


Geschiedenis
met een voetnoot

k ga de wereld veranderen, dacht ik en dus werd ik onderwijzer. Met in
mijn rugzak de boeken van C6lestin Freinet en Fernand Oury (bovenop
Winnie de Poeh) kwam ik op een prachtige meidag van het jaar 1979 aan

in de Appeltuin. Ik ging het lieflijke boerderijgebouwtje binnen en begon de
steile trap naar de zolderklas op te klauteren. Dat het zo vlug zou gaan, had
ik nooit gedacht. De wereld veranderde in een oogwenk. Haar oogwenk.
Vanop de trap zag lk haar. Ze stond daar beneden in het keukentje tussen
haar kleuters. Donkere haren in een adembenemend lange vlecht. Gebeeld-
houwde wenkbrauwen boven grote donkere ogen. Ik keek en ik keek . En
toen was er die oogwenk, 66n oogopslag.
Wat een klap. Ik stootte mijn hoofd duizelingwekkend hard tegen de balk
van het zolderluik. Daar wordt nu nog over gesproken. Maar ik werd wak-
ker in haar armen en samen trokken we de wijde wereld in en we beleefden
vele Spannende, Ongelooflijke Avonturen. En de Appeltuin werd een mooie
school met vele kinder$es(*).
Dat het zo vlug zou gaan, had ik nooit gedacht. F

Ronni Hernwns (Ieerkracht AT)

(*)De Appeltuin groeide dat het een aard had. EIk jaar htanrcn er een heleboel kin-
deren bij en bouusketen en werkgroepen en petroleumkachels en remedies tegen de
luizen...en schitterende nieuwe leerkrachten.(Sonrs gingen er enkele kinderen en
een schitterende leerkracht weg, want er werd ook wel eens ruzie gemaakt).
Nu lijkt het allennal uanzelfsprekend, ntaar de Appeltuin heeft echt wel een heroils-
che geschiedenis. Eerst was er dat groepje 'soixanthuitards'. (Tegenwoordig moet je
smalend doen ouer die generatie, maar ik heb er respect uoor). Zij waren gek genoeg
ont hun eigen schooltje te beginnen zonder geld, ntateriaal of pasklare ideedn oaer
hoe dat moest.
Ze toerkten en discussieerden zich uit de naad en Issanrcn zo terecht bij de Freinet-
pedagogie. De Appeltuin werd de eerste Freinetschool in Vlaanderen. Pas in 1984
kreeg de school erkenning en subsididring. Voor het ongedaan maken aan de 'scho-
Ienstop' heeft de Appeltuin eens te meer mee op de barricaden gestaan. Het is daar-
door dat er nog elk jaar her en der in Vlaanderen nieuwe (Freinet)schoolt jes kunnen
starten. Zij nnken trouwens dankbaar gebruik oan de rijke Appeltuineroaring.
'Kijk eens ma, het kan!' hebben we al die tijd uitgebazuind, omdat we geen 'eilandje'
wilden zijn, ondat we het onde'rwijs wilden ueranderen, niet alleen aoor onze eigen
kinderen. (De wereld mocht dan aI in een oogwenk ueranderd zijn, er bleef toch nog
heel wat te doen.) En zie, nu ntorden er ot'ficidle sclnlen ontgeaornrd tot 'methode-
school' met mosterd uit de Appeltuin. Die nrosterd is zelfs in de'eindtermen' terug
te ainden.
' Wat is je geheinr?' aragen ze aan hoogbejaarden en jubilarissen (elke dag een borrel,
gestopt met roken op m'n tachtigste, kloosterbalsenr). Dit is het geheim aan de Ap-
peltuin (pas twintignnar geleefd uoor 70): ueel Inrt en ziel.Tot op aandaag zit in de
Appeltuin hart en ziel aan een groep mensen uoor wie die school een stuk aan hun
leoen is. Meer dan een aoetnoot.
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2..... W00RD VOORAR
Geschiedenis met een voetnoot

4 ..... DE SCH00r.

