
Welkom! 



Onze freinetschool onder de loep. 



Een nieuwe school, een 

ieuwe aa … 
 Schooljaar 2011-2012: Tijdens ons startjaar hebben wij 

de leerlingen gevraagd de meest passende naam te 
zoeken bij onze school, onze manier van 
onderwijzen… 

 Er werd een top 5 beslist in de klasraden en 
uiteindelijk werd er gestemd voor de naam die Jolie gaf 
aan onze freinetschool. 





MOTIVEREN 
 Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van zowel 

een kind als een volwassene is het motiveren. Op onze 
school motiveren niet alleen de leerkrachten de 
kinderen, ook de kinderen motiveren elkaar. Door de 
klasraad en de kinderraad komen ze samen tot 
afspraken voor onze school. Het zijn de kinderen zelf 
die mee bepalen hoe we sommige 'probleempjes' of 
conflicten kunnen oplossen. Door de kinderen zelf 
aan het denken te zetten en ze medezeggenschap te 
geven over bepaalde afspraken, gaan ze ook meer 
gemotiveerd zijn om zich hieraan te houden. 

 Motivatie wil zeggen dat ze gedreven zijn om te leren 
en gedrevenheid stimuleert de leergierigheid. En wat 
kan je niet allemaal bereiken als je WIL leren? 
 



           Kinderraad 





ONTDEKKEN 
 Door middel van onderzoekjes ontdekken onze 

kinderen veel van de wereld. Ze leren dingen in vraag 
te stellen en in plaats van dat de leerkracht het 
antwoord geeft, gaan ze hiervoor zelf op zoek naar het 
antwoord. 

 Vanaf de jongste kleuters tot de leerlingen van de 
derde graad werken we met onderzoeken. Deze 
worden gehaald uit de interesses van de kinderen op 
dat moment. Op die manier spelen we heel kort op de 
bal en geven we les vanuit de leefwereld van de 
kinderen. Zo gaan ze ook veel meer en beter 
antwoorden onthouden. Het opvolgen van de leerstof 
en het leerproces, is een dagelijkse observatietaak van 
de leerkracht. 

 







VERKENNEN 
 Onze school is gelegen aan een bosrijk gebied. Het 

natuurgebied De Maten  ligt als het ware in onze 
achtertuin. 

 Hiervan maken wij dan ook dankbaar gebruik. 
Regelmatig gaan wij buiten de schoolmuren op 
'verkenning'.  

 Dit wil zeggen dat we afhankelijk van de interesses op 
dat moment, uitstappen doen.  

 Zoals bvb naar de dierenarts, naar de boerderij, naar 
de imker,een leermoment levend rekenen, ...  

 We zijn een school in de buurt en maken graag 
gebruik van het aanbod van de Stad Genk. 

 









EXPERIMENTEREN 
 Doelbewust experimenteren en erop terugkijken is 

een bijzonder krachtige manier van ervaringsleren. 

 Het bevordert het individuele leren. 

 Niet enkel de kleuters experimenteren graag. Alle 
kinderen zijn hier graag mee bezig. 

 Wij geven dan ook al onze kinderen de kans om te 
experimenteren. Dit kan in de klas, maar ook bv in de 
schooltuin, in de creaklas, de techniekklas,... 

 Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om zich 
hierin ten volle te ontplooien. 

 









Deze 4 pijlers vormen de 

basis van onze visie. 

Freinet  on the  MOVE 
     M otiveren 

     O ntdekken 

     V erkennen 

     E xperimenteren 



De opvang. 


