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1. Algemene	Inleiding	
 

De bedoeling van deze visietekst is het uitschrijven van de visie van onze school. Op deze manier 
willen wij ouders informeren over de manier van werken, de denkwijze, … van onze school. 

Uiteraard is dit een document wat nooit “af” zal zijn… maar eerder een werkdocument waar jaarlijks 
nieuwe dingen in zullen bijgevoegd worden. 

2. Celestin	Freinet.	De	grondlegger	van	het	freinetonderwijs.	Onze	
basis.	

Célestin Freinet, de grondlegger van het Freinetonderwijs inspireerde vele mensen. 

Célestin Freinet (°Gars, oktober 1896 - + Vence, oktober 1966 ) was een Franse onderwijzer 
die een eigen pedagogie- het Freinetonderwijs - heeft ontwikkeld op basis van zijn 
ervaringen met arbeiderskinderen. 

Hij begint in 1913 aan een opleiding tot onderwijzer. Deze moet hij staken, omdat hij zwaar 
gewond geraakt tijdens zijn militaire dienst gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hij verblijft 
hierdoor lange tijd in sanatoria en leest de werken van Montaigne en Lenin.  

Hoewel zijn onderwijzersopleiding niet was voltooid en zijn lichamelijke toestand niet 
optimaal was, begint hij in 1920 les te geven aan een schooltje in Le Bar-sur-Loup in Zuid-
Frankrijk. Hij merkt dat de leerlingen niet erg geïnteresseerd zijn in de leerstof, maar wel 
zeer enthousiast reageren als het over hun eigen leefwereld gaat. Freinet vindt daarom dat 
men niet moet vertrekken van het abstract intelligentie, maar wel van het alledaagse leven 
van de leerlingen. Hij introduceert de drukpers in de scholen waardoor leerlingen de kracht 
van het geschreven woord inzien. Bovendien is dit een drukpers, een vorm van vrije 
meningsuiting.  

In 1926 trouwt hij met Élise en samen gaan ze in 1928 werken in een lagere school te Saint-
Paul. De omstandigheden waarin de leerlingen moeten werken, zijn erbarmelijk en Freinet 
klopt aan bij de overheid voor meer financiële steun en materiaal. Freinet krijgt echter 
tegenstand van de rijkere klasse, en als hij in 1932 een voor die tijd uitzonderlijk pedagogisch 
congres organiseert, vindt men een manier om hem af te schilderen een communistische 
spion. Hij wordt dan ook ontslagen in 1933 in het belang van het openbaar onderwijs.  



Freinet besluit om niet meer terug te keren naar het openbaar onderwijs en in 1935 begint 
hij samen met Élise een eigen school in Vence. Hier zullen ze blijven werken tot aan zijn dood 
in 1966. 

 

De invarianten vanFreinet  
 

Freinet zelf legde zijn idee vast in wat hij "invarianten" noemde. "Invariant" is wiskundejargon en 
betekent : een onveranderd blijvende grootheid. Invarianten zijn dus onveranderlijke 
basisprincipes. De 30 invarianten vertolken Freinets inzichten over de aard van het kind, over de 
reacties van het kind en over de opvoedende technieken. 

DE AARD VAN HET KIND 

1. Kind en volwassene zijn gelijk van aard. 
Enerzijds is het kind onwetend, onervaren en organisch zwakker, anderzijds beschikt het over een 
enorme levenskracht, maar leeft precies volgens dezelfde beginselen als de volwassene. Tussen 

beiden is geen verschil in natuur, alleen een verschil in graad. 

2. Groter zijn betekent niet noodzakelijk superieur zijn. 
Leef tussen je leerlingen. Zo kom je direct tot open opvoeding en sta je direct op gelijk niveau met 
de kinderen. Je ziet ze niet meer met de ogen van een pedagoog of van een baas, maar zoals een 

gewoon mens kinderen ziet. 

3. Het gedrag van een kind op school toont de functie van zijn gestel, van zijn fysiologische en 
organische toestand. 

Vergeet niet dat ook jij maar half werk levert als je hoofd- of kiespijn hebt, als je maag slecht 
verteert of als je hongerig bent. Span je in om de psychologische, psychische of sociale oorzaken 

van zijn gedrag te achterhalen. 

DE REACTIES VAN HET KIND. 
 

4. Autoritaire bevelen wekken weerstand op. Niemand werkt graag op bevel. 
Die weerstand is een fysiologische en psychologische reflex. 

