 15 keer per 
schooljaar, de leerlingen van de derde graad 
zwemmen 5 keer per schooljaar, 



PARKLOOP/ activiteiten MOEV…



FIETSWEEK



KLASATELIER
SCHOOLATELIER

Tijdens klasatelier zijn de 
kinderen creatief bezig met 
hun interesses van dat 
moment. 
De leerkracht biedt 
verschillende muzische 
workshops aan en krijgt 
praktische hulp van enkele 
ouders.
5 x per jaar doen 2 klassen 
samen een atelier. Ze tonen 
wat ze deden op het 
forum. Een atelier kan zijn: 
poëzie, koken, muziek, 
drama, druktechnieken,….

http://www.opstelten.be/wp-content/uploads/2010/10/IMG_5412-1024x768.jpg


UITSTAPPEN 

Geregeld vinden 
uitstappen plaats om een 
bepaald onderwerp uit 
de leerkring nog 
levendiger te maken.



FORUM

Na een gezamenlijk 
klasatelier vindt er een forum 
plaats van de twee klassen.

Onze kinderen leren hierdoor 
presentatietechnieken en alle 
mama’ s en papa’s mogen 
dan een kijkje komen nemen 
zodat ze weten wat er reilt en 
zeilt in de klassen.

Foto



GEZAMENLIJKE 
SCHOOLAFSLUITER

Voor elke vakantie begint, 
sluiten we met heel de school 
op een gezellige manier een 
leerrijke periode af.  
Dit kan gaan van een 
winterfeest, een tocht in het 
park, een playbackshow tot een 
carnavalstoet.



KAMP
Om de huiselijke sfeer 
verder te zetten gaan we 
om de twee jaar met heel 
de school op kamp. De 
derde graad gaat een week 
op kamp, de tweede graad 
4 dagen, de eerste graad 
gaat 3 dagen, de kleuters 
gaan 2 dagen. De jongste 
kleuters doen dit zonder 
overnachting. In overleg 
met de kinderen en ouders 
wordt samen gezocht naar 
een geschikte kampplaats.



Wij zijn nog 
helemaal niet moe



‘t is wel 
vermoeiend



VERJAARDAG



OUDERPARTICIPATIE
Ook als ouder mag je voorbij de schoolpoort.
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 en er zijn ook 
mogelijkheden buiten de schooluren. Ontelbare manieren 
om je kinderen in de school in actie te zien, en te weten 
waar ze mee bezig zijn..

Als je je kind inschrijft op onze school, schrijf je ook een 
beetje jezelf in…

http://www.freinetopstelten.be/wp-content/uploads/2010/12/november-december-2010-163.jpg


WERKGROEPEN
Klus en tuin
Feest
Soep
Kriebelteam
Pastadag
Media
Herfstwandeling / lentewandeling
Financiën
VZW
…



COMMUNICATIE
• Agenda / heen-en- weerschriftje

• Seesaw: digitaal platform

• Gesprekken leerkracht

• Mails en telefoon

• Zorgcoördinator

• Directeur

• Schoolwebsite

• Gesloten facebookpagina

• …



Elke schooldag bieden wij voor- en naschoolse opvang aan.

‘s ochtends vanaf 7u30 

‘s avonds tot 17u30 

op woensdag tot 13u10 

Op vrije dagen en pedagogische studiedagen is er geen opvang in school. Er is dan 
wel de mogelijkheid om gebracht te worden naar de gemeentelijke opvang ‘het 
kadeeke’. Hier nemen ouders zelf contact op met de verantwoordelijke van het 
Kadeeke.

voor- en naschoolse
OPVANG



praktisch
• Vrijwillige bijdrage / maximumfactuur (€15 /€45 /€85)

• Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

• Door de COVID19 maatregelen houden jullie best deze link in de gaten:

https://www.lop.be/LOP/default.asp

• Kom gerust eens kijken!

https://www.lop.be/LOP/default.asp


www.freinetopstelten.be


