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 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. 
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Célestin Freinet

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. 

de grondlegger van het 
Freinetonderwijs



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. 
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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. 
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Zijn invarianten



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. 
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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. 
 
10bis bis. 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. 

�8



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. 
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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. 
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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 
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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. 
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Missie en visie van 

’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.  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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. 
Vandaar dat wij technieken gebruiken als vrij onderzoek..  
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 
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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 
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We werken steeds op drie niveaus: 

1.    Het cognitieve aspect: kennisoverdracht (hoofd) 
2. Het vaardigheidsheidsaspect: inoefen van vaardigheden (handen) 
3. Het emotioneel aspect: attitudes, sociale vaardigheden(hart) 
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klaswerking
De kinderen werken aan dezelfde doelen als in het traditioneel 

onderwijs… alleen de manier waarop is een wereld van verschil.



 
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.  

Praatronde 
De praatronde is een goed gestructureerd kringgesprek dat als doel heeft te weten 
te komen wat er leeft in de hoofden en harten van de kinderen. Het is een moment 
van vertellen, tonen, voorlezen, zingen, ideeën uiten en voorstellen doen. Elke ochtend 
start met een praatronde. Het helpt kinderen de overgang te maken van thuis naar de 
klas (acclimatiseren, samen thuiskomen in de klas).  

Alle kinderen zitten hiervoor samen in de ronde met hun leerkracht. 
Kinderen krijgen de kans om de hele klasgroep deelgenoot te 

maken van ervaringen, dromen, plannen en vragen. Andere 
kinderen kunnen er soortgelijke belevingen bij vertellen, van 
elkaar leren en leren er elkaar te bevragen. Voor de leerkracht 

is de praatronde een bron vanwaar dingen uit de buitenwereld 
de klasgroep binnenkomen. Zo wordt de praatronde het 

inputmoment bij uitstek voor het onderzoek, levend rekenen, … . 
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Het spreekt vanzelf dat de praatronde evolueert doorheen de verschillende 
graadklassen zoals bijvoorbeeld een nieuwsronde,tekenronde... 
Er gelden strikte regels en bovendien een aantal rituelen die vanaf de eerste 
kleutergroep opgebouwd worden (je luistert naar elkaar, je kan nadien vragen stellen 
aan de verteller of aansluiten met gelijkaardige ervaringen, …). 

Ventilatieronde 
De bedoeling van een ventilatieronde is het welbevinden van de kinderen in 
de klasgroep te verhogen. Een ventilatieronde kan op ieder moment gebeuren 
indien de leerkracht inschat dat het nodig is om samen met de kinderen te reflecteren/
filosoferen over een gebeurtenis/voorval in de klas of op school. Meestal wordt de 
ventilatieronde systematisch ingebouwd na de speeltijden omdat er daar veel sociale 
interacties tussen kinderen onderling gebeuren. In de ventilatieronde kunnen er dan 
samen afspraken gemaakt en uitgetekend worden of samen oplossingen bedacht 
worden. Een ander belangrijk moment is het bespreken van gevoelens, zowel positieve 
als negatieve gevoelens. De ventilatieronde is een essentiële stap in het aanleren en 
inoefenen van sociale vaardigheden. 

Dagafsluiting/afsluitronde 
Voor het naar huis gaan wordt de dag geëvalueerd. Hieronder verstaan we: 
knutselwerkjes tonen en bespreken, resultaten van onderzoeken bespreken, elkaar 
bravo’s geven en activiteiten evalueren, reflecteren op het eigen gedrag. Het gaat 

hierbij om proces- en productevaluatie. Dit wil zeggen dat we zowel 
stilstaan bij het bereikte resultaat, als bij de weg die we afgelegd 
hebben om tot dit resultaat te komen. Elk kind krijgt de kans om zijn/
haar zeg je te doen en het is niet zelden dat hieruit activiteiten 