Probeer eerder te verleiden dan te dwingen. 

5. Niemand staat graag in het gelid. 
De gevaarlijke verplichtingen zijn die welke de kinderen als zinloos aanvoelen. Bij werk of spel in 
groep, ook in de sport, wordt de vaste opstelling als noodzakelijk aangevoeld en schept ze geen 

problemen. 

6. Niemand houdt ervan gedwongen te worden. 
Niet het werk, maar het bevel wekt weerstand op. Men verleert het werken, de angst groeit en er 

ontstaat afkeer. 



7. Zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening. 
De ambachtsman verkiest zijn vrij georganiseerde bezigheid boven het opgelegde fabrieksritme, 

zelfs wanneer hij op die manier harder en langer moet werken. 

8. Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning dient. 

9. We moeten het werk motiveren. 
Doen verlangen naar groei en kennis. Het kind schrijft met plezier een vrije tekst voor de klaskrant 

of een tekst voor zijn correspondent, of wanneer het drukt, schildert, wanneer het 
wetenschappelijke proefjes doet of een uiteenzetting voorbereidt. 

10. Geen schools gedreun meer. 
Breng opdrachten naar voor waar we allemaal belangstelling voor kunnen hebben, waarvoor 

leerlingen en leerkrachten zich samen willen inzetten, ook buiten de officiële schooltijd, tijdens de 
pauze, zonder op de klok te letten. 

10 bis. Ieder mens wil slagen. 
De mislukking remt en breekt het enthousiasme. Probeer je kinderen altijd te doen slagen. 

Pas de pedagogie toe die het de kinderen mogelijk maakt te slagen; laat ze taken en vrije teksten 
aanbieden waar ze met liefde aan gewerkt hebben, schilderijen en kleiwerkjes maken die 

meesterwerken zijn, uiteenzettingen geven die door het publiek met handgeklap worden beloond. 
10. Het werk, niet het spel, is de natuurlijke bezigheid van een kind. 

OPVOEDENDE TECHNIEKEN. 

11. Het experimenteel zoeken is de normale, natuurlijke en universele weg tot verwerving. 
Uitleg leidt tot een oppervlakkige, formele kennisverwerving die nooit dieper in het leven of in de 

omgeving van het individu ingrijpt; het experimenteel zoeken is absoluut noodzakelijk. 

12.Het geheugen heeft slechts waarde wanneer het experimenteel zoeken dient. 
In levend onderwijs is het geheugen slechts een technisch hulpmiddel. 

13. Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, waarneming en onderzoek. 
Het verwerven van kennis gebeurt door de praktijk. 

14. Intelligentie is geen gave die alleen op eigen kracht teert. 
Intelligentie betekent: ontvankelijk zijn voor ervaringen. 

15. De traditionele school cultiveert een abstracte vorm van intelligentie. 
Er bestaan nog andere vormen van intelligentie, verschillend naargelang het uitgangspunt van het 

experimenteel zoeken dat als basis genomen wordt: 
- de intelligentie van de handen, die voortvloeit uit de kwaliteiten waarmee men vat probeert te 

krijgen op de omgeving, om die om te vormen en te beheersen; 
- de kunstintelligentie; 

- de intelligentie van het gezond verstand; 
- de speculatieve intelligentie, het genie van wetenschappelijke vorsers en grootmeesters van 



handel en industrie; 
- de politieke en sociale intelligentie. 

16. Een kind luistert niet graag naar "ex cathedra"-lessen. 
Wanneer het kind van een eigen activiteit vertrekt, van een proefneming, een onderzoek, wat 

lectuur, dat het begint met gegevens uit de documentatiemappen te halen en ze te ordenen, zal 
het vanzelf vragen stellen over punten die hem boeien of nieuwsgierig maken. 

Geef dan het antwoord op zijn vragen: je komt tot wat we noemen de "les a posteriori", een 
antwoord op een echte vraag, niet een verklaring zonder probleem. 

17. Van levend, functioneel werk wordt een kind niet moe. 
Wanneer een kind bezig is met een stuk werk dat aan zijn behoefte beantwoordt, wordt het niet 

moe. 

18. Niemand - kind noch volwassene - houdt van controle en sancties, die steeds kwetsen. 
Een moeder straft haar kind niet omdat het een woord verkeerd uitspreekt of omdat het valt bij 

het leren lopen. Ze weet vanzelf dat het kind van nature zijn best doet om te slagen. Het kind niet 
bestraffen, maar het helpen slagen, helpen het tekort in te halen, de moeilijkheid te overwinnen. 

