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ALGEMENE PRINCIPES VAN 
FREINETONDERWIJS 

Conficius - een Chinese filosoof - wist 
2500 geleden al waar opvoeding over 
gaat: "Opvoeden is niet het vullen van 
een leeg vat, maar het aanwakkeren van 
vuur!" 

Hierin ligt de essentie van het Freinet-
onderwijs.  

Het is een actieve leermethode die kin-
deren stimuleert om te ontdekken en te 
groeien. Bij de geboorte krijgt elk mens 
van de natuur een drang mee om te 
ontwikkelen en groeien. Je moet een 
baby niet vertellen dat hij moet brab-
belen, kruipen, lopen, praten, ... Een ba-
by wil dit zelf. De ouders stimuleren 
hun kind zodat het goed en gericht 
ontwikkelt. 

Een school moet precies hetzelfde 
doen. Stimuleer het kind en stuur haar 
ontwikkeling. Vertrek hierbij vanuit de 
krachten en sterktes van het kind. En 
tracht het maximum uit elk kind te ha-
len. 

 

1 EEN ACTIEVE METHODE  

In een Freinetschool leren we al doen-
de. Een volwassene leert toch ook niet 
met de computer werken zonder actief 
te oefenen. Daarom bieden we kinderen 
een rijke leeromgeving. Dit wil zeggen 
dat we werken in klassen met een rijk 
aanbod aan materialen en we leren veel 

buiten de 4 klasmuren, vb. via uitstap-
pen allerhande. De leerstof actief erva-
ren en ontdekken is immers de beste 
manier van leren. 

Naast het actieve tracht een Frei-
netschool zoveel aan te sluiten bij de 
leefwereld en de interesses van het 
kind. Vanuit gezamenlijke interesses 
kunnen leerinhouden of leerprojecten 
groeien. Op deze wijze zijn kinderen 
sterker gemotiveerd om te leren. En 
een sterkere motivatie leidt dan weer 
tot een sterkere ontwikkeling, dus een 
groter 'rendement'. 

Het leren moet zoveel als mogelijk zin-
vol zijn. Als je een tekst maakt die in 
een klas- of schoolkrant wordt gepubli-
ceerd of die wordt verstuurd wordt 
naar een correspondentieklas, dan ben 
je meer gemotiveerd om er iets van te 
maken. Je handelen krijgt alzo zin en 
betekenis. 

 

2 VOOR ELK KIND 

Een Freinetschool is een school voor al-
le kinderen. Ze is er niet voor een 'be-
paald publiek' van ouders en kinderen. 
Het is ook geen school voor buitenge-
woon onderwijs. Kinderen met ernstige 
leerstoornissen zijn beter geholpen via 
een aangepaste en gespecialiseerde 
aanpak van het buitengewoon onderwijs. 
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3 WAT WILLEN WE BEREIKEN MET EN 

BIJ KINDEREN ? 

Een Freinetschool tracht, net als elke 
andere basisschool, de opgelegde eind-
termen en ontwikkelingsdoelen te be-
reiken. Maar wij willen meer. Wij wer-
ken gericht rond aan aantal waarden en 
een aantal specifieke menselijke eigen-
schappen die belangrijk zijn in onze 
moderne samenleving. 

We trachten sterke, zelfstandige en 
zelfbewuste kinderen te vormen. Zelf-
standigheid, hiermee bedoelen we je ei-
gen leven stap voor stap in eigen handen 
leren nemen. Zelfbewust wil zeggen : 
goed weten wie je bent, wat je kan en 
wat je wil?  

Zelfstandigheid en zelfbewustzijn die-
nen hand in hand te gaan met een ster-
ke sociale ingesteldheid en met een 
sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ik 
ben immers niet enkel verantwoordelijk 
voor mijn eigen leven en eigen daden; ik 
ben ook medeverantwoordelijk voor het 
welzijn van de ander. Met die anderen 
moet ik leren rekening houden en zij 
met mij. Zo wordt elke leefomgeving 
aangenaam voor iedereen.  

Dit gaat gepaard met een diep respect. 
Respect voor mezelf, voor de ander 
(kortbij en veraf), voor het milieu (na-
tuur, dieren, ...) en voor de materialen 
die ik ter beschikking krijg. 

We vormen democratische kinderen. 
Dit wil zeggen : kinderen die zich be-
wust zijn van het feit dat de beste ma-
nier om mensen te laten samenleven en 

werken een vorm moet zijn waarbij we 
naar mekaar luisteren, op een gepaste 
manier met elkaar communiceren en sa-
men zoeken en beslissen over de manier 
waarop we onze omgeving willen vorm-
geven. Dit geldt voor een school, als 
voor een gezin, een hobbyclub, een 
werkplaats, kortom voor elke kleine of 
grote samenleving. 

Tot slot werken we aan een totale per-
soonsontwikkeling. Dit wil zeggen dat 
niet enkel het hoofd centraal staat 
(weten, kennis opdoen, geheugen ont-
wikkelen, ...), maar er ook ruime aan-
dacht is voor de gevoelens, de sociale 
ontwikkeling, de morele ontwikkeling, de 
lichamelijke ontwikkeling en het com-
municeren en de creativiteit. 

 

4 VERDER DAN MIJN NEUS 

We willen kinderen verder laten kijken 
dan hun neus lang is. Onze wereld is di-
vers en complex. Overal leeft men in 
andere omstandigheden, heeft men an-
dere gewoontes en gebruiken, ... Het is 
belangrijk dat kinderen/mensen zicht 
hebben op deze diversiteit en gevoelig 
worden gemaakt voor wantoestanden in 
de wereld. Daar waar we kunnen zullen 
we ons steentje bijdragen aan verbete-
ringen. 

 

5 EEN SCHOOL MAAK JE SAMEN 

Uiteraard heeft de leerkracht de eind-
verantwoordelijkheid over zijn of haar 
klas en draagt de directeur of coördi-
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nator de eindverantwoordelijkheid over 
de school. Maar een 'goede' school ma-
ken we samen, samen met de leerkrach-
ten (en ander personeel), de kinderen 
en ouders. Ieder speelt een belangrijke 
rol en draagt zijn steentje bij. Ieder-
een wordt op een functionele wijze be-
trokken, krijgt informatie en inspraak 
en engageert zich naar eigen vermogen. 

 

OUDERBETROKKENHEID 

 

3 GOEDE REDENEN 

Ouders en school zijn samen verant-
woordelijk voor de opvoeding en ontwik-
keling van het kind. Daarom is het best 
dat de ouders nauw betrokken worden 
bij het school- en klasgebeuren. Zo 
hebben ouders een goed zicht op hoe 
hun kind het doet op school. Door vlotte 
communicatie te onderhouden kunnen 
alle probleempjes ook snel en gezamen-
lijk worden aangepakt en opgelost.   

Ouders, kinderen en school zijn samen 
verantwoordelijk voor de uitbouw en 
vormgeving van de school. Ouders krij-
gen daarom inspraak en worden ruim ge-
informeerd. Anderzijds betekent ver-
antwoordelijkheid ook inzet en engage-
ment, weliswaar naar eigen vermogen.  

Iedereen heeft bepaalde kwaliteiten en 
sterke punten. De kwaliteit van de 
school wordt aanzienlijk verhoogd als 
elke ouder, waar mogelijk, zijn kwaliteit 

voor een stukje inzet ten voordele van 
de kinderen. Zo kunnen we de kinderen, 
zowel inhoudelijk als materieel, een 
zeer rijke leeromgeving aanbieden; 

 

 

 

 

 

 