voortvloeien voor de volgende dagen. 
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Planning 
Werken vanuit de belevingswereld van kinderen brengt een veelheid van activiteiten 
teweeg. Om al deze activiteiten op een zinvolle manier vorm te geven en om greep te 
krijgen op het aspect tijd werken we met een planning. Door het gebruik van de 
planning leren de kinderen stilaan hoe ze hun takenpakket het best kunnen spreiden, 
rekening houdend met hun eigen werktempo en interesses en leren ze de werktijden 
zelfstandig en zinvol in te delen. Ze krijgen inzicht in tijd en voelen zich 
verantwoordelijk voor het geplande werk. Vooraleer kinderen zelf kunnen plannen is 
het noodzakelijk dat ze inzicht krijgen in tijd.  
Dit start bij de jongste kleuters met het zich bewust worden van de opeenvolging van 
gebeurtenissen, d.m.v. herkenbare, vaste momenten uit hun leefwereld en aangepast 
aan hun leeftijd.  
Gedurende de hele schoolloopbaan wordt hieraan verder gewerkt. Kinderen krijgen 
meer en meer greep op tijd. Ze leren een uur, een dagdeel, een dag, … inschatten. 
Concrete instrumenten die hierbij een hulp vormen zijn: een planningsbord, structuur 
van de dag, kalender, … Door op deze manier te werken leren we de kinderen 
basisvaardigheden aan voor wat in de eindtermen omschreven staat als leren leren. 
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Planning en dagboeken bij de kleuters 

Bij Lieke en Ann: 

Per maand worden er een aantal opdrachten/hoekenwerkjes aangeboden. Telkens 
volgens ieder domein in het leerplandoel (wiskunde, taal, muzische, wo, motoriek…) 

Deze planning hangt op in de praatronde, kleuters kunnen bij hun naam aanduiden 
welke opdrachten ze reeds uitgevoerd hebben. De leerkracht waakt erover dat de 
kleuters hun planning tijdig afkrijgen. 

De werking van deze dagboeken is afgestemd op dat werking in het eerste leerjaar. 

De hoeveelheid en de inhoud van de opdrachten en het hoekenwerk is 
leeftijdsgebonden. 
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planning laatste kleuterklas 
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Planning bij het lager 
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Eerste leerjaar:  
de kinderen plannen het hoekenwerk en 
werkpakket per dag. 

Vanaf het 2de leerjaar: de kinderen 
kunnen een planning maken voor taal, 
rekenen, onderzoek en hun I.Z.W. pakket.



Vrije werktijd 
Vrije werktijd is een werkvorm waarbinnen kinderen in 
overleg beslissen waaraan ze zullen werken. Dit maakt 
het mogelijk om hen op hun eigen niveau tot activiteiten 
te laten komen die hen aanspreken. De rol van de 
leerkracht is niet te onderschatten. Het is geen “zomaar 
loslaten”: kinderen worden geobserveerd, aangemoedigd, 
geholpen, leerprocessen worden gestimuleerd en 
ondersteund. De leerkracht helpt de kinderen bij het 
maken van keuzes, het plannen, het uitvoeren en 
evalueren ervan, door uitleg, samen doen, voordoen, vragen stellen, samen 
onderzoeken. De leerkracht brengt structuur in en rond het werken en spelen. De 
klasgroep heeft zeer duidelijke regels en afspraken die het mogelijk maken om van de 
aangeboden vrijheid goed gebruik te maken.  
Het vrije keuzeaanbod in de kleuterklas gaat in op een zeer brede ontwikkeling van de 
kinderen. In de lagere school wordt het accent stapsgewijs meer gericht op specifieke 

mogelijkheden: verwerking van geleerde 
leerstof, doorwerken aan oefenopdrachten, 
klasklussen uitvoeren, verder werken aan 
een onderzoek, vrije teksten schrijven, 
tekenen, toneeltje voorbereiden, voorlezen 
voor kleuters.  
Hoeveel vrije werktijden er georganiseerd 
worden en hoe ze gestructureerd worden, is 
afhankelijk van de leeftijd en de groep 
kinderen. 
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Hoekenwerk 
Hoekenwerk is een vorm van interne differentiatie, waarbij de kinderen aan de hand 
van opdrachtkaarten, fiches en instructieve spelen individueel of in kleine groepjes in 
de verschillende hoeken werken om zo op eigen ritme en op eigen niveau verschillende 
stappen van het leerproces te verwerken.  
Er zijn:   