Beste Appeltuiners,
Dit Appelblail util aooral een her-

inneingbieilen aan 20 jaar Appel-

tuin, We aullen dan ook niet aI onze

rubieken.ln ilit Appelblad ainden

jullie utel een foto-oaerzicht uan 20

j a ar App eltuin, e en a o orpro efj e o an

detentoonstelling op de OpenDeur

Dag; een paar jeugilige impressies

oan leerkrachten Martine en Ron-

ni; een gedocumenteerd oaerzicht

aan het reilen en zeilen aan de Ap-

peltuin door Patriek Stubbe ; de'kto-

niek'oan de klassen anno 1.996 en

tenslotte een beschouwing rond

'kampen met kleine kinderen'.

Wij utensen jullie zonnige Open-

DeurDagen, een spetterende fuif,

aerijkende kampen en - gezien dit

het laatste nummer dit jaar is -

ZALIGEZOMER!

4 Project Wielen Fietsen

5 Kroniek

e..... DossmR.
9 20 JAAR APPELIUIN

22 20 Jaar Appeltuin
Een persoonlijke terugblik...

22 Er was eens...

23 ... OP STAP.
Op kamp met de jongste kleuters

Appelblad: muhimedio versie
. Disketten: op het secretoriool von de Appeltuin kunnen hQh-density disketten (Win-
dows of lrlocintoshl + een beknopn hondleiding ofoehoold worden. Gelie,re deze
door zo snel mogeliik |erug te bezorgen no de multimedio versie von dil Appelblod
op ie compuler geihsblleerd c hebben.

;lr:';:r*liy'm*lX;m;iA'J"""'f,,',:'mr;:""'"'ffi
m6€r kleur, bb's, geluid, onimolie, enz.). ....,,.L,1,.,
. E-moil odres: oppelblod@ortefoa.be +ffill
ldit is onze electronische brie''renbus: iedeifftbn op deze mqnier tekden, brieven,
commenloor, voorslellen, inbrmotie, ortikels of muhimedio bestonden noor de
redoctie doorsturen).
o Minimvm sysfeernvereisfpn: Windows: 386-type rc (486 oonbaolen), Microsoft
Windo',rs 3.1 of hoger, 4 Mb qysfeem Mi , 2l\rlb ruimte op horde schiif;
Itrlocintosh: 68020- of groler lvlocinbsh, MocOS 7.0 of hoger, 2 Mb systeem RAA,I,
1,5 Mb ruimte op horde schiif.
. IiF Hier en door kun ie op deze blo&iiden ikoonties ontdekken (zools hierbovenl.
Deze ikonen funclioneren ols knoppen binnen de elechonische, muhimedio versie
von dit blod. Wonneer ze oongeklih worden, gwen ze foegong tot onder ondere:
'ffi digitole video ,#, beetdmocriool ,i.$ geluid / muziek ,-ffi Int"rn"t





Kroniek
Klas Lieve/Hanne.
kleinste kleuters

Het ontstaan van onze eerste zin
]uf: Adriaan haal eens een boek
Kleuter: Een koek?
Juf: Nee, een boek.

BBBBB Boek.
KKKKK Koek.
Ik lees een boek
Ik eet een koek
Wat
Ik eet een boek
Ik lees een koek?
Wat hebben we gedaan?
Koeken uigedeeld op de mat
Een boek opengeslagen.

ZIN: Ik lees een boek
en eet een koek

Zin van Bavo: H6, weet je wat:'Een
krokodil bijt in je bil.'
Zin van Anoek: 'lk neent een schaar
en knip in je haar.'

Klas Kris/Francisca,
oudste kleuters

Baby Dries is geboren
(broertie aan Hanne)

Baby Dries is heel klein
hij krijgt van ons een knuffelkonijn.
We hebben ook twee boekjes
maar geen twee koekjes.
Nicolas en Roel maakten een tover-
ring
dat is een hel leuk ding.
Hannes en Sander zijn heel blij
want ze hebben er een broertje bij.
Dat broertje