
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teksten zijn grepen uit het leven van de kinderen  
Wanneer ik op een school ben, werk ik nog steeds graag met groepjes kinderen aan teksten of ik 
houd een tekstbespreking met kinderen die mee willen werken aan het optimaliseren van een tekst. 
Daar geniet ik van, telkens weer. Dat deed ik ook deze keer: 
In de tweede graad blader ik door tekstenschriften op zoek naar een tekst die ik wil bespreken.  
Ik kom veel fantasieverhalen tegen. Die bespreek ik zelden en al helemaal niet in een groep die ik 
verder niet ken. Omdat ik wil dat de klasgenoten snel betrokken raken (omdat ze de schrijver goed 
kennen en zich kunnen herkennen of spiegelen aan de inhoud), kies ik voor de volgende tekst: 
 

Mijn eerste dagboek  
Ik ben Lola en ik word 9 jaar. Ik ben vandaag mijn dagboek gaan kopen. 
En daarna was ik een ijsje gaan eten. Daarna had ik mijn vriendinnen gezien. 
Ik was met hun in de rups geweest en het was leuk. Daarna heb ik eendjes gevangen en dan 
moest ik naar huis. Ik moest mijn broertje van de voetbal gaan halen.  
 

Deze tekst staat geprojecteerd en als de schrijfster hem heeft voorgelezen, komen er direct reacties. 
Ze heet geen Lola, maar Kaat en met welke vriendinnen was je daar? Kaat zegt woordelijk dat ze 
denkt dat de teksten die je op school schrijft bedacht moeten zijn.  
Ik ben eerst even verbijsterd … voor mij is het de omgekeerde wereld. Dit leek een tekst over een 
eigen belevenis, maar blijkt dat dus niet te zijn. Wat doe ik: ga ik op zoek naar een andere tekst of 
bouwen we met Kaat en aanwezige klasgenoten het verhaal terug naar een tekst? Ik kies voor het 
laatste, vooral omdat het zoeken nu misschien te lang gaat duren. Het ombouwen zorgt voor een 
andere sfeer dan ik ben gewend, ik ben niet tevreden. Het gaat wel over de inhoud, maar ik ben 
afgeleid en besteed te weinig tijd aan doorvragen en spiegelen, we hebben geen aandacht voor het 
wat uitvergroten van een ervaring of het zoeken naar synoniemen of woorden die een tekst doen 
sprankelen. Het levert wel een volgende tekstversie op: 
 

Mijn allereerste dagboek 
Ik ben Kaat, wordt 9 jaar en ik wil graag een dagboek.  
Op weg naar de kermis was ik een ijsje gaan eten. Met mijn papa en mama ben ik in de rups 
geweest en het was leuk. Daarna heb ik een paar eendjes gevangen. Ik moest naar huis, 
omdat mijn zus Roos naar de turnles ging.  
Ik zou alles wel in mijn dagboek willen schrijven. 
 

Hoe komt het toch dat Kaat, die zo graag over zichzelf en haar ervaringen in een dagboek wil 
schrijven, denkt dat ze een verhaal moet bedenken, uit welke traditie op deze freinetschool komt  
ze aan dat idee? Hoe komt het toch dat ik vooral op Vlaamse scholen zo veel fantasieteksten 
tegenkom? Het is een vraag die ik me vaker heb gesteld bij het werken en rondkijken in heel wat 
scholen. Ik heb er nog steeds geen direct antwoord op gevonden. Wat ik wel kan, is proberen uit te 
leggen waarom ik (in navolging van Freinet overigens) kies voor teksten van kinderen over heel 
gewone dingen, over familie, hun dieren, hun hobby’s, hun belevenissen en over het leven en werk 
op school. Het heet vast niet voor niets op sommige scholen Cahier de vie of leefboek. Dat zegt 
misschien wel duidelijker wat het is, dan tekstenschrift.  



