
 
Pedagogisch project  

Freinetschool de Harp 
 
Freinetonderwijs is voor ons meer dan werken met Freinettechnieken. Ze bieden 
ons kansen tot zelfinitiatief, sociale interactie en individuele ontwikkeling. 
 
We hebben oog voor… 
 
Het natuurlijk leren 
 
Onderwijs vertrekt van wat bij de kinderen leeft, van hun eigen ervaring. Zo 
krijg je een school met geïnteresseerde leerlingen waarbij het effect verder reikt 
dan de schoolse kennis. 
 
Zinvol werk 
 
Wat kinderen leren op school moet betekenis hebben voor hen. Bijvoorbeeld: ze 
leren lezen en schrijven om hun ervaringen vast te leggen, ze aan elkaar of 
anderen te kunnen meedelen,… 
Wat hen boeit, moeten kinderen op school kunnen uiten, anders kunnen we er 
niet op verder bouwen. In die zin is expressie de echte pijler van ons onderwijs. 
De expressie kan vele vormen aannemen: muzikaal, plastisch, verbaal 
(schriftelijk en mondeling), lichamelijk,… 
 
We willen een school zijn waar kinderen afwisselend dichter, schilder, auteur, 
acteur, componist, zanger, danser en beeldhouwer, maar ook ambachtsman, 
filosoof en wetenschapper kunnen zijn. De school heeft meer te bieden dan in 
vakjes opgesplitste leerstof. 

Leren op school 
 
Heel wat van die kennis en vaardigheden verwerven kinderen op een natuurlijke 
wijze, bijna zoals een peuter leert lopen en spreken. Sommige basistechnieken 
(lezen, schrijven, rekenen) vergen echter ook specifieke oefening, maar niet voor 
alle kinderen in dezelfde mate. We willen dan ook een school met oog voor 
verschillen tussen kinderen. 



Differentiatie 
 
Kinderen die een bijkomende uitdaging nodig hebben, maar ook kinderen die het 
lastig hebben met de schoolse vaardigheden moeten bij ons aan hun trekken 
komen. Rekening houdend met individuele verschillen betekent niet dat de groep 
verwaarloosd wordt. 

Ruimte voor zelfinitiatief 
 
Op school leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor de 
groep. Omdat we in democratie geloven, beslissen de kinderen mee in de 
organisatie van het klas- en schoolgebeuren (planning, afspraken, regels,…). 

Rol van de leerkracht 
 
De ervaringen van kinderen uit te breiden door ze met de culturele rijkdom te 
confronteren. Soms zullen de leerkrachten daarbij les geven, maar eerst laten we 
de kinderen experimenteren, zelf hun milieu onderzoeken. Daarbij leren 
kinderen niet alleen van de leerkrachten maar ook van elkaar. Een leerkracht 
moet zich realiseren dat hij of zij niets doet wat het kind zelf kan. We leren 
voortdurend zelf bij van collega’s, kinderen, ouders,… We kunnen goed luisteren 
en kinderen uitdagen. We bieden structuur, waardoor ruimte ontstaat. We 
waarborgen respect en veiligheid. We stimuleren het samenwerken tussen de 
kinderen. We volgen hun leerroute kritisch en leggen vast. 

Omgaan met diversiteit 
 
Verschillen tussen kinderen maken het leermilieu rijker. Daarom kiezen we voor 
naar leeftijd heterogene leeftijdsgroepen. 
 
In één klas werken kinderen samen van verschillende leeftijden. In principe 
wordt de hele basisschool doorlopen in 4 leefgroepen: 
 

 1ste leefgroep: kinderen van 2,5 tot 6 jaar 
 2de leefgroep: kinderen 1ste en 2de leerjaar 
 3de leefgroep: kinderen 3de en 4de leerjaar 
 4de leefgroep: kinderen 5de en 6de leerjaar  



Deze groeperingwijze biedt veel voordelen. Het leven van de klas behoudt zijn 
continuïteit want bij een nieuw schooljaar blijft ongeveer de helft van de 
leerlingen of meer dan de helft (1ste leefgroep) in dezelfde groep. 
Zij nemen daar wat meer verantwoordelijkheid bij de introductie van hun jongere 
klasgenoten. 
Het afwisselend jongste en oudste zijn in een groep biedt aldus meer 
verscheidene ontwikkelingskansen op sociaal vlak. In een naar leeftijd gemengde 
leefgroep zijn er ook minder "buitenbeentjes".  
Men vindt het normaal dat kinderen in zo'n groep niet allemaal op hetzelfde 
schools niveau staan. Er kan dus beter aangesloten worden bij de mogelijkheden 
van de leerlingen dan in een leerstof jaarklassensysteem. 
Sommige kinderen volgen een individueel leertraject. 
Er wordt wel in team bekeken welke kinderen naar een volgende groep overgaan. 
 