19. Cijfers en klasseringen zijn fout. 
In de praktijk beperkt men zich tot wat meetbaar is. Een oefening, een som, een vraagstuk, een 
overhoring kan je betrekkelijk gemakkelijk beoordelen. Maar het begrijpen, de functie van de 

intelligentie, de creativiteit, het wetenschappelijke, de vindingrijkheid, de zin voor het artistieke, 
het historische, kan je niet afmeten en wegen. 

20. Praat zo weinig mogelijk. 
Stromen uitleg dienen tot niets. Hoe minder we praten, hoe meer we doen. Wie heel aandachtig 

werkt, praat niet. We vormen onszelf niet door de uitleg en de bewijsvoeringen van anderen, maar 
door de eigen actie en door zelf te experimenteren. 

21. Kinderen houden niet van kuddewerk.  
Ze verkiezen individueel werk, of groepswerk. 

Dit is een veroordeling van de traditionele schoolse praktijken, waarbij alle kinderen op hetzelfde 
ogenblik met hetzelfde bezig zijn. Of je ze nu per leeftijd of per afdeling samen zet, nooit zullen ze 

dezelfde behoeften of dezelfde aanleg hebben. 
In een groep werken of coöperatief werken, betekent niet noodzakelijk dat ieder lid van de groep 
hetzelfde werk doet. Het individu moet integendeel zoveel mogelijk zijn persoonlijkheid bewaren 

en ontwikkelen, maar die ten dienste stellen van de gemeenschap. 

22. Orde en discipline zijn noodzakelijk in de klas. 
Een klas die op hetzelfde moment met verschillend werk bezig is, heeft veel meer behoefte aan 

orde en gezag. De kinderen zullen zichzelf aan discipline onderwerpen omdat ze WILLEN werken en 
vooruitkomen volgens een regeling die aangepast is aan hun aard en aan hun werk. 

23. Straffen zijn altijd fout.  



Er is altijd vernedering, zelfs als het kind die vernedering verbergt achter trots of pocherij. Het is 
noodzakelijk de kinderen bij het werk van de klas te betrekken, hun interesses een kans te geven, 

hun scheppende behoeften te ontwikkelen en sancties overbodig te maken 

24. Het nieuwe schoolleven veronderstelt een aangepaste schoollocatie. 
De muurkrant en de wekelijkse klasraad (een algemene vergadering) zijn de basistechnieken van 

een dergelijke samenwerking. De leerkracht moet zich integreren in de samenwerking, 

25. Overbevolkte klassen zijn altijd pedagogisch fout. 
Wel van belang daarentegen is de vorming in het kind van de mens van morgen. De nodige 

kwaliteiten hiervoor kan men niet verwerven of ontwikkelen in een anonieme groep. Ze kunnen 
zich slechts ontwikkelen wanneer er werkelijk gelegenheid is tot werken, tot individueel en sociaal 

optreden. 

26. Grote schoolcomplexen leiden tot het anoniem naast elkaar leven van leerkrachten en 
leerlingen. 

Belangrijk zijn kleine scholen waar de mensen elkaar kunnen leren kennen, waar de leerkrachten 
als vrienden met elkaar praten en de kinderen volgen in hun ontwikkeling. 

27. De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school. 
Zo kan de Moderne School door haar democratisch karakter en dus door haar voorbeeld, haar 

optreden en haar invloed de kinderen op de echte democratie voorbereiden. 

28. Men kan slechts opvoeden in waardigheid. 
Dat de leerkrachten de leerlingen respecteren en de leerlingen eerbied hebben voor hun 

leerkrachten 

29. De pedagogische vernieuwing is een element van de maatschappijvernieuwing. 
De reactie ertegen is evenzeer een element van sociale en politieke reactie en is niet te vermijden. 

30. Om vooruit te komen, moet men geloven in het leven, in een toekomst voor iedereen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. Missie	en	visie	Freinetschool	“t	Perenboompje. 

	

’t Perenboompje heeft in de opstartfase, samen met enkele ouders uit bovenstaande invarianten 
een keuze gemaakt waarop wij binnen onze school accenten willen leggen. 