 
Bekijk het eens vanuit onze doelstellingen 
De afgelopen jaren heb ik in de Vlaamse verdiepende opleidingen en met schoolteams heel wat over 
vrije teksten gesproken. Al werkend, lezend i en pratend hebben we met elkaar het nut er van op een 
rijtje gezet en telkens aangescherpt. Op dit moment komen we tot de volgende doelen: 
 

1. Schrijven over ervaringen en herinneringen gaat direct en indirect over henzelf en dat maakt je 
taalonderwijs levend. Het gaat bij teksten om eigen taal die met hun leven te maken heeft, in 
woorden die belangrijk voor hen zijn, het gaat om oorspronkelijkheid, levensechtheid en 
betrokkenheid. Kinderen voelen ze zich erkend en gewaardeerd met elk hun eigen achtergrond. 
Goed voor een veiligheidsgevoel dat helpt om zich open te stellen voor de wereld om hen heen.  

2. Door teksten voor te lezen en er over te praten, denken kinderen na over hun eigen situatie, over 
allerlei onderwerpen uit hun leefwereld. Ze ordenen en verhelderen gedachten, leren zich te 
verplaatsen in anderen en ontwikkelen gevoel voor verschillen. Ze nemen ook afstand van 
belevingen en komen tot andere inzichten. Ze gaan een andere waarde geven aan de wereld om 
hen heen. Het bepaalt mee wie ze zijn en hoe ze handelen. Kinderen geven gestalte aan hun 
groeiend (zelf)bewustzijn. 

3. Het maakt duidelijk wat indruk maakt, waar ze echt aandacht voor hebben en meer over willen 
weten. Door teksten komen nieuwe ideeën en interesses in de groep of zoals Freinet schrijft: 
Voor de start van werk kunnen we het beste de kinderen het woord geven en aansluiten op hun 
teksten. Ze weten dan waar ze mee bezig zijn en waarom ze het doen. Omdat leren sterk wordt 
beïnvloed door wat een kind al weet, stem je het werk en je begeleiding daarop af. 

4. Het accent ligt bij het schrijven steeds op de productieve kant van de taal. Ze leren hoe ze 
zinnen en teksten kunnen bedenken: taal = gereedschap. Kinderen leren wat ze willen zeggen, 
ze leren zeggen en schrijven wat ze op hun hart hebben.  

5. Ze krijgen plezier in schrijven en lezen, plezier om actief hun taal te gebruiken en gaan 
experimenteren. Leren is vooral ook leuk, want wat je leuk vindt onthoud je beter. 

6. Ze ontwikkelen communicatie en expressie al doende met zinvol taalgebruik.  
 

Bij elk van deze doelen kun je je afvragen: bereiken ze dit doel beter vanuit fantasieverhalen of 
teksten over eigen ervaringen en belevenissen? Loop ze maar eens rustig langs en stel je deze vraag 
bij elk doel. Ik ben benieuwd.  
Wanneer Renske bijvoorbeeld in de kring een tekst over Bello voorleest, herkennen klasgenoten de 
belevenis vlot. Ze kennen Renske, kennen Bello en de omgeving waar het zich afspeelt. Na het 
voorlezen springen ze direct in met vragen en spiegelen aan eigen vergelijkbare ervaringen. En je wil 
dat ze met elkaar in gesprek komen. Bij een door een kind bedacht verhaal over een hond in een 
verzonnen wereld moeten zich eerst verplaatsen in het verhaal, in de gedachte van de schrijver. Wat 
herkennen ze? Herken je iets niet, dan kun je dus geen koppeling leggen met je geheugen en ga je op 
zoek naar aanknopingspunten (of je schrikt en haakt direct af). Het kost meer moeite om een gesprek 
op gang te krijgen.  
 

Bekijk eens wat Freinet er zelf over zegt 
Wanneer je keuzes maakt, vind ik dat collega’s ook de achtergrond moeten kennen. Dus lezen over 
het hoe en vooral het waarom van het werken met vrije teksten. Ik ervaar geregeld op scholen, dat 
allerlei collega’s met argumenten komen, waarop ik me direct afvraag: waarom ga je niet eerst eens 
even lezen? Er is heel wat te lezen in het Frans en (vertaald) in het Nederlands.ii En ze komen er mee 
weg, want de aanwezige collega’s laten dit vriendelijk passeren. Je werkt op een freinetschool, dus 
ook zo nu en dan terug naar de pijlers, die diep verankerd zouden moeten zijn bij freinetwerkers en 
pak uitgangspunten en invarianten er weer eens bij. 
 

