
De Nieuwe Regentesseschool en Freinet, bijzondere kenmerken en voorbeelden 

Hieronder noemen we een aantal kenmerken van ons onderwijs die verbonden zijn met  

de ideeën van Freinet, met voorbeelden. 

 

De ervaringen en belevingen van de leerlingen zijn belangrijk in ons onderwijs. 

    We waarderen de inbreng van leerlingen en zijn nieuwsgierig naar hun belevenissen, ervaringen, fantasieën 

     en ideeën. We vertalen die inbreng binnen ons onderwijsaanbod en naar het organiseren ervan. 

      

Proefondervindelijk zoeken en ontdekken is een kenmerk van het leren. 

    We bieden de leerlingen in het onderwijsaanbod de vrijheid om te ontdekken en te onderzoeken,  

     met uitdagings- en verdiepingsmogelijkheden. 

 

Het werk van de leerlingen vindt plaats in een voor hen zinvol verband. 

     We creëren een zinvolle context voor het behalen van leerdoelen. Het leren en het zichtbaar maken ervan is  

      verbonden met de eigen beleving en ervaring, in het leerproces van vertrek-  tot  eindpunt. 

      

Het leren samenwerken in een organisatie als de eigen groep en als groep in school is essentieel. 
     We vinden het belangrijk dat de leerlingen op school oefenen met democratisch, coöperatief overleg en betrokken zijn bij  

      besluitvorming. We zetten ze aan tot kritisch nadenken over (eigen) opvattingen en gedrag, en leren ze hierbij goed te  

       communiceren. 

       

Zelfverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid geven de leerling sturing aan het eigen leerproces. 
     We zorgen ervoor dat leerlingen hun werk kunnen plannen en dat ze reflecteren op hun eigen leerproces. 

 

Het welbevinden van de leerling is de basis voor het leren. 
     We volgen de leerlingen in hun welbevinden en hoe ze met elkaar omgaan. De sfeer in de groep en de omgang met  

      elkaar worden regelmatig met de leerling en in de groep besproken. 

 

De leerlingen leren van de ervaringen van anderen en van elkaar. 
     We ontwerpen het onderwijs zó dat leerlingen kunnen leren van anderen, buiten school en van elkaar, in school. 

        

Voorbeelden van de vertaling van deze kenmerken in ons onderwijs: 

In de kring is een leerling de voorzitter, andere leerlingen vertellen of de leerkracht spreekt met de 

hele groep over een thema of er is een klassenvergadering. 

 

Bij het leesonderwijs in groep 3 kiezen leerlingen uit de eigen teksten, de ‘tekst van de week, met het 

woord van de week’ en zo komen alle letters die ze leren lezen aan bod. 

(teksten schrijven blijft de hele schoolperiode de kern van ons taalonderwijs) 

 

In groep 3/4 drukken de leerlingen hun eigen teksten, zodat ze met ‘hoofd, hart en handen’ weten 

hoe een woord, een zin en een verhaal is opgebouwd. 

 

De kleuters kiezen iedere ochtend spel, knutselen of bewegen.  Ontwikkeling en leren bij kleuters 

begint bij uitgebreid ontdekken en spelen. 

 

Vanaf groep 4 leren leerlingen studies te maken over allerlei onderwerpen. Door ze te presenteren 

aan de groep, leren de anderen over dat onderwerp. Door tips, vragen en complimenten reflecteren 

leerlingen over hun gemaakte studie. 

 

Het hele jaar zijn er in elke groep kleine en grote projecten. Onderwerpen en thema’s worden 

individueel en in kleine groepen uitgewerkt. Groepen presenteren het project aan andere groepen 

en aan de ouders. 

 



We werken in ons onderwijs veel samen met instellingen voor educatie bij kunst, cultuur en 

wetenschap. Leerlingen maken zo kennis met andere groepen, culturen en invloeden. 

 

In de educatieve tuin werken alle groepen met natuuronderwijs aan hun eigen natuurlijke 

leefomgeving vlak bij de school. 

 

In de keuzecursus onderwijzen leerkrachten het hele jaar door met creatieve workshops verticale 

groepen (van 3 t/m 8). De maaksels presenteren leerlingen steeds aan elkaar in de grote speelzaal. 

 

In de klassenvergadering en de kinderraad bespreken leerlingen allerlei zaken die te maken hebben 

met de klas en de hele school.  Ze luisteren en bevragen of geven complimenten aan elkaar, over 

dingen die goed gaan of anders kunnen. Er worden besluiten genomen en iets nieuws uitgeprobeerd. 

 

In de pauzes helpen leerlingen (als mediatoren) met problemen of vragen bij het samen spelen op 

het plein. Alle leerlingen worden getraind in hoe je goed met elkaar omgaat, samen speelt of helpt in 

’n pauze. 

 

Er zijn dagboeken van de groep en op de website kun je in de weblogs van de groepen en de 

fotoreportages zien waar ze mee bezig zijn (geweest), in projecten en bij uitstapjes bijvoorbeeld. 

 