 Verplichte hoeken: Hier wordt de geziene leerstof rond rekenen en taal 
ingeoefend, via spelletjes zoals bijvoorbeeld het letterlabo, vrije teksten…Het kan 
ook een aanzet zijn voor een instructie. Dit gebeurt steeds op spelende wijze. 
 Vrije hoeken: Hier kunnen ze knutselen, bouwen… 

 
Onderzoek 
Bij een onderzoek gaat het om een mix van freinet-
technieken. Er wordt bij elk onderzoek een vaste structuur 
gehanteerd:onderzoeksvraag, sprokkelmoment thuis (met de 
ouders), snuffelmoment in de klas, brainstormmoment (wat 
willen we weten, doen, zijn), symboliseren en visualiseren, 
plannen, uitvoeren, evaluatiemoment (voorstelling, uittekenen 
van het onderzoek, reflectie). Een onderzoek kan gedragen 
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worden door de hele klas of door een kleinere groep. Wanneer het onderzoek gedaan 
wordt door een groep, brengt deze groep altijd terug verslag uit naar de 
hele klasgroep. 

Kleuters:  
De kleuters bieden iets aan of zijn geboeid door iets en de leerkrachten 
spelen hier op in. Er wordt samen beslist wat er rond dit bepaald onderwerp 
onderzocht moet worden.    “Wat willen we weten, wat willen we doen?” 
Dit kan één of meerdere dagen duren, een onderzoekje kan zowel individueel of met 
een groepje geboeide kleuters gebeuren. 

In een ‘weetjesdoos’ wordt er gestoken wat de klas wilt onthouden. Kleuters houden 
er niet van om uitgebreide verslagen te maken en daarom is er besloten om met korte 
weerkaartjes te werken. Die worden regelmatig in de kring gebruikt bij ‘quiz’ spelletjes. 
De kleuters gaan ook regelmatig op wandeling en vandaar uit kunnen ook 
onderzoeken ontstaan. De uitstappen die gemaakt worden zijn altijd in functie van een 
onderzoek.  

Lager onderwijs:  
Een onderzoek start vanuit de belangstelling van de kinderen. De leerkracht kijkt, 
voelt, luistert naar de kinderen. De onderwerpen kunnen komen vanuit de praatronde, 
vanuit een spel dat blijft leven, ... . Bij het opstarten, wordt vastgelegd “wat willen we 
weten” en “wat willen we doen” rond dit onderwerp of probleem. Vervolgens is het tijd 
voor een planning. Het is enorm belangrijk dat er een duidelijk einddoel en een 
tussentijdse evaluatie is. Dit behoedt de groep of de individuele leerling voor een 
stuurloze werking. In de loop van de volgende dagen wordt gewerkt naar een 
eindproduct en volgt een voorstelling. Op die manier wordt leren communicatief en 
functioneel. 
Door de aanpak van onderzoeken krijgen kinderen de kans zich op verschillende 
terreinen te ontplooien. De rol van de leerkracht is bij de jongere kinderen meer 
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bepalend. Naarmate de groep het aankan, nemen de kinderen zelf meer in handen en 
wordt de rol van de leerkracht kaderend. De leerkracht is in alle fasen van het project 
een spilfiguur. Hij/zij waakt over het realistisch karakter van de deeltaken, zorgt voor 
aanvullende informatie, stuurt waar nodig is. Kinderen moeten ook stilaan zelfstandig 
informatie leren opzoeken. In dit verband is een documentatiecentrum in de klas of op 

school interessant en bezoek aan de 
bibliotheek onontbeerlijk. Onderzoeken 
worden aangegrepen om schriftelijk of 
mondeling verslagen te leren uitbrengen. De 
inhouden van onderzoeken  zijn terug te 
vinden in een of meerdere deelgebieden van 
W.O. Vandaar dat de vakken niet 
systematisch opgesplitst, maar geïntegreerd 
zijn. Op die manier krijgen kinderen ook 
vlugger greep op “de werkelijkheid zoals ze 
is”. 