Over het schrijven over waarnemingen, belevenissen, omgevingsverkenningen, onderzoek, 
herinneringen of gedachten is Freinet heel duidelijk. Hij maakt geen onderscheidt tussen persoonlijke 
teksten en verslagen van omgevingsverkenningen: ‘Alle teksten zijn weergaven van momenten uit het 
kinderleven. In die teksten, schrijft Freinet, doet een kind zijn woorden leven in persoonlijke zinnen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hij drukt er belangrijke aspecten mee uit van zijn leven en denken. De schrijver heeft er belang bij dat 
de lezer of luisteraar zijn tekst snapt en bovendien mooi vindt of treurig of grappig. De lezer heeft recht  
op duidelijkheid, zodat hij gedachte en gevoelens van de schrijver kan aanvoelen en meebeleven.’ 
Baré1 schrijft in de biografie iii dat de levensboeken uit Saint- Paul een mozaïek van momenten 
leveren: gezinsleven, spel, werk van volwassenen en kinderen, kleine gebeurtenissen, de stand van 
de natuur; samen roepen ze intens het leven in de omgeving op. Wie de teksten in de schoolkranten 
Les Remparts herleest, ziet Saint-Paul en een tijdperk herleven.iv 
De uitdrukking teksten zijn grepen uit het leven van de kinderen heb ik van Freinet geleend.  
Ik vraag een collega geregeld om de tekstenschriften in zijn eigen klas nog eens te lezen. Het is de 
moeite waard om in het team eens een paar tekstenschriften door te nemen. Leveren die schriften 
een zelfde intens beeld op van de kinderen in hun leefomgeving? 
 

Freinet schrijft dat onze kinderen gewoon de lijn volgen van hun voornaamste interesses. Wat is er 
persoonlijker dan de vrije tekst, waarvoor hij zelf onderwerp en moment van schrijven kiest? Deze 
teksten blijven daarnaast niet binnen de perken van een intiem dagboek en zijn evenmin, zoals het 
opstel, slechts voor de leraar bestemd. Ze worden voorgelezen, er wordt mee verder gewerkt, ze 
worden gedrukt. Je moedigt kinderen aan om uitdrukking te geven aan hun wereld. Je begeleidt hen 
door ze te laten praten en schrijven. Niet door te censureren, niet door te veroordelen dat kinderen 
iets vanuit hun eigen perspectief beschrijven, maar door ze te helpen bij het vatten van hun wereld. 
Verzorgde eindversies worden gepubliceerd, 
opgehangen en verspreid: 
zonder dagboek, zonder levensboek,  
zonder klassenkrant, zonder correspondentie 
geen lezers. Zonder lezers geen noodzaak om 
vrije teksten te schrijven. 
 
 
 
 
 
 

Barré schrijft in de biografie:  
Freinet staat wantrouwend tegenover die verbeelding die de band met de werkelijkheid  
dreigt te verliezen. De werkelijkheid onderwijst altijd beter dan de mythe. 
 

Daar is geen woord Frans bijv en het geeft een invulling van de vraag  
fantasieverhalen en/of grepen uit hun leven.  

                                                           
1      Barré (een vertrouweling van Freinet) heeft vanaf zijn 22e met Freinet samengewerkt.  
Eerst enkele jaren op de school in Vence en daarna in de beweging. 



 
 
 
 
 
 
Schrijven ze bij jou dan nooit een fantasietekst is een veel gestelde vraag. 
Ja natuurlijk wel, een vrije tekst is echt een vrije tekst. Het werken met vrije teksten begint in mijn 
groep (9, 10, 11 jaar) met teksten schrijven, VEEL schrijven, waarover en wanneer ze zelf willen.  
Om vertrouwen en plezier in het schrijven te krijgen, bepalen kinderen zélf waarover ze schrijven en 
zolang ze voor zichzelf schrijven, gaat het om hun gedachtegang, werkelijkheid of fantasie. Het gaat 
om onbekommerd en zonder belemmering schrijven, om de loop van hun verhaal. Maar …  
en dat herkennen we allemaal … fantasieteksten leiden in de groep nogal eens tot lange, saaie, 
voortkabbelende verhalen en clichématigheid (een apart soort bedachte grappigheid), terwijl eigen 
belevenissen nooit een cliché zijn. Een kort verhaal ontleent z’n kracht vaak aan de kunst van het 
weglaten en in verhalen van kinderen gebeurt vaak het omgekeerde. Wanneer het nieuwe er af is, 
zijn klasgenoten snel minder betrokken. Je merkt dat gedurende het voorlezen de concentratie en 
het plezier afnemen. Teksten die over het kind zelf gaan, over ervaringen, het bekende, over  
belevenissen zijn daarentegen levensecht en herkenbaar, wat teksten direct zin en betekenis geeft.  
Er wordt in de kring vlot op gereageerd en makkelijk over doorgepraat. De aandacht in de kring blijft 
meestal vele malen groter, dan bij fantasieverhalen. Wanneer kinderen dat in de gaten krijgen, is het 
een aanmoediging om over eigen belevenissen te schrijven.  
 