De visie van Freinetschool ’t Perenboompje steunt dus op volgende vijf belangrijke peilers:  
 
1.Welbevinden.  
In België bestaat de leerPLICHT, maar wij willen die ombuigen tot leerPLEZIER, met als resultaat dat 
kinderen zich goed voelen op school. Dit gebeurt door het toepassen van een totaal andere manier 
van lesgeven. De vele rijen schoolbanken maken plaats voor boeiende onderwijsmethoden. De 
totale ontwikkeling van kinderen wordt opgevolgd (hoofd-hart-handen), om zo te werken aan een 
positief zelfbeeld, wat leidt tot mensen met een rijke persoonlijkheid.  
 
2.Persoonlijke betrokkenheid  
’t Perenboompje is een school voor en door kinderen. De interessewereld van het kind centraal 
stellen, is in de Freinetklas het vertrekpunt van de dagdagelijkse realiteit. De intrinsieke motivatie 
en aangeboren nieuwsgierigheid om te leren en te ontdekken, wordt op deze manier van lesgeven 
geprikkeld en gestimuleerd. Het is daarbij belangrijk te weten dat we willen leren voor het leven, 
niet louter en alleen om goede punten te behalen. Een leven lang leren we. 
Het leven zit vol kansen, uitdagingen, mogelijkheden om te ontdekken en te experimenteren, om 
te leren. Hier willen we dan ook optimaal gebruik van maken. We willen kinderen stimuleren om te 
leren door de inhoud uit hun eigen leven te grijpen.  

 
 



 
3. Gelijkwaardigheid.  
We zijn een school waar niet iedereen gelijkaardig, maar gelijkwaardig is. Aan de basis ligt een 
groot vertrouwen in de mogelijkheden van de kinderen en een fundamenteel respect voor hun 
identiteit, hun eigenheid. Geen twee mensen zijn hetzelfde, dus ook geen twee kinderen. Kinderen 
mogen in onze school, binnen bepaalde grenzen, leren op hun eigen ritme en tempo om zo hun 
eigen mogelijkheden te ontdekken. Zelfwerkzaamheid en het vermijden van competitie zijn dan 
ook belangrijk binnen onze onderwijsvorm. Er is aandacht voor de talenten van elk kind, met 
respect voor ieders eigenheid en verschillen. Zo krijgt ieder maximale ontplooiingskansen.  
 
4. Maatschappelijke betrokkenheid.  
't Perenboompje wil geen eiland zijn, maar een ruime blik werpen op de hele maatschappij. 
Daarom is het belangrijk dat kinderen naar buiten komen en op die manier ook leren buiten de 
schoolmuren. Andere culturen, samen leven, milieubewustzijn, opkomen voor anderen, zijn 
belangrijke thema’s die aandacht krijgen binnen de onderzoeken. In het kader van deze 
onderzoeken kunnen er uitstappen gedaan worden.  
We willen ernaar streven dat de kinderen contacten leggen met kinderen uit andere scholen, dat 
ze ervaringen en ideeën uitwisselen... Als de kinderen ook buiten de schoolmuren leren, ontdekken 
ze hoe veelzijdig en motiverend de wereld buiten hun klasje is. De school kan op die manier een 
bijdrage leveren aan de vorming van kritische mensen, die in staat zijn om in hun eigen situatie 
samen met anderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te dragen. Kinderen maken kennis met 
de wereld in al haar facetten en worden opgevoed tot kritische wereldburgers, burgers die niet 
alleen de middelen hebben om de wereld om hen heen te ordenen, maar ook de creativiteit om 
vorm te geven aan die verantwoordelijkheid.  
 
5. Sociale gerichtheid.  
Als individu leven we niet afgeschermd van anderen. We staan op vele gebieden in contact met 
anderen, binnen ons gezin, vriendenkring, buurt, werkrelaties, …. Daarom willen wij ook de 
communicatieve en creatieve vaardigheden van onze kinderen in de verf zetten. Er kan immers 
geen ervaringsleren zijn zonder vrije expressie en communicatie. Door zich vrij te uiten, 
ontwikkelen kinderen een creatieve basishouding. Vrije expressie heeft steeds communicatie als 
doel. Communicatie met woorden, muziek, toneel, schilder- en beeldhouwwerk, film, … is een 
basisbehoefte. Door zelf te creëren leren kinderen tevens oorspronkelijk, origineel en persoonlijk 
werk van anderen waarderen.  
Binnen onze school wordt doorheen dit alles veel aandacht geschonken aan het groepsgevoel, 
want in de klas leven en werken de kinderen in groep. Het is van belang dat elk zijn eigen inbreng 
heeft in wat er gedaan wordt en hoe. De kinderen maken afspraken over wie wat wanneer doet, 
en houden daarbij rekening met prioriteiten, zoals bijvoorbeeld een onderzoek. Zo leren ze met 
elkaar omgaan, eigen standpunten in te nemen, eigen keuzes te maken. In die optiek blijft er geen 
traditionele klas meer over, maar een groep kinderen en volwassenen die coöperatief leeft en 
werkt. Zo ontstaat een degelijke, door de groep beheerde structuur en organisatie 

