
vvOp de Nieuwe Regentesseschool⌘⌘
★uTEKST DRUKKENvn



Dit is Célestin Freinet.
Hij leefde van 1896 tot 

1966 in Frankrijk. Hij 
bedacht de Freinetschool. 

Onze school is ook een 
Freinetschool⌘v⌘. 

Célestin vond dat kinderen aan iedereen moesten laten horen 
wat ze te vertellen hadden. Daarom maakten kinderen in zijn 
school een eigen krant. Met hun eigen verhalen erin. 
Die krant drukten ze zelf af, met een echte drukpers. 
En dat doen we nu nog steeds! ⌘v⌘vv★vnunn 



OK! �
Daar gaan we.  



Lees eerst nog één keer goed je tekst door.



In het kastje liggen alle 'zethaken' en andere 
spullen die je nodig hebt



Leg de tekst, regel 
vo o r re g e l , i n 
s p i e g e l b e e l d . 
Gebruik de houten 
zetplank. Opvullen 
kan met spaties 
(dik en dun). Of 
m e t  l e u k e 
symbolen�
★u ★u ★u



�
�
De loden letters 
zijn giftig. Was dus 
a l t i j d go e d j e 
handen. Ook als je 
tussendoor iets 
anders gaat doen.



Controleer de tekst met de spiegel! �
Klopt het?



Schroef de regels goed 
vast voor je ze optilt. Leg 
ze daarna in de drukpers 
op dezelfde volgorde.�
�
Met de gele strookjes 
plastic kun je witruimte 
maken tussen de regels�
�
Met grotere (metalen) 
blokken kan je de pagina 
opvullen en vastzetten�
�
�
Zorg ook voor een dikke 
kantlijn (waren we hier 
nog vergeten) J



Kies een papierkleur.�
Kies een kleur verf uit de 
drukkast. �
Rol de verf uit op de 
glazen plaat.



Rol verf op de letters 
(horizontaal, verticaal). 
Zorg dat je alle letters 
doet. Ga niet (teveel) 
over de randjes. Pas op, 
ga nog niet rollen met 
de pers, voordat er 
papier op ligt!



Papier in de klem, en 
rollen maar!�
Een keer heen- en 
weer, is genoeg.



Maak er één voor elk kind in de klas �
en een paar extra voor de juffen en meesters. �
Laat ze drogen in het rek.



Klaar? Haal de verf van de letters met 
een doekje en een afwasborstel. �
Maak de glasplaat schoon. �
Ruim alles weer op in het kastje. �
Droge letters weer in de letterbak.



Elk kind heeft iets te 
vertellen. Kom jij hen 
helpen om het op 
papier te drukken?�
v]⌘vvn ★

Ziezo. 
Nu weet je hoe het moet!
]★⌘v]