‘Kinderen snijden in fantasieverhalen wel eens onderwerpen aan waar ze anders niet zo gemakkelijk 
over zouden praten.’  
 

HET argument dat ik steeds hoor, wanneer ik vraag waarom er zo veel fantasieverhalen worden 
geschreven. Fantasieteksten hebben natuurlijk waarde. Via de fantasiewereld kan innerlijke beleving 
boven komen. Een kind kan vrij reizen in een wereld waar veel mogelijk is, verbeelding komt aan de 
macht. Een kind kan schrijven alsof het gelogen is en dat ligt soms dicht bij de waarheid. Maar wat denk 
je. Hebben hele klassen verhalen nodig om over gevoelens en gedachten te gaan schrijven?  
Of zijn ze misschien niet gewend om over zichzelf te schrijven? In mijn groep schrijven de meeste 
kinderen teksten over zichzelf en hun denkwereld: hoe ze zich voelen, wat ze hebben beleefd, wat 
indruk achter laat, wat moeilijk gaat … 
 
 

Jammer 
Mijn vader en moeder 
hadden vaak ruzie 

nu bijna een jaar geleden.  
Ik was er verdrietig van. 
Ze zijn gescheiden. 
Eindelijk is het rustig 

maar het blijft toch wel raar. 
 

 
Wanneer Danny deze tekst in de kring heeft voorgelezen, valt er eerst een stilte. Ik vraag of hij hem nog 
eens wil lezen. Dan komen de vragen en ontstaat er een prachtig gesprek. 
Wanneer er een fantasieverhaal in mijn groep wordt voorgelezen, reageer ik zelden. Ik wacht af of een 
klasgenoot reageert, of er belangstelling is. Als een verhaal wel wat interessants heeft vormt het een 
prachtige opstap om het met elkaar te hebben over het verschil tussen fantasie en realiteit. Om het te 
hebben of echt mooie verhalen. Daar zit volgens mij ons aandeel, la part du maître. Ik leg dan boeken 
met mooie korte verhalen op de leesplank. In de loop van de week lees ik een reeks hele korte 
fantasieverhalen voor uit verschillende van die boeken.  



Daarna analyseer ik met een groepje kinderen waarom deze verhalen zo leuk zijn: Waarom zijn deze 
verhalen wel boeiend om naar te luisteren? We schrijven een rij tips op om korte verhalen te schrijven, 
zoals:  
 

- Ze beginnen grappig of spannend. Je wil weten hoe het verder gaat.  
- Je gaat niet te veel in op details, houdt uitleg kort. 
- Er gebeuren altijd onverwachte dingen.  
- Het einde komt plotseling en het loopt vaak net anders af dan je met elkaar denkt.  
- Wanneer lezers iets weten wat personen in het verhaal niet weten, wordt het spannend. 
 

Dat leidt in mijn groep tot veranderingen. Of kinderen bijten zich vast in de kenmerken en gaan 
experimenteren (die verhalen worden interessanter), of kinderen schrijven geen fantasieverhalen meer 
omdat blijkt dat boeiend, grappig, sprankelend over je eigen belevenissen en gedachten schrijven toch 
makkelijker gaat. 
 

