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De Reeks 16. Wat gebuurt er bij jou? 

De Reeks 
Een serie publicaties voor vernieuwend onderwijs  
door De Vereniging voor freinetpedagogie 
 
 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
Deel 16 

 

 
 

Wat gebuurt er bij jou? 
 

Goedele Vertessen * Rozemarijn Nevejans * Joanna Arens  
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Zodra we met onze klassen op wandeling gaan, ervaren we een 
tinteling, enthousiasme en grote betrokkenheid. 
De buurt en alles wat je daarin tegenkomt zie je als vertrekpunt om 
van te leren of om er iets mee te doen.   
Iets kleins kan aanleiding geven tot een onderzoek, iets creatiefs,  
een tekst, een volgende buurtwandeling ...  
Er vloeit zo’n stroom aan nieuwe ervaringen, waarnemingen, kennis en 
materiaal de kringgesprekken binnen, waarmee je energie in het werk 
van de kinderen blaast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Op een congres in Frankrijk zaten we samen met enkele collega's  
en iemand vertelde over wekelijkse wandelingen met haar klas.  
Het onderwerp 'école buissonnière' kwam ter sprake. Met enkele 
Vlaamse collega's proefde ik dit prikkelende woord, we zochten 
vertalingen: spijbelschool of (letterlijk vertaald) haagschool?  
Bij ons lag in die tijd vooral de nadruk op de ochtendlijke praatronde 
waaruit het werk vertrekt via meegebrachte voorwerpen en verhalen 
van thuis. Na dit gesprek op het congres en het lezen van enkele 
Franse artikels, begonnen we het ruimer te zien. Er met je klas op  
uit trekken - met een open blik en groot vangnet voor wat zich 
onderweg aandient - kreeg een belangrijke plaats in ons werk. 
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Leeswijzer 
Het boek bestaat uit twee delen. 
 

In het eerste deel kijken we terug hoe klaswandelingen het onderwijs 
van Freinet in beweging bracht en hoe wij ermee begonnen zijn met 
onze eigen groep. We leggen uit wat een buurtwandeling is, welke 
materialen nuttig zijn en wat jouw aandeel is om tot betekenisvolle 
wandelingen te komen en die weer te koppelen aan zinvol werk in je 
groep. Al lezend en werkend wordt duidelijk dat buurtwandelen een 
sterke invulling is van de invarianten1. We eindigen deel 1 met enkele 
ideeën om je team aan het wandelen te krijgen.  
 

Het tweede deel bestaat uit een reeks voorbeelden van verschillende 
wandelingen. De meeste wandelingen komen uit onze eigen praktijk.  
Door overal ons verhaal te vertellen, ervaren we nog eens dat er heel 
wat collega’s hun buurt aan het verkennen zijn. Enkele van hun 
boeiende verhalen hebben we opgenomen. 

 

Wetteren / Heverlee, 2019  

                                                           
1    In 1964 ontwierp Freinet onder de titel Les invariants pédagogiques een soort 
praktijkcode, een reeks van pedagogische beginselen waaraan collega’s op freinetscholen 
zichzelf en elkaar kunnen toetsen. 
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Deel 1       13 

 
1.  De eerste stappen    -     Freinet   15 

- Goedele  
- Rozemarijn  
- Joanna  

2.  Buurtwandeling is …     30  
De ene buurtwandeling is de andere niet  
Welk vertrekpunt neem jij voor je buurtwandeling  
Niet schools, maar levend leren 
Klaswandelingen verbinden binnen en buiten 
Branden van nieuwsgierigheid 
Kennis verwerf en onthoud je door beleving  
Verhalen van Ilse, Tine en Evelyn  
 

3.  Organisatie      52  
Tijd maken doe je zelf  
Op stap    -     met de klas  

- met een kleine groep 
- met een gemengde leeftijdsgroep  

We gaan op stap en nemen mee 
Met een fototoestel zie je meer 
Trekken de kinderen mee aan de kar 
 

4.  La part du maître   -     in de voorbereiding  68 
- tijdens de wandeling 
- na de wandeling 
- bij het presenteren 

Een levende lijst 
Freinetonderwijs is constructivistisch  
Bouwen aan een klasarchief 
 

5.  De hele school aan het wandelen   94 
Teamtocht  
Een tocht voor alle klassen  
Verdeel je buurt  
Elk huis in de straat 
De buurt in beeld  
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Deel 2            101 

 
Bij ons gebuurt dit 
We kunnen de A niet vinden 
Maaltafels spotten 
Zouden we korting krijgen 
Vlot naar het VLOS  
Op verkenning in het buurtpark  
Zoek de zeven verschillen 
Gidsen in de buurt  
Zo gek als een deur  
Kringgesprek aan de kerk  
Welkom in mijn huis  
Sneukeltocht  
Winterwandeling  
We zien de ijspegels hangen  
Tiens, een man op het dak 
Blaadjes tellen, een heus huzarenwerk  
Het verleden leeft hier  
Bij de strooidienst  
Schat gevonden op weg naar de sporthal  
Op zoek naar de grootste vliegenzwam  
Tour de Classe  
We blijken meer gemeen te hebben  
Chercher le chemin  
Kunstroute  
Een pijlentocht voor de Draken 
Zou die sluis dan een klok hebben 
Met het stadsplan op zak  
Die koppen zijn niet te missen 
 
 

Een slotpleidooi           197 
Bronnen            204  
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Buurtwandeling is … 
Freinet toont aan dat de promenade verder gaat dan een geor-
ganiseerde leerwandeling. Bij leerwandelingen weet de leerkracht 
vooraf wat hij de kinderen wil laten zien. De echte beleving en 
contact met de werkelijkheid is al veel waard, maar we willen een 
stap verder. 
 