Sociaal engagement 
 
We voeden onze kinderen op tot sociaal engagement op klasniveau (eigen 
belangen opzij zetten ten gunste van de groep, opkomen voor elkaar) en ook 
ruimer op buurt - en maatschappijniveau. 

Ouderparticipatie 
 
Ouders moeten kunnen meevoelen, meedenken, meewerken, meedoen. Ouders 
moeten zich in de eerste plaats betrokken voelen. Wij zien ouderparticipatie als 
een verrijking. De ouders komen samen met teamleden in de ouderraad. Van 
hieruit kunnen verschillende werkgroepen worden opgericht door meerdere 
ouders. Ouders zijn helpende handen bij de uitstappen, projectondersteuning, 
ateliers,.... 
 

Orde en discipline 
 
We maken afspraken en regels op basis van ervaringen, waarnemingen en 
onderzoeken samen met de kinderen. Als school willen we de opvoedende taak op 
ons nemen om verantwoordelijkheid bij de kinderen bij te brengen voor de wereld 
en de mens. Daarvoor is het noodzakelijk dat de school een weerspiegeling van de 
maatschappij is waarin we leven. Waar ruimte is voor persoonlijke en culturele 
identiteiten, waar bijdragen geleverd worden aan de democratie, met de sociale 
samenleving en met de communicatieve interactie. 



Methodieken 
 
Planning 
 
De klaswerking bestaat hoofdzakelijk uit drie clusters: 

 Klassikale momenten bv. praatronde, voorleesronde, projectpresentatie, 
klassenraad, presentatie werkstuk,… 

 Werktijden: momenten waarop de kinderen individueel en zelfstandig 
of in kleine groepen leerstof verwerken; 

 Instructie: momenten waarop de leerkracht leerstof aanbiedt. Dit kan 
klassikaal gebeuren, in kleine groepen of individueel. 

 
De drie clusters zijn terug te vinden in de dag- en weekplanning. 
 
Een schooldag op De Harp verloopt in een afwisseling van individuele en 
collectieve momenten. 
 
De dag begint vaak met een praatronde waarin de kinderen aan elkaar iets 
vertellen over wat hen bezighoudt. Dat kan een persoonlijke belevenis zijn ("bij 
mijn opa zijn dieven geweest", "ik heb nieuwe schoenen”,...) of iets uit de grote 
actualiteit (een aangespoelde potvis, een gezonken schip, een grote betoging, …). 
 
Kinderen kunnen ook iets vertellen over een meegebracht spulletje. Een rare 
schelp, een cadeautje of een boekje dat ze graag gelezen hebben. Ook muziek kan 
aan bod komen (een meegebrachte cd met lievelingsmuziek van ouders, kind,…). 
In de hogere klassen kan deze praatronde ook actualiteit, poëzie, een 
boekbespreking,…bevatten. De secretaris noteert de vragen, de voorzitter leidt. 
 
Aansluitend op de praatronde wordt een planning gemaakt. Wat hen geboeid 
heeft, krijgt daarin een plaats. Kinderen gaan elkaar bevragen over wat ze 
aangebracht hebben. Dit kan een aanleiding vormen om rond een bepaalde vraag 
een studie op te starten. Bijvoorbeeld: iemand vertelt iets over een nieuwe trui. 
Vragen kunnen zijn: waar komt die trui vandaan? Waaruit is hij gemaakt? Deze 
vragen kunnen een groepje aanzetten om op te zoeken waar bv. Peru ligt of om 
het productieproces van angorawol uit te pluizen. 
 
Sommige werktijden zijn volledig vrij: de kinderen kiezen dan zelf of ze daarin 
een tekst maken, aan hun project verder werken, spelling oefenen, schilderen, 
enz. Andere werktijden zijn inhoudelijk meer afgebakend: die werktijd bv. is 
voorzien voor rekenen of voor project. 



Een werktijd kan ook voor een beperktere groep vastgelegd worden: bv. die 5 
kinderen gaan dan wat oefenen voor lezen of krijgen dan wat uitleg over breuken. 
Op die manier kan de leerkracht zijn/haar begeleidingstijd ook plannen. Tijdens 
de werktijden zijn een groot aantal kinderen zelfstandig bezig, anderen krijgen 
hulp of uitleg van de leerkracht. 
 