Wanneer er een fantasieverhaal in mijn groep wordt voorgelezen, reageer ik zelden. Ik wacht af of 
een klasgenoot reageert, of er belangstelling is. Kleuters maken heel wat mee. Wanneer ze ergens 
vol van zijn, willen ze hierover in de klas vertellen, over werken, over tekenen. Doorgaans tekenen ze 
graag. En wanneer ze dat niet zo graag doen, vinden ze hun drive misschien wel in schilderen of een 
andere illustratietechniek. Kleuters spelen de tekening, de tekening is deel van het spel. Kleuters 
werken van nature over hun leven. Tekenend verbeelden ze een belevenis en reflecteren op hun 
ervaringen. Wanneer ze dat verder in school niet meer doen, hebben ze het ergens afgeleerd. 
Als je merkt dat hij werkelijk belangstelling begint te krijgen voor geschreven taal, vraag je: Wat je me 
nu vertelt, zal ik dat bij je tekening schrijven? Wanneer je vraagt 'Vertel eens, wat heb je getekend?' en 
je wijst op de tekening, komt er vaak een beschrijving van wat je zelf wel ongeveer kunt zien. Dit is een 
auto. Daarmee voegt hij weinig of niets toe aan het verhaal van de tekening. Je vraagt om te beginnen 
naar feiten: 
 

- Van wie is die auto? 
- Wie zitten er in?  
- Waar zit je zelf?  
- Wat gaan jullie doen?  
 

Wanneer de kleuter over de tekening zegt: de jongen en het meisje lopen op straat, vraag je:  
Ben je dat zelf? Hoe heet die jongen? Wie is dat meisje? Waar loop je naar toe? Wat ga je doen?  
Je maakt het persoonlijk. Door jouw vragen heeft de kleuter een opening om vanuit zijn tekening over 
ervaringen te vertellen. Het gaat over hemzelf, over het bekende. Door dit engagement krijgt het werk 
direct zin en betekenis. Naar zijn mening of gevoel vragen, maakt de tekst nog persoonlijker. 
Gevoelens roepen reacties op bij klasgenoten, omdat ze erdoor geraakt worden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je bent vanaf het begin duidelijk:  
je hebt het steeds over teksten en niet over verhaaltjes. 



Als Wout in mijn bovenbouwgroep even op weg geholpen wil worden, varieer ik wat betreft het  
voorstellen van manieren van schrijven, passend bij zijn ontwikkeling.vi Welke schrijftechniek we 
samen ook kiezen, ik vraag telkens naar zijn eigen ervaringen. Ik ken mijn leerlingen, weet wat hen 
bezig houdt en stel één of een paar onderwerpen voor. Hij kiest één onderwerp en ik vraag om over 
één voorval (iets geks, onverwachts, spannends, grappigs) precies te vertellen. Die gebeurtenis wordt 
geïsoleerd en uitvergroot. Ik vraag door. Wout beschrijft zijn ervaring duidelijk, met details. Als je 
eerst iets over jezelf hebt verteld, gaat het schrijven makkelijker. Daarbij zal hij feiten natuurlijk ook 
naar zijn hand zetten. Dat is het goed recht van iedere schrijver. Die verbeelding verliest niet de band 
met de werkelijkheid. Mijn aandacht en ondersteuning helpt een tekst boeiend te maken, waardoor 
hij de eerste versie trots voorleest. Succes stimuleert. Deze ondersteuning bevestigt in de groep een 
cultuur om vooral over eigen belevenissen te schrijven. 
 

Bekijk het eens vanuit het natuurlijk leren lezen 

Freinet schrijft: Een leerling leert het best lezen als hij vertrekt vanuit zijn eigen zinnen met 
eigen woorden over zijn eigen belevenissen en herinneringen. Het gaat om taal die met zijn 
leven heeft te maken in woorden die belangrijk voor hem zijn.  
Kinderen schrijven omdat ze over hun leven wil vertellen, voor een lezer die wil weten wat 
de schrijver bedoelt. Iedere leerling is op eigen manier ontdekkend bezig met en vanuit voor 
haar zinvolle teksten, waarbij de koppeling van techniek en communicatie aanwezig blijft. 
Als je het goed observeert, zie je steeds weer dat leerlingen een eigen aanpak hebben en het 
net weer anders doen dan jij denkt. Het is moeilijk aan te geven wat het aandeel is van de 
visuele waarneming, wat van de auditieve  waarneming en wat van de redenering naar 
betekenis en verband. Het is een voortdurend heen en weergaan tussen deze drie, waarbij 
iedere leerling eigen accenten legt.  
Kinderen ‘lezen’ teksten van klasgenoten. Die hangen aan de muur, liggen in de 
lees/schrijfhoek, staan op het klasblog of in de klassenkrant. Dat lezen gebeurt met behulp 
van de context. Lezen vanuit de context kan alleen met echte teksten. Een tekst bestaat niet 
uit een reeks losse letters, losse woorden of losse zinnen, maar is een samenhangend 
geheel. Een tekst van een belevenis van klasgenoten: 
 