Vrije tekst en tekstenronde 
Bij de kleuters houdt deze werkvorm in dat de 
kinderen een tekening maken en de leerkracht de 
tekst schrijft die de kleuter daarbij vertelt. Op die 
manier leert de kleuter op een speelse manier 
omgaan met taal. Er kan ook gebruik gemaakt 
worden van druk- en stempeltechnieken, de 
computer, … .De kleuters die de letters al herkennen, 
kunnen op die manier al echte teksten maken. De 
tekeningen worden verzameld in het 
tekenrondeschrift. 
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In het lager is vrije tekst een manier om op een natuurlijke manier te leren lezen en 
schrijven. Wekelijks wordt er tijd voorzien om teksten te schrijven. Het onderwerp 
komt vanuit het kind. Uit de vrije teksten kunnen de leerkrachten woorden, spelling, 
woordenschat, werkwoordspelling halen die leiden tot taalonderricht. De vrije tekst 
wordt altijd vergezeld van een vrije expressievorm: een tekening, een drukwerk, een 
ruimtelijk werk of een toneeltje. De vrije teksten gaan in een vrije tekstenschrift 
samen met de tekeningen. De leerling bepaalt zelf of er eerst een vrije tekst gemaakt 
wordt of eerst een tekening. Een tekening kan inspireren tot een onderwerp van de 
vrije tekst. De vrije teksten worden eerst in het klad geschreven en daarna verbeterd 
door de leerkracht. Zo zien de leerlingen hun eigen fouten. Aan spellingsregels die nog 
niet van toepassing zijn wordt geen aandacht gegeven. Daarna schrijft de leerling de 
tekst foutloos over. 
 

Levend rekenen 
Op freinetscholen wordt gebruik gemaakt van een 
realistische rekenmethoden. Freinetwerkers zetten 
regelmatig de methoden opzij en dan werken ze met 
‘levend rekenen’. Dat biedt mogelijkheden om de leef 
en belevingswereld te onderzoeken en rekening te 
houden met de verschillen tussen de kinderen.  
Aan de activiteiten in de kring zitten regelmatig reken- en wiskundeaspecten. Er wordt 
veel belang gehecht aan de echtheid van het rekenen. Er wordt geteld en vergeleken, 
de maat van schoenen, de waarde van verschillende knikkers, de grootte van het 
veldje, hoe hoog wordt de nieuwe flat naast de school… De leerkracht maakt deze 
aspecten tot een gezamenlijke rekenactiviteit. Het is in het begin niet altijd gemakkelijk 
een rekenvraagstuk te vinden in de kringgesprekken. De leerkracht helpt bij het 
herkennen en formuleren van de rekenvraag, ze gaat met de kinderen op zoek naar de 
mathematische kant van de werkelijkheid en zorgt dat er verschillende oplossingen 
aan bod komen. Ze gaat in op oplossingen die kinderen bedenken en geeft er zelf 
regelmatig ook een. Ze stelt vragen, geeft het goede rekenvoorbeeld, heeft gevoel voor 
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verschillende rekenkundige oplossingen en kent regels, begrippen en structuren. Het 
verder uitwerken is aanleiding tot experimenteren, het uitwisselen van 
oplossingsstrategieën en het doen van rekenontdekkingen, het geven van extra uitleg 
en verdere oefening …  
Bij de verkenning en oplossing van deze 
rekenproblemen ontwikkelen leerlingen hun 
mathematisch denken en worden ze gevoelig 
voor wiskundige en rekenkundige structuren. 
Daarnaast is in de groep een goed gevulde 
rekenkast met leermiddelen die vrij ontdekken 
toestaan, zoals weegschalen, meetlatten, 
blokjes, rekenstaafjes, rekenrekjes, klokken, 
zandlopers, stopwatches, meetwielen, 
breukenmateriaal … Bij reflecties gaat het om 
wiskundige inhoud die aan bod kwam: welke 
inzichten, welke basisvaardigheden, welke 
wiskundige begrippen en procedures hebben 
de kinderen gehanteerd. 

I.Z.W. 
Kinderen verwerken de leerstof op papier. Ze 
krijgen een pakket met individuele 
(gedifferentieerde) oefeningen. Hierdoor leren ze 
de leerstof op een zelfstandige manier 
verwerken.  
Individuele verwerking volgt in de regel op een 
instructieles. De leerlingen kennen het doel van 
de opdrachten en weten precies wat ze moeten 
doen. Individuele verwerking heeft tot doel 

nieuwe leerstof in te oefenen die in een 
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instructieles is aangeboden. Zelfstandig werk refereert aan opdrachten die òf zijn 
opgedragen door de leerkracht, òf door de leerlingen zelf zijn gekozen. Zelfstandig 
werk heeft tot doel de leerlingen zonder directe begeleiding van de leerkracht aan deze 
opdrachten te laten werken.  

