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Acht dames die in China kleuteronderwijs inrichten, bezoeken donderdag 18 oktober
van 9.30 tot 11.30 uur Freinetschool Triangel, Kleine Steenweg 33 in Booischot.

BEZOEK UIT CHINA VOOR FREINETSCHOOL TRIANGEL
Het inrichten van kleuteronderwijs laat de Chinese overheid over aan
privéondernemers. Acht ondernemers, allemaal vrouwen, die in China
zelfstandig een kleuterschool uitbaten, willen nu de Freinetpedagogie leren
kennen. Ze brengen aanstaande donderdag van 9.30 tot 11.30 uur een bezoek
aan Freinetschool Triangel in Booischot. Het bezoek kadert in een tiendaagse
inspiratiereis langs scholen in België, Nederland, Duitsland, Polen en Frankrijk.
In China is het kleuteronderwijs anders georganiseerd dan in België. Het wordt
overgelaten aan privéinitiatief. “De Chinese overheid legt wel een aantal spelregels
en kwaliteitseisen op. Een privékleuterschool die bijvoorbeeld open staat voor andere
opvoedkundige methodes of een betere kwaliteit biedt, krijgt meer subsidies. Zo een
school kan vervolgens ook weer meer schoolgeld aan de ouders vragen.”
“De acht Chinese dames die op bezoek komen, zijn afkomstig uit de provincie
Guangxi. Ze hebben al een Montessori- en een Steinerschool bezocht. Nu komen ze
kijken naar de Freinetpedagogie”, zegt Patrick Leunens, coördinator van
Freinetschool Triangel. “Voor onze kinderen een heel interessante gebeurtenis. De
ramen en deuren van een Freinetschool staan open voor heel de wereld, nu ook
letterlijk.”
Patrick Leunens gaat verder: “Natuurlijk promoten wij graag de Freinetpedagogie.
Maar we zullen tevens beklemtonen dat onze Freinetscholen toegankelijk zijn voor
alle kinderen, ongeacht het inkomen van de ouders. Of zoals Celestin Freinet zelf
zei: Une école pour tous.”
De reis is georganiseerd door Daybreak Travel, actief in het organiseren van reizen
voor kleine groepen Chinese toeristen met specifieke reisdoelstellingen, zoals
bijvoorbeeld in dit geval het bezoeken van Europese onderwijsprojecten.
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Leunens, coördinator
Freinetschool Triangel, tel: 015 22 16 30
Freinetschool Traingel is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