- verwijst naar een herkenbare belevenis en is daardoor vlot te begrijpen,  
sluit aan bij herinneringen van de lezer,  

- roept een begrijpelijk beeld op dat verwijst naar de leefwereld van klasgenoten die de 
lezer kent en zich kan voorstellen, waardoor hij (voorkennis gebruiken) de tekst beter 
kan snappen. 

 

Leerlingen maken gebruik van alle mogelijke facetten van de tekst als aanknopingspunt 
(naast de inhoud tellen ook de vormgeving en de illustratie). Uit die samenhang begrijpen 
klasgenoten onderdelen en de accenten verschillen sterk per kind.  
Naast de heel persoonlijke woorden of stukken uit hun eigen naam herkennen ze in het 
begin vooral korte(re), concrete woorden als tafel of pen en woorden die veel gebruikt 
worden. Woorden van thuis of school zullen vaker voorkomen en zijn eerste 
aanknopingspunten. Ook herkennen ze deze woorden binnen langere woorden. Om welke 
woorden het gaat zal duidelijk verschillen per leerling en per schooljaar. 
Van daaruit gaan ze op zoek naar wat er staat, gelijkenissen worden ontdekt. Uit wat je al 
gelezen hebt, kun je ook voorspellen wat er gaat komen: radend en voorspellend lezen.  
Bij een fantasieverhaal over een verzonnen wereld moeten zich eerst nog verplaatsen in het verhaal, 
in de gedachte van de schrijver en op zoek naar houvast om het verhaal te. Door deze extra drempel 
hebben klasgenoten veel minder aanknopingspunten voor voorspellend lezen.  
 
  



Bekijk het eens vanuit wat we een goede tekst vinden 
Op een van mijn omzwervingen door scholen zie ik in het Trappenhuis een papier liggen waarop het 
team een opsomming geeft wat volgens hen een goede tekst is. Ik vind het een prachtige insteek om 
met je team aandacht te besteden aan het werken met vrije teksten en die opsomming breng ik dan 
ook geregeld op tafel tijdens het werken met collega’s. En ook nu weer wordt telkens aan aandachts-
punten gesleuteld. Het kan iedere keer wat nauwkeuriger. Op dit moment komen we tot de volgende 
opsomming:  
 

Een goede tekst … 
 

- Is authentiek.  
- Gaat ergens over, is interessant / boeiend om te lezen of om naar te luisteren. 
- Raakt klasgenoten en roept reactie op (gevoelens, ideeën, vragen …).  
- Geeft een beeld dat kinderen van zichzelf en hun leefomgeving hebben.  
- Laat zien hoe kinderen hun wereld en elkaar waarnemen en ervaren.  
- Heeft een mooi beschreven inhoud.  
- De zinnen zijn mooi wat betreft ritme, woordkeus en klank. 

 
 
 

Het lijstje van de Gentse school is er nog steeds goed in te herkennen.  
Al deze genoemde punten zijn in de volgende tekst van Anne terug  
te vinden: 
 
 
 
 