 

 

 



We werken steeds op drie niveaus: 

1.Het cognitieve aspect: kennisoverdracht (hoofd) 

2.Het vaardigheidsheidsaspect: inoefenen van vaardigheden (handen) 

3.Het emotioneel aspect: attitudes, sociale vaardigheden(hart) 
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4. Klaswerking	in	‘t	Perenboompje	
 

De kinderen werken aan dezelfde doelen als in het traditioneel onderwijs… alleen de manier 
waarop is een wereld van verschil. 

Daarom is het belangrijk om niet te gaan vergelijken met andere scholen of klassen doorheen het 
schooljaar. Er kan pas een vergelijking gemaakt worden op de eindmeet.       

We volgen niet slaafs handleidingen, werken niet lesje per lesje af, er wordt steeds oog gehouden 
voor ieder kind individueel en hun leerproces, dit maakt het dus ook onmogelijk om leerstof 
gelijklopend met andere scholen aan te bieden. Op het einde van de basisschool hebben de 
kinderen uiteraard wel alle verplichte leerstofonderdelen onder de knie.  

Onderstaande kan je een schematische voorstelling vinden van de dagindeling bij onze kleuters 
alsook de dagindeling in de lagere school. Nadien zal alles beknopt uitgelegd worden. 



 

 

 



 



 

a) Wat nieuwsronde 

We starten onze dag met een warm onthaal waarbij we: 

- Aandacht hebben voor het welbevinden van alle kinderen. 

- Nieuwtjes en dringende mededelingen brengen. 

- Oriënteren op de dagplanning. 

De duurtijd van deze kring wordt tot een minimum beperkt. Alleen de dringende en brandende 
actuele agendapunten worden behandeld. De leraar leidt dit kringmoment en zorgt ervoor 
door het gebruik van de kringtechnieken dat de participatie van alle leerlingen hoog is. 

 

 

b) Plannetjestijd 

Plannetjestijd is de vrije werktijd waarbij kinderen uitgedaagd worden om, individueel, hun 
eigen plannetjes vorm te geven met een vrije expressietechniek van Freinet. De technieken 
voor vrije expressie zijn in het Freinetonderwijs het startpunt. Het doel is om kinderen 
vanuit hun EIGEN GOESTING en natuurlijke drang om zich uit te drukken te versterken in 
hun ZELFBEELD en hen inzicht te geven in hun eigen MOGELIJKHEDEN. Zo bouwen we 
gericht aan hun IDENTITEIT. 

We streven ernaar om op die manier elk kind SUCCESERVARINGEN te bezorgen.  

Plannetjestijd is: 

- werken met gekende technieken 

- individuele werktijd 

- in stilte werken 

- inhoudelijk opgebouwd per leeftijd (we verwachten van een 3-jarige kleuter iets anders dan 
van een 12-jarige leerling) 



 

 

 
c) Levend werk 

We leren binnen het freinetonderwijs door leerstofinhouden te koppelen aan de echte wereld. Op die 
manier worden taken FUNCTIONEEL en LEVENSECHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) IZW 

Individueel zelfstandig werk waarbij:  

- de kinderen gekende leerstof inoefenen 

- de kinderen leren hun eigen werk plannen 

- de leerkracht coacht 

- de kinderen individueel en in stilte werken 

- de leerkracht analyses maakt om leervorderingen vast te leggen 

Geen schools 

gedreun 

                     
Invariant 10 

 

Van levend en 

functioneel werk word 

je nooit moe 

                  
Invariant 17 



  

e) Instructie 

De leerkracht geeft zoveel mogelijk instructies aan de volledige graadsklas. 

We werken met 3 fases waardoor iedere leerling op zijn/haar niveau les volgt. 