De ruimtelijke schikking van het klaslokaal moet dit zelfstandig werken mogelijk 
maken. Zo zijn er afgebakende ruimtes, "hoeken", in het lokaal.  
 
Kinderen weten precies wat ze waar kunnen doen: in de leeshoek, de 
knutselhoek, de praathoek, de poppenhoek, de schildershoek, de computerhoek,… 
 
Een reeks werktijden wordt afgesloten met een evaluatie, na een halve of 
volledige schooldag. De kinderen stellen hun werk aan elkaar voor. Dat wordt 
besproken en beoordeeld, ze geven elkaar suggesties. De kinderen noteren op hun 
eigen weekplan wat ze afgewerkt hebben. 
 
In de 1ste leefgroep zeggen de kleuters wat ze gaan doen na de kring/praatronde. 
Ze kunnen ook inpikken op een aanbod van de leerkracht die aan de slag gaat 
met de onderwerpen uit de praatronde. 
In de eerste leefgroep wordt daarbij het leefboek ingevuld. De leerkracht noteert 
de frappante dingen van de dag. 
 

Vrije expressie 
 
Omdat we een onderwijs willen dat voortbouwt op wat bij kinderen leeft, moeten 
we hen de kans geven dat alles tot uiting te brengen langs vele kanalen.  
 
Sommige dingen lenen er zich toe om er een gedicht over te maken, iets anders 
kan je misschien beter schilderen of in klei boetseren. 
Niet alles wat kinderen maken is zonder meer expressie. Vaak is een schilderij 
niet meer dan een stereotiep huisje -boompje - zonnetje, is een tekst het vlakke 
verhaal van "ik ben naar daar geweest, en 't was plezant…". Wat er echt in een 
kind omgaat, komt slechts naar boven in interactie met de leerkracht en met 
elkaar. Daarom ook wordt elk "kunstwerk" getoond en besproken. De vrije 
teksten worden aan elkaar voorgelezen (leesronde) of wordt naar de 
correspondentieklas gestuurd, tentoonstellingen worden opgezet.  
 
Soms werkt een klas aan een wat grootsere productie: het resultaat van hun 
bewegingsexpressie wordt dan voor de school (ouders en kinderen) opgevoerd 
(projectvoorstelling). 
 
De eigen expressieve uiting wordt ook geïnspireerd door de confrontatie met 
kunst: we luisteren naar verhalen en gedichten van andere auteurs, we bezoeken 
tentoonstellingen, bekijken reproducties in de klas, we luisteren naar muziek. 
Expressie is ook een kwestie van techniek. Je moet een beetje weten hoe je 
plastisch iets kan weergeven, gevoelens onder woorden brengen is ook niet zo 



simpel. We brengen dus ook wel technieken aan waarbij de kinderen met 
meerdere materialen en werkvormen kunnen experimenteren. 

Natuurlijk leren en de leerstof … 
 
De vrije teksten van kinderen zijn een middel om te leren schrijven en lezen. 
Kleuters starten hun verhaal met een tekening. De bijhorende tekst wordt samen 
met de leerkracht opgesteld en door haar/hem opgeschreven. 
Door met de teksten bezig te zijn ontdekken kinderen grotendeels zelf voor welke 
woorden en klanken al die lettertjes staan die de leerkracht opgeschreven heeft. 
Eén van de teksten wordt, vanaf de 2de leefgroep, uitgekozen en op bord gezet om 
er in groep aan verder te werken. Zo kunnen de kinderen samen en met de hulp 
van de leerkracht verder de klank -tekenovereenkomsten verkennen. Wat 
kinderen op deze natuurlijke manier aan lees -en schrijftechniek verwerven, 
moet nadien ook ingeoefend worden. Dan worden ook woordrijen gelezen (ik - pik 
- lik - tik - …), spellingsoefeningen gekoppeld of krulletters geschreven. 
 
Correct spellen kan je toe komen via automatisering van schrijfwijzen en dat 
betekent weer inoefenen (bv. 20 woordjes voor het wekelijks dictee) of instructies 
(bv. het regelsysteem van de werkwoordspelling). Ons taalonderwijs heeft als 
basis de eigen teksten van de kinderen, woorden/zinnen uit rondes,….  
 