Stipke ik mis je zo 
Ik kwam uit school. Harm zei dat het niet goed ging met Stipke. Ik schrok, ging gelijk 
naar haar toe en zag dat ze op haar zij lag. Ik zag haar buik langzaam bewegen, haar 
ogen waren geelachtig. Ik schrok en rende naar oma’s woon-wagen. Ik huilde. Ik zag 
dat Stipke er niet goed aan toe was. Mama zei dat ze iets aan de lever had. En dat ze 
vandaag of morgen zal overlijden, want zonder lever kan je niet leven. Ik at mijn eten 
op met tranen en ik ging samen met Harm nog een keer naar Stipke.  
Ik moest pappa roepen (want die had vrij) om haar overeind te halen. Toen ze Stipke 
overeind hadden, moest ik de veearts bellen, want pappa vertrouwde het niet meer. 
Ondertussen brachten Harm en pappa Stipke naar de trekker-schuur. Want pappa had 
gezien hoeveel pijn Stipke had. Pappa had al bedacht dat ze een spuitje kreeg en nooit 
meer wakker werd. Ondertussen was Hagendijk er al. Hij keek en zei: ‘Het allerbeste is 
dat Stipke een infuus krijgt’. Dat is dat ze een spuitje krijgt en in slaap valt en nooit 
meer wakker wordt. Het begon. Hagendijk had het infuus. Ik begon te huilen. Stipke 
had in haar hals een soort naald. Hagendijk haalde de naald eruit. Hij had een flesje 
met slaapspul voor Stipke en een soort aansluiting op het flesje. Hij deed het flesje aan 
de aansluiting. Het spul ging in het lijf van Stipke. Haar ogen gingen bijna dicht.  
Ze viel op de grond en zuchtte nog een keer diep. De tong ging uit haar mond. Ik begon 
te huilen. Ik heb afscheid genomen. Ik heb Stipke een kus gegeven. Stipke ik mis je zo. 
 

                 Anne van der Wijk 10 jr. 
 
 
 
 
 
Wanneer je bij het begeleiden en bespreken van teksten steeds terugkerend aan deze punten 
aandacht besteedt, ga je anders met kinderen over hun teksten praten. Je kunt je ook nu weer  
je bij elk van deze aandachtspunten afvragen: bereiken ze dit beter door middel van fantasie-
verhalen of met teksten over eigen ervaringen en belevenissen? Over authentiek tegenover 
clichématigheid heb ik hiervoor al geschreven, net als over het verschil in luisteren naar teksten 
en luisteren naar verhalen van klasgenoten. En natuurlijk krijg je met teksten beeld dat kinderen 
van zichzelf en hun leefomgeving hebben.  



De lengte van een tekst komt niet in de opsomming voor. Het gaat in mijn groep zelden om de lengte 
van een tekst. Het gaat om de gang van hun gedachten, het gaat steeds om zeggingskracht, wat ze 
willen zeggen, en soms kan dat heel goed in één of in een paar zinnen, of met een kort gedicht, een 
andere keer heb je daar meer woorden voor nodig. De ervaring leert dat teksten vanzelf wat langer 
worden als een kind over meer strategieën beschikt, door een betere taalbeheersing en grotere 
woordenschat.  
 

Vanaf het eerste schrijven bij tekeningen gaat het om mooie, goedlopende zinnen. Het gaat steeds 
zo veel mogelijk om hun eigen taal, taal die met hun leven heeft te maken in woorden die belangrijk 
voor hen zijn. Wanneer een kleuter in onvolledige, kromme zinnen vertelt, schrijf je die niet letterlijk 
op. Je herhaalt het in een goedlopende zin, die zo dicht mogelijk bij zijn taal blijft. Je doet net als een 
moeder van jonge kinderen, schrijft Freinet geregeld, je spreekt woorden en zinnen als vanzelf-
sprekend nog eens goed uit, zonder verder aandacht te besteden aan goed of fout. Dat gaat in hogere 
groepen over in besprekingen van eerste tekstversies. Voor tekstbesprekingen kiezen we in mijn 
groep vaak wat korte(re) teksten. Die zorgen voor kernachtige betrokken besprekingen. Omdat ze 
schrijver en situatie (her)kennen, komen ze met prachtige vragen, aanvullingen en alternatieven.  
Vooral omdat het een tekst is over een eigen doorleefde ervaring, kan de schrijver vanuit zijn gevoel 
dan voorstellen kiezen dat hij het meest vind passen.  
Bij langere teksten is het moeilijker de concentratie vast te houden en is er minder tijd om aandacht 
te besteden aan zinsbouw, mooie zinnen, grappige woorden … ook een van de redenen waarom ik 
een fantasieverhaal zelden of nooit voor een tekstbespreking gebruik.  
 