 

 

f) Leerronde 

De leerronde is een dagdagelijks terugkerende activiteit. 

Het is een groepsvergadering met als doel gemeenschappelijke kennis op te bouwen door 
kennis, vaardigheden en ontdekkingen met elkaar te delen. 

Het is dus een praatronde waarbij: 

- De werkstukken presenteren die in de vrije werktijd (plannetjestijd) gemaakt zijn. Vooraf 
worden deze werken tentoongesteld in onze klasgalerij. De werkstukken die nog in 
“proces” zijn, verblijven in de wachtkamer. 

- Ook vondsten, onderzoek, doedozen, klastaken worden hier besproken, geapprecieerd en 
geëvalueerd. 

- Alle leerontdekkingen worden vastgelegd in het leerpatrimonium van de klas 
(klaswoordenboek, kapstokken, stedenboek, kwis …) 

 



 

g) WO (wereldoriëntatie) en MV (muzische vorming) in een Freinetklas 

In de namiddag werken we in de lagere school specifiek aan WO en MV. 

De doelen die bereikt moeten worden zitten vervat in klastaken, doedozen, 
expressietechnieken, … Dit zijn freinettechnieken om op een ontdekkende en “echte” manier 
te leren. 

h) Eigen onderzoek 

Kinderen krijgen de kans om hun eigen interesses uit te werken. We leren onze kinderen dat er 
een groot verschil is tussen opzoekwerk “Hoe oud is de kerktoren in Peer?” en onderzoek “ 
Hoe zie ik aan een gebouw hoe oud het is?”  

Bijkomend leggen we het accent op het ontwikkelen van de 21ste eeuwse vaardigheden eerder 
dan op het inhoudelijke aspect van de eigen onderzoeken. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Anders	dan	anderen	
 

• Koeken – fruit - soep 

In de voormiddag wordt er samen met de kinderen fruit gegeten, dat aangekocht wordt 
door de vzw. Voor de kleuters wordt alles in stukjes gesneden en gezellig in de kring 
opgegeten. De kleuters leren op deze manier allerlei verschillende soorten groente en fruit 
eten. De leerlingen kiezen zelf een stuk groente of fruit en eten dit op tijdens de speeltijd. 
Na de middag krijgen al de kinderen nog een koek, ook deze zijn aangekocht door de vzw. 

Op woensdagvoormiddag krijgen alle kinderen een bekertje verse soep uit onze 
schoolkeuken. 

• Schoolrestaurant HAPPY 

 

 

Tijdens de middagpauze wordt er samen gegeten in het schoolrestaurant “Happy” van de 
campus. De maaltijden vinden plaats buiten de normale lestijden, maar vanuit onze visie 
willen we hierbij toch gerichte begeleiding bieden. Eten in groep stimuleert het eten bij 
kinderen en ook het samenhorigheidsgevoel. Het eten wordt in onze schoolkeuken de dag 
zelf vers bereid door Hilde, onze kokkin.  

Onze menu is zo samengesteld zodat een gevarieerd aanbod gecreëerd wordt met veel 
aandacht voor groenten. Bijkomend streven we ernaar om zoveel mogelijk van onze 
producten (ingrediënten) lokaal te kopen. Op die manier eten we nog verser, verkleinen we 
onze ecologische voetafdruk en betalen we faire prijzen aan de lokale boeren.  

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de gezelligheid, geborgenheid in het schoolrestaurant niet 
verloren gaat door samen met je klasgenootjes aan ronde tafels te eten. Ook het restaurant 



is aangekleed met mooie plantjes (groen) om alles nog huiselijker te maken. 

 
• Verjaardagen 

In ‘t Perenboompje is het zo dat aan de kinderen geen traktaties meegegeven 
worden voor de klasgenootjes. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de leerkracht 
verjaardagen zomaar voorbij laat gaan. Het tegenovergestelde is echter waar.  
Feest vieren en gezelligheid staan op deze speciale dag centraal! 
Het kind staat in het stralende middelpunt op zijn/haar verjaardag. De andere 
kinderen knutselen een kroon, zingen liedjes, versieren de stoel, enz. Elk kind kan op 
deze manier zijn/haar talenten ten volle benutten.  

• Kippenren 

Op onze school hebben we een kippenren. Iedere klasgroep is om beurt 
verantwoordelijk om de kippen eten te geven, het hok en de ren schoon te maken, 
de eieren op te halen, …. Het afval uit onze schoolkeuken wordt ook dagelijks aan de 
kippen gegeven om zo onze afvalberg te verkleinen. 