Zelfstandig werken heeft de volgende kenmerken:  
1.#de directe hulp van de leerkracht is afwezig  
2. opdrachten komen van de leerkracht of zijn door de leerling zelf gekozen  
3. de leerlingen werken op eigen niveau  
4. de leerlingen kunnen met verschillende opdrachten bezig zijn  
5. de leerstof heeft niet altijd betrekking op een zojuist gegeven instructie  
6. het werk kan over meer dagen of tijdseenheden worden gespreid  
7. leerlingen kunnen op een verschillend moment klaar zijn met het 
werk  
8. de leerlingen kunnen aan de opdrachten werken als zij hun andere 
taken af hebben. 

Instructieles 
Tijdens de instructieles worden 
gerichte leerstofonderdelen uit het 
leerplan gedoceerd. Technieken zoals 
optellen, leren lezen… komen hier aan 
bod. Ze worden steeds op een 
spelende manier, vertrekkend vanuit 
de belevingswereld van de kinderen, 
aangebracht.  

Enkele voorbeeldjes: 
  Een kind heeft het spel stratego meegebracht. Dit wordt in het hoekenwerk 
aangeboden (de leerkracht heeft op dit moment het leerplandoel coördinaten voor 
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ogen). Een week daarna wordt er een instructieles over coördinaten gegeven. De 
kinderen gaan hier terug kunnen grijpen naar het spel stratego. 
 Vanuit een vrije tekst komen er spellingsproblemen aan bod. Voorbeeld leerling 
schrijft: “Mein naam is Piet.” Hier kan de instructieles ei/ij aan gekoppeld worden. 

Druktechnieken 
Freinet was erg bezig met de drukpers. Hier mee worden teksten vermenigvuldigd en 
kunnen dus verspreid worden en langer bewaard. Drukken is nog 
steeds belangrijk in het Freinetonderwijs. Er kunnen onder 
andere de vrije teksten, klassen- en schoolkranten, uitnodigingen 
mee worden gemaakt.  
Drukvormen beelden iets uit dat getekend of geschreven is. Wat je 
drukt, kun je in een oplage verspreiden.  

Er zijn verschillende soorten druk v.b. stofdruk, kartondruk, boombladeren, linodruk en 
lijmdruk. De moderne druktechnieken zijn: computer, kopieermachine, typemachine … 

Uitstappen 
We willen de wereld van buiten de school verkennen. 
Uitstappen kunnen een transfer zijn van geleerde 
inhouden of kunnen een aanzet, prikkeling zijn om 
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nieuwe onderzoeken, vragen op te roepen. Omdat er ook wel ooit een uitstap in 
Nederland plaatsvindt, is het handig dat iedereen een kids-id heeft. Deze kan je 
aanvragen in je gemeente. 

Klastuinen 
Ook onze klastuinen vormen een bijzondere meerwaarde om de kinderen in contact te 
brengen met de natuur. Ze onderhouden (onkruid wieden) en beplanten de tuin volledig 
zelf onder begeleiding van een tuinouder. Op deze manier kunnen ze de 
groeiprocessen van bloemen, planten, kruiden, groenten en fruit van dichtbij opvolgen. 
Achteraf wordt er gekookt, proefjes gedaan… met de geoogste planten, kruiden… 
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Integratie kleuter-1ste leerjaar 
De overgang van laatste kleuterklas naar het eerste leerjaar, is een grote stap. We 
willen dit dan ook zo vlot en leuk mogelijk te laten verlopen. Vanaf januari komen de 
kleuters één keer per maand een speelse activiteit of lesje volgen in het eerste leerjaar. 
Vanaf de paasvakantie komen ze in kleine groepjes één keer per week. Op deze 
manier leren ze de leerkracht en werking al goed kennen en wordt de stap naar het 
eerste, heel wat kleiner.  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Koeken en fruit 
In de voor en namiddag wordt er samen met de 
kinderen fruit en groenten gegeten, dat 
aangekocht wordt door de vzw. Alles wordt in 
stukjes gesneden en gezellig in de kring 
opgegeten. Op woensdag krijgen de kinderen een 
tasje lekkere en gezonde soep. Op donderdag en 
vrijdag namiddag, krijgen al de kinderen een koek, 
ook deze zijn aangekocht door de vzw. We kiezen 
hiervoor vanuit de gelijkheidsgedachte en op deze 
manier werken we ook aan gezondheidseducatie. 