Bekijk het eens vanuit het verder werken 
Het gevolg van onze begeleiding, onze aandacht en inspanning is dat teksten persoonlijk zijn, 
plezierig en afwisselend om te laten zien en voor te lezen. Ze zijn aangenaam om naar te luisteren  
en de gesprekken na het voorlezen zijn gevarieerd. Dit heeft tot gevolg dat er ook afwisselend en 
boeiend werk uit voortkomt. De variatie is groter wanneer er zeven of acht korte(re) teksten worden 
voorgelezen die ergens over gaan, dan bij een paar lange voortkabbelende verhalen. 
Freinet beschrijft vanaf 1925 geregeld hoe de kinderen met onderwerpen uit de zelfgedrukte teksten 
en omgevingsverkenningen aan het werk gaan. Hij streeft naar zelfgekozen bezigheden van kinderen, 
omdat die meer voldoening geven dan eenvoudige maar opgedrongen activiteiten. Hij streeft naar 
leven, actie en betekenisvol werk.vii  Kinderen die leven, bouwen aan hun toekomst. 
 
Deze tekst kwam haast als vanzelf en hij is aan de lange kant, soms heb ik meer woorden nodig.  
Ik hoop dat ik heb laten zien waarom we op onze school een cultuur laten ontstaan waarin vrije 
teksten vooral over de kinderen zelf gaan, over heel gewone dingen, over familie, hun dieren,  
hun hobby’s, hun belevenissen en over het leven en werk op school: het zijn grepen uit hun leven. 
  



 
 
 

Mag ik een balpen  
  

Mag ik een balpen? 

Ik vraag het aan iedereen. 

Soms krijg ik er geen. 

Steph doet vaak boos. 

Anderen krijgen hem wel. 

Ik snap niet waarom. 

Ligt het aan mij?  

Ligt het aan hen? 

Ligt het aan haar? 

Ik vind het maar raar.  
  

Louise 

 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Deze tekst van Louise komt uit een bestand met tien jaar vrije teksten op mijn school.  
Laat maar weten of je ons mozaïek eens wil bekijken en lezen. Dan mail ik het. 
 
 

i          MICHEL BARRÉ, Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd. De spannende, omvangrijke en rijk gedocumenteerde  
          biografie uit 1996. (vertaald 2006) 
 

C. FREINET, De vrije tekst. Een brochure waarin Freinet beschrijft wat de Vrije Tekst-techniek inhoudt om te kunnen bijdragen aan 
modern onderwijs, zonder dat hij deze techniek bij voorbaat in regels vastlegt. Le Texte Libre verscheen voor het eerst in 1947 en 
werd herdrukt in 1960 en 1967. (Deze vertaling 2013 berust op de interneteditie van de ICEM) 
 

De Reeks 7, Dat’s andere taal bevat bouwstenen voor levend taalonderwijs: vanuit levensechte situaties in jenaplan- en 
freinetgroepen, gericht op werkdoelen en geordend in leerlijnen (breed formaat + een leerlijnenmap). 
 

 

De Reeks 7A, DATplus. Extra bouwstenen voor levend taalonderwijs bij Dat’s andere taal met leerlijnen en achtergrondinformatie 
over woordenschat, spelling en grammatica. 
 

De Reeks 13, Werken met vrije teksten. (2013). Werken met vrije teksten is werken. Werken voor kinderen en werken voor ons 
bij het begeleiden van experimenterende leerlingen. Theorie, tips en praktijkvoorbeelden. 

 

ii          https://freinetbeweging.be/about/boeken-en-materiaal 
 

MICHEL BARRÉ, Célestin Freinet, een pedagoog voor onze tijd. De spannende, omvangrijke en rijk gedocumenteerde 
biografie uit 1996. (vertaald 2006) 

 

iv        De schoolkranten Les Remparts zijn te vinden op: https://www.icem-pedagogie-freinet.org/archives-recherche-guidee 
 

Daar is geen woord Frans bij. Spreekwoorden: (1914)  Dat is duidelijke taal, wanneer men iemand in duidelijke 
bewoordingen iets zegt en geen blad voor den mond neemt. 

 

Zie voor het ondersteunen van kinderen bij het schrijven van teksten en schrijftechnieken: Werken met vrije teksten. 
Theorie, tips en praktijkvoorbeelden. De reeks 13 (2013). 
 

vii       https://www.icem-pedagogie-freinet.org/archives-recherche-guidee 
 

                                                           