Bij buurtwandelingen gaan we op stap in de buurt. Je weet niet precies 
wat je zal tegenkomen of wat de kinderen precies zal boeien, waar ze 
vragen over zullen hebben, waar ze foto’s van willen nemen en wat er 
mee naar de klas zal komen. Jij let goed op wat kinderen boeit, gaat in 
op vragen, luistert goed, spoort aan tot goed kijken en nadenken en 
brengt kinderen verder dan hun intuïtieve waarneming.  
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  Het aandeel van de leraar 
 
 
 
 

 leerwandelingen                buurtwandelingen 
 
- Je organiseert je wandeling in    -    Je organiseert je wandelingen  

functie van je leerplandoelen.              om 101 redenen. 
 
- Uitgestippelde stopplaatsen.    -    Verwondering bepaalt  

        waar je stilstaat.  
 
- De leerkracht weet vooraf     -    Soms wandel je gericht naar 

precies wat aan bod zal                  een bepaald punt en tijdens of  
komen.                                                      nog na de wandeling kunnen er   

        werkdoelen bijkomen.  
 
- Tijdens / na de wandeling     -    De verwerking vloeit voort uit 

werken de kinderen in een          verslag en gesprek in de kring: 
vooraf samengestelde          wat kinderen boeit, waar ze 
verwerkingsbundel.               vragen over hebben of wat ze  

        willen doen met het verzamelde       
               materiaal.  

 
- Soms wordt een vast     -    Je zet buurtwandeling met    

terugkerende wandeling            vaste regelmaat op je planning. 
voorzien in de jaarplanning. 

 
- De kinderen zijn eerder     -    Het aandeel van de kinderen is 

uitvoerend.          groot: ze zijn eigenaar van hun  
             werk. Ze bepalen mee de  

       leerinhouden. 
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De ene buurtwandeling is de andere niet 
Werken met buurtwandelingen kan op allerlei manieren. Er is geen 
vastomlijnde methode om op stap te gaan. Voor elk idee bestaat 
een wandeling. En als ze nog niet bestaat, kan ze bedacht worden. 
Inspirerende voorbeelden vind je in deel twee. 
 

Welk vertrekpunt neem jij voor je buurtwandeling  
1. We gaan van binnen naar buiten om gericht antwoorden te  
zoeken op vragen die in de kring aan bod komen. 
 

We zijn in de klas met iets bezig vanuit een kringgesprek, een 
onderzoek, wiskunde, taal, correspondentie, noem maar op en  
gaan met kinderen in de buurt kijken hoe het zit. 
- Kunnen we ook spiegelingen zien bij de huizen in de buurt? 
- De correspondenten zoeken verschillen in dialecten. Die gaan  

we in onze buurt opnemen. 
- Het lokaal komt in kerststemming. Hoe versieren de buurtbe-

woners hun huis of tuin in december?  
 

Tal van mogelijkheden. 

 
We gaan naar Marsman. We lopen tegen de wind in. Dat is wat hoor, 
maar we komen er wel. In een kamer waar kaas gemaakt wordt, legt  
ze ons uit hoe dat gaat en het is gaaf. Het is wel een heel karwei.  
Ze zijn al begonnen en ongeveer bij het scheppen van de nieuwe kaas.  
Die moet in een soort mandje van gaas gedaan worden. We mogen  
de wrongel, de korrels waar de kaas van wordt gemaakt, in netten  
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doen. Dan gaat het onder een pers. In de kamer ernaast worden de 
kazen bewaard. En in weer een andere kamer daarnaast zijn twee 
baden met zout water. Hier worden de kazen twee dagen ingelegd. 
Zo krijgt de kaas een lekkere smaak en dan kunnen ze langer 
bewaard worden. 
Daarna gaan we naar de koeienstal. Ze schrapen voederbieten 
kapot. Koeien eten dat heel snel op. We mogen voederbieten snijden 
met een hakselmachine en dat vinden we tof om te doen. In de 
volgende stal staan koeien in het stro. We kijken bij de kalfjes. 
Er is een hele lieve bij en dat is een stiertje. We lopen naar de geiten. 
Wanneer we weggaan, maken Berny, Bram en ik eerst een beetje 
ruzie over wie voorop gaat. Wind mee ... 

Jelle 
 

2. Kinderen en jij brengen buiten naar binnen in de klas en gaan op 
verschillende manieren zinvol aan het werk. 
 

Het kan ook in de omgekeerde richting. Alles wat we buiten tegen-
komen, ervaringen, verwondering, belevingen, speciale dingen, 
mooie dingen … brengen we terug naar de kring om verder mee aan 
het werk te gaan.  
 

Wandel door een stukje van de omgeving dat ze minder kennen om 
zo gewoontes te kraken. Laat je onderweg verrassen door het 
onbekende van het bekende. Niet alles hoeft onmiddellijk ‘resultaat- 
gebonden’ te zijn en toevalstreffers kunnen boeiend zijn. Mooie 
ideeën komen als je ze niet hebt gepland. Vul de blinde vlekken op  
de kaart van de buurt. Er stroomt leven in het werk. 

 

Na een winterwandeling zijn er beeldende dingen die kinderen graag 
willen maken of die hen op ideeën brengen. Andere kinderen zijn 
geboeid door de kerstlichtjes die knipperen en willen zelf zo’n licht-
creatie maken. We gaan na wie thuis lichtdecoratie in de tuin heeft 
staan. Ze worden geraakt door de sfeer: je maakt er (samen met de 
kinderen die willen) een tekst over of ze stellen zich vragen waar 
alleen de bewoners van de huizen antwoord op weten.  