Tekstbespreking leidt verder tot taalbeschouwing, tekstverbetering en later 
grammatica en dat laatste moet dan weer ingeoefend worden. Het inoefenen 
gebeurt individueel of klassikaal a.d.h.v. taalfiches of taalbundels. Hierbij wordt 
er rekening gehouden met het niveau dat de leerling al bereikt heeft. Zo kan 
iedereen op eigen tempo vorderen. Voor een aantal kinderen zal het spontaan en 
zinvol omgaan met teksten echter niet volstaan om bv. tot lezen te komen. 
Voor die kinderen vallen we terug op een meer technische aanpak. 
 
Voor rekenen volgen we een methode omdat ons dat veiliger lijkt. Die leerstof is 
sterk samenhangend, elk nieuw inzicht bouwt voort op een vorig, je kan niet 
leren vermenigvuldigen als je nog niet kan optellen. Wel kiezen we voor een 
realistische rekenmethode, waarbij rekenoefeningen eerst zin gekregen hebben in 
een werkelijkheidscontext die de kinderen kan boeien. Dit sluit niet uit dat in 
verschillende groepen ook het levend rekenen en wiskundig onderzoek aan bod 
komt. Verhalen uit de praatronde zijn soms een aanleiding (bv. iemand brengt 
walnoten mee. Hoeveel? Hoe tellen? Hoe verdelen?..) 
 



 

 

 

 

Projectwerk 
 
Kinderen zijn geïnteresseerd in hun omgeving. Zij stellen voortdurend vragen. 
Lesgeven is al te dikwijls het aanbieden van antwoorden op vragen die kinderen 
(nog) niet gesteld hebben. 
Om dat te vermijden gaan ze zelf zoveel mogelijk de informatie zoeken om die 
dan aan de rest van de groep door te geven. 
 
Kinderen werken zelf projecten uit om hun milieu te verkennen. De uitwerking 
van zo'n project zal sterk verschillen niet alleen naargelang van het onderwerp 
maar vooral volgens de leeftijd van de kinderen. 
 
Jonge kinderen halen hun informatie vooral door te kijken naar dingen, door 
vragen te stellen aan iemand die er meer van afweet. Dat evolueert naar het zelf 
bijeenzoeken en zelfstandig raadplegen van allerhande documentatie, ook 
schriftelijke. 
 
Aanvankelijk zijn projecten vaak klassikaal en worden sterk begeleid door de 
leerkracht (1ste en 2de leefgroep), later werken de kinderen zelfstandig of in kleine 
groepjes aan het project dat hen interesseert. In de oudste leefgroepen resulteert 
dit in het maken van individuele werkstukken/projecten. Elk project wordt 
afgesloten met een projectvoorstelling of presentatie. De kinderen stellen aan 
elkaar vragen, leren van elkaar. Er wordt een neerslag van bewaard in de klas. 
Dat kan gaan van een notitie en een foto in het leefboek van de eerste leefgroep 
tot een rijk geïllustreerde projectmap in de vierde leefgroep.  

Bij de voorstelling komen weer allerlei expressievormen aan bod: er wordt iets 
verteld, er wordt een maquette of collage getoond, er wordt een stukje drama 
opgevoerd, een powerpoint presentatie,.... 
Via de projecten komen verschillende aspecten van ruimte, tijd, techniek, e.d. 
exemplarisch aan bod. Essentiële vaardigheden of kenniselementen, bv. 
kaartlezen of situeren op de tijdslijn, kunnen door de leerkracht aangevuld 
worden. Waar de leerkracht het nodig acht geeft hij/zij bijkomende instructie. We 
vinden echter ook de werkwijze van de projecten door middel van 
experimenteren, zelf onderzoeken en conclusies trekken, het onderscheiden van 
details en hoofdzaken, bij de voorstelling het samenwerken, leren van/aan en met 
elkaar, het verwoorden en uitwisselen van informatie, oplossingsmethoden, 
ervaringen, gedachten, gevoelens, in groep,…belangrijker dan de feitenkennis die 
kinderen hierbij opdoen en weer vergeten. We willen kinderen niet leren hoe ze 



een encyclopedie moeten worden maar wel hoe ze als een ruimdenkende 
wetenschapper naar de wereld kunnen kijken. 
 
