




Onze school ligt hier

Beneluxstraat 50
9100 Sint-Niklaas



Célestin Freinet
(1886 - 1966), 

onderwijzer

“Onderwijs verander je niet alleen met ideeën, 
maar vooral met technieken die gericht zijn op de 

onderwijspraktijk.”

Historiek



Célestin groeit op in een boerengezin in Gars, de 
Zuid-Franse Alpen.

Freinet start zijn onderwijzersopleiding

Freinet wordt opgeroepen voor militaire dienst
aan het front in Wereldoorlog I.

1913

1916



Freinet raakt zwaargewond en brengt geruime tijd
door in ziekenhuizen. De oorlog gaf Freinet een
blijvend zwakke gezondheid en de tijd om kennis te
maken met filosofische, pedagogische en politieke
literatuur.



Freinet wordt aangesteld in het dorpsschooltje
van Bar-sur-Loup in een ‘classe unique’.

1920





Freinet vatte de basisprincipes van zijn pedagogiek samen in 
‘de invarianten’.

Het gedrag van het kind op school toont de functie van zijn
gestel, van zijn fysiologische en organische toestand. 

Niemand werkt graag zonder te weten waartoe zijn inspanning
dient, zonder het te bereiken doel mee te kunnen beslissen. 

Zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening (zelfs al zijn
die taken soms moeilijker dan de opgelegde). 

Het nieuwe schoolleven veronderstelt een schoolcoöperatie, 
d.w.z. het beheer van het leven en het werk in de klas door 
de gebruikers, de leerkracht inbegrepen.

Regels en wetten moeten het resultaat zijn van ervaring, 
waarneming en onderzoek. Zoniet zijn het waardeloze formules.



Freinetonderwijs vandaag: 
De Moderne school

Ontwikkelingsgericht onderwijs, vertrekkend vanuit de leefwereld van de kinderen

Heterogene groepen

Participatief

Maatschappelijk betrokken, dynamisch en innovatief

Open kijk t.a.v. diversiteit.
Geloof in de maakbare samenleving met gelijke kansen
voor iedereen.
Speerpunten van onderwijsvernieuwing.



ontwikkelingsgericht onderwijs

je goed voelen

betrokken zijn op de groep

keuzevrijheid hebben

leerproces op maat

mogen toepassen

aandacht voor welbevinden

zelfgestuurd leren

actief leren in een zinvol kader



Freinettechnieken
• Omdat de gangbare leermethodes in die tijd veraf 
stonden van de leefwereld van de kinderen, paste 
Freinet stap voor stap een eigen aanpak en 
technieken toe. Een nieuwe techniek was dikwijls 
het logische gevolg van de vorige. Zo ontstond er 
een duidelijk verband tussen de verschillende 
freinettechnieken. Taal, rekenen, aardrijkskunde, 
geschiedenis, atelier, … alles had met alles te 
maken en bood een zinvolle context aan de 
kinderen: het ging over hun eigen belevenissen.

• Tijden en inzichten veranderen. Zij het aangepast 
aan de huidige pedagogische inzichten bewijzen de 
freinettechnieken nog altijd hun deugdelijkheid.



Ronde
praatronde

oriëntatieronde
toonronde
leerkring
klasraad

...

je goed voelen

betrokken zijn op de groep

aandacht voor welbevinden

productevaluatie
procesevaluatie

zelfevaluatie

bevraging
verwoording

verantwoording
kruisbestuiving



vrije tekst of vrij tekenen
verhalen, gedichten, verslagen, ... 
over een vrij te kiezen onderwerp



LLeren lezen en schrijven doen we  vanuit vrije 
teksten



Project
onderzoek

opzoekopdrachten vanuit
de praatronde oplossen...

Wat weten we al, wat willen
we hierover nog te weten

komen.