Dankzij onze kippen leren kinderen verantwoordelijkheid dragen om te zorgen voor 
iets/of iemand.  

Dit initiatief is ontstaan op vraag van onze leerlingen uit de Campusraad. 

• Campusraad: onze kinderen hebben een STEM 

In september wordt ieder jaar in iedere klas van zowel Freinetschool ’t 
Perenboompje als van onze buren Leefschool De UitvLinder verkiezingen gehouden. 
Zo wordt er uit iedere klas een afgevaardigde gekozen die mag zetelen in de 
Campusraad. Op maandelijkse basis komen deze kinderen samen op het bureel van 
Sarah, de directeur en bespreken ze allerlei onderwerpen die aangegeven zijn tijdens 
de klassenraad.  

ü We geven dan pluimpjes aan kinderen, personeelsleden die iets bijzonder 
hebben gedaan, gezegd, geholpen hebben …  

ü  We vertellen wat we jammer vinden en zoeken hiervoor samen structurele 
oplossingen.  

ü Ook worden er ideeën gegeven voor nieuwe initiatieven en worden deze 
initiatieven door de kinderen concreet uitgewerkt.  

            Wij maken SAMEN school. 

 



• Vakantieafsluitingen 

Iedere vrijdag voor een vakantie doen we met de hele school een vakantieafsluiting. 
Samen met onze ouders zetten we de vakantie steeds op een speciale manier in.  

• Schooltuin 

Op onze school hebben we onze eigen moestuin en klastuinen. Tuinieren is echt 
plezant! Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Samen wroeten in de tuin, 
zaadjes zien groeien tot een heerlijke vrucht, zorg dragen voor jonge plantjes, 
bloemen en vlinders observeren, pieren en duizendpoten tellen...  

Wanneer het tijd is om te oogsten maken we samen heerlijke gerechten 
(pompoensoep, perentaart, …) in de kookworkshops. En dan smullen maar … 

 

 

• Ouderparticipatie 

Ouderparticipatie is een essentieel onderdeel van het Freinetgebeuren. 
Het begint al ’s morgens waarbij de schoolpoort letterlijk open staat. Bij ons geen 
cultuur van “ouders tot hier”. Ouders werken, op vraag van de leerkrachten, mee op 
klasniveau. Wanneer je voor freinet kiest,kies je ook voor ouderparticipatie, je kiest 
zelf een verantwoordelijkheid, uit een opgegeven lijst of je stelt zelf een eigen talent 
voor, wat een meerwaarde kan zijn voor ons onderwijs. Uiteraard zien wij het als 
vanzelfsprekend dat de gekozen verantwoordelijkheid ook effectief wordt 
uitgevoerd. 

Ouderparticipatie kent ook zijn grenzen. Het kan niet dat participatie omslaat in 
“bemoeienissen”. In een klas is en blijft de leerkracht de persoon die de 
verantwoordelijkheid draagt over het reilen en zeilen van de klas. Ouders zijn steeds 
welkom om mee te helpen, om hun verzuchtingen en twijfels te uiten, om 



ondersteunend te werken, maar hebben niet het recht een leerkracht opzij te zetten, 
onzeker te maken of te kwetsen. 

Wij zijn er van overtuigd, dat een goede samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten zeker en vast een meerwaarde is voor onze school. 

6. Afspraken in ‘t Perenboompje  

Afspraken worden samen met de kinderen gemaakt. Wanneer er zich iets voordoet, zal 
er samen met de kinderen, een gesprek plaats vinden. Hier ontstaan dan afspraken die 
door de kinderen zelf worden aangegeven. De afspraken worden uitgetekend of 
uitgeschreven en zichtbaar opgehangen in de klas.	
Uiteraard worden er wel afspraken inzake “veiligheid” aan de kinderen opgelegd. Hier hebben 
kinderen geen inspraak.  

Kinderen hebben enorm nood aan consequent gedrag. We vragen dan ook indien ouders na 
schooltijd op school blijven spelen, dezelfde afspraken van tijdens de schooluren te hanteren. 

Freinetonderwijs staat niet gelijk met een lassez-faire opvoeding. Wanneer een afspraak 
gemaakt is samen met de kinderen is er een belofte gemaakt ten opzichte van de groep. Aan die 
afspraken houden wij ons dan ook.  