We leren… 
 10% van wat we lezen 
 20% van wat we horen 
 30% van wat we zien 
 50% van wat we zien en horen 
 70% van waar we over gediscussieerd hebben met anderen 
 80% van wat we persoonlijk ervaren hebben 
 95% van wat we uitleggen aan anderen 



Klassenraad 
 
De klassenraad maakt van een leefgroep een echte coöperatieve klas. 
Kinderen zijn op school voortdurend met van alles bezig, alleen of in groep.  Soms 
helpen ze elkaar daarbij, soms hinderen ze elkaar. Sommige kinderen zijn aan 
het opruimen terwijl anderen nog rommel maken. 
 
In een leefgroep wordt er inderdaad geleefd! 
De grote verscheidenheid aan activiteiten in de klas vergt echter wel organisatie 
en alle kinderen zijn bij die organisatie betrokken, hebben nood aan regels en 
afspraken. Bij de kleuters gaan die meestal van de leidster uit, wordt er ook best 
onmiddellijk gereageerd en ingegaan op het concrete gedrag van kinderen. Met 
oudere kleuters kan al overleg ontstaan. Vanaf de 2de leefgroep kunnen de 
kinderen wat afstand nemen van gebeurtenissen en situaties die zich voordoen in 
de klas, kan een reactie wat uitgesteld worden.  

Wekelijks wordt leven in de klas met de ganse groep besproken in de 
klassenraad. In de loop van de week werden de goede en minder goed lopende 
dingen en de voorstellen genoteerd. Op die klassenraad gaat men daar verder op 
in: kinderen worden gefeliciteerd of bekritiseerd, conflicten worden uitgepraat. 
De klas zoekt samen naar oplossingen voor problemen, stemt over een regel, 
werkt een voorstel uit. 

Taken en verantwoordelijkheden worden tijdens de klassenraad verdeeld en 
geëvalueerd. Zo kan de klassenraad van een leefgroep een echte coöperatieve klas 
maken. Het samen zoeken, beslissen, verantwoordelijk zijn, het opkomen en zorg 
dragen voor elkaar. 

Schoolraad 
 
Moeilijker oplosbaar zijn de problemen die het niveau van de klas overstijgen: er 
is teveel lawaai in de gangen, de toiletten zijn vuil, er ligt kapot speelgoed op de 
speelplaats,… Afspraken en verantwoordelijkheden binnen elke groep bieden 
hier geen oplossing. Daarom is er ook een schoolraad geïnstalleerd. 
Afgevaardigden uit alle klassen (uitgezonderd de 1ste  leefgroep) komen wekelijks 
samen en bespreken onder leiding van de directie en een leerkracht het 
schoolleven. 
Geformuleerde voorstellen worden vervolgens op de klassenraad, de 
teamvergaderingen en indien relevant op de ouderraad besproken.  



Toetsen, rapporten, evaluaties 
 
Elk kind en ouder ontvangt een rapport waarin een uitgebreid verslag rond 
competenties, vaardigheden en toetsen bijgehouden worden. Voor de kleuters van 
de 1ste leefgroep is dit 2x/schooljaar nl. in januari en juni. Voor de kinderen van 
de lagere school is dit 3x/schooljaar nl. voor de herfstvakantie, voor de 
krokusvakantie en een eindrapport in juni.  
 
Dit rapport gaat na elke periode mee naar huis, wordt voor gezien getekend en 
weer terug naar school gebracht. Deze worden door de klastitularissen bewaard. 
Wanneer het kind doorschuift naar een nieuwe leefgroep wordt deze informatie 
doorgegeven aan de volgende leerkracht. 
 
In alle leefgroepen worden ouders twee keer per jaar uitgenodigd op een 
individueel gesprek waar het functioneren van het kind wordt besproken. 
(kleuters: januari en juni/lager: december en juni) De rapporten worden gebruikt 
als basis voor het gesprek. 
Op verzoek van een van beide partijen (zowel ouders als leerkrachten) kunnen 
tussentijdse gesprekken plaatsvinden. 
De school moedigt informele contacten op regelmatige tijdstippen aan. Het zijn 
belangrijke momenten waarop o.a. het welbevinden en de betrokkenheid van de 
kinderen kan besproken worden. 
 

Eindadvies 

De eindtoetsen in juni evalueren de leerstofverwerking over het lopende 
schooljaar. Op basis van de behaalde resultaten samen met de evolutie die het 
kind heeft gemaakt gedurende het schooljaar, wordt de overgang naar een hogere 
klas voorgesteld of wordt een extra jaartje geadviseerd. 

Het eindadvies wordt in het leerlingrapport genoteerd en besproken met de 
ouders en het kind. 

Voor het 6de leerjaar komt een klassenraad samen na de eindtoetsen OVSG, die 
beslist over het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. 



 