Werkelijkheidsgericht
Ervaringen opdoen

Kritische zin ontwikkelen
Kennis delen

Natuur, techniek, wiskunde, taal, 
media



De wereld ontdekken

Werkelijkheidsgericht

Op zoek naar 
antwoorden



Levensecht rekenen
Kritische zin en 

burgerschap



Taal en wiskunde op De Ark
• Naast de Freinettechnieken is de leerkracht, begeleider, ook 
de slimme leerling van de klas.

• Er worden instructiemomenten ingebouwd om de doelen 
vanuit de leerplannen bij de kinderen aan te leren en te 
evalueren.

• Ook hier werken we vanuit activerende werkvormen en 
voorzien we oefenstof op maat van de kinderen (GPL) in 
hun werktijd.

• Om de doelen te verwezenlijken gebruiken we bestaande 
didaktieken zoals ijsbergrekenen of gebruiken we op school 
de spellingsregels van Tijd voor Taal. 





Het werk, niet het spel is de natuurlijke bezigheid van het 
kind



Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
7u30-8u15 voorschoolse 

opvang
voorschoolse 

opvang
voorschoolse 

opvang
voorschoolse 

opvang
voorschoolse 

opvang

8u15 – 8u30 poort open poort open poort open poort open poort open

8u30-10u10 lestijd lestijd lestijd lestijd lestijd

10u10-10u30 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

10u30-12u10 lestijd lestijd lestijd lestijd lestijd

12u10-12u30 lunchpauze lunchpauze poort open lunchpauze lunchpauze

12u30-13u30 speeltijd speeltijd naschoolse 
opvang 
= extern

Kinderen worden 
naar de opvang 
gebracht door 
een begeleider 
van de school.

speeltijd speeltijd

13u30-15u10 lestijd lestijd lestijd lestijd

15u10-15u30 speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd

15u30-16u poort open poort open poort open poort open

16u-18u naschoolse 
opvang

naschoolse 
opvang

naschoolse 
opvang

naschoolse 
opvang

Hoe ziet een schoolweek er bij ons uit? 



Ouderbetrokkenheid:

• Samen school maken, daar staan we voor
• Niet enkel als partners in de begeleiding en de groei van 
jullie kinderen

• Maar ook als expert in het maken van onze brede school. 
We verwelkomen jullie graag in onze klassen, onze ateliers, 
uitstappen en werkgroepen.

• Want school maken, dat doen we samen!



Ouders als partners, experten, extra handen



Nieuwbouwproject: 2023-2024



Wil je je kind graag inschrijven?
Dan moet je hem/haar eerst online aanmelden via
http://www.naarschoolinsintniklaas.be/

Op deze website vind je alle info over aanmelden en inschrijven voor een school in Sint-Niklaas.
Heb je toch nog vragen? Of heb je graag hulp bij het aanmelden en/of inschrijven?
en stel al je vragen over naar school gaan in een persoonlijk online gesprek met een medewerker. 

De informatiemomenten gaan door op

Inschrijven is verplicht en kan via

Loket kinderopvang en onderwijs
03 778 36 49 / kinderopvang@sint-niklaas.be

Huis van het Kind
03 778 37 00 / huisvanhetkind@sint-niklaas.be

Je kan ook deelnemen aan een info - en aanmeldavond:

- op dinsdag 15 februari 2022 om 19.30u in 
kinderdagverblijf Hermelijn (Voskenslaan 22 te Sint-

Niklaas)

- op woensdag 23 februari 2022 om 19.30u in 
kinderdagverblijf Driekoningen (Bremstraat 10 te Sint-

Niklaas)

Vooraf inschrijven is niet verplicht.



Wil je graag meer weten?
Heb je nog vragen?

directie@fsdeark.be
secretariaat@fsdeark.be

0468 04 71 29Directie: Trui Dierick



En bezoek ook onze schoolwebsite,
https://www.fsdeark.be

daar kom je nog meer over ons te weten!

Het kostenplaatje van onze school vind je hier:

https://www.fsdeark.be/index.php/werking/praktische-info