 
Middagen  
Tijdens de middagpauze wordt er samen 
gegeten in de refter van de campus. De 
maaltijden vinden plaats buiten de normale 
lestijden, maar vanuit onze visie willen 
hierbij toch gerichte begeleiding bieden. 
Eten in groep stimuleert het eten bij 
kinderen en ook het 
samenhorigheidsgevoel. Er is aandacht voor 
gezonde voeding, alles leren eten en proeven, milieubewustzijn en goede tafelmanieren. 
Goede tafelmanieren kan je niet aanleren door in een klas te eten. Uiteraard zorgen wij 
ervoor dat de gezelligheid, geborgenheid in de refter niet verloren gaat door samen 
met je klasgenootjes aan picknicktafels te eten 
De kinderen mogen op elk ogenblik water vragen in de klas. We kiezen ervoor om 
enkel op verjaardagen andere drankjes zoals appelsap, fruitsap te schenken om 
kinderen water te leren drinken. 
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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. De leerkracht organiseert samen 
met de betrokken ouders/grootouders een kookmoment, zodat er een 
‘kinderspecialiteit’ op tafel wordt getoverd, waarbij iedereen zijn/haar steentje heeft 
kunnen bijdragen. In de lagere school worden de jarigen 1 keer per maand gevierd.  

Vakantieafsluitingen 
Iedere vrijdag voor een vakantie doen we met de hele school een vakantieafsluiting. Er 
worden dan activiteiten georganiseerd door ouders en leerkrachten. Kinderen kunnen 
dan kiezen voor een bepaalde activiteit, groot en klein allemaal samen. Op het einde 
van deze namiddag sluiten we samen af met een grote dagafsluiting, dit kan in de klas 
gebeuren, maar ook soms met de hele school samen. Ouders en familie zijn altijd 
welkom.  
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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. 
Onze ouderparticipatie 
is uitgewerkt in een 
andere brochure. (zie 
bijlage) 
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Didactische soberheid 
Wij kiezen ervoor om de klassen zo prikkelarm mogelijk te maken. We willen de 
kinderen niet overladen met een te groot aanbod. Daarom is er een beperkt aanbod 
aan materialen aanwezig in de klas.  
Uiteraard hebben we een groot aanbod van materialen en boeken in onze materiaalklas 
en orthotheek, waar we op ieder moment gebruik van kunnen maken.Ook kinderen 
kunnen materialen gaan halen in samenspraak met de leerkracht. 
 

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. 
Uiteraard worden wel afspraken (regels) opgelegd in verband met veiligheid. 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. 
De afspraken zullen steeds zichtbaar ophangen waardoor het ook voor ouders 
gemakkelijk is om te weten welke afspraken er zijn. 
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… daar houden wij ons ook aan. Wanneer een kind toch besluit om zich 
niet aan de afspraak te houden krijgt hij of zijn 2 verwittigingen. Telkens is er een 
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gesprek om het kind op een positieve manier te motiveren om te kiezen voor het juiste 
gedrag.  Bij een “overtreding” bij de derde verwittiging zal een afzondering van de 
situatie plaats vinden. Hierna zal opnieuw een gesprek volgen en zal er eventueel  een 
hersteltaak gemaakt moeten worden. 
We proberen uiteraard zoveel mogelijk kinderen te bevestigen in hun positief gedrag 
zodat de nadruk steeds op het positieve gedrag zal liggen. 
Hieronder kan men de reeds gemaakte speelplaatsafspraken (tijdens de voorbije 
schooljaren) terugvinden. Het is vanzelfsprekend dat hier regelmatig nieuwe afspraken 
bijkomen. 

#
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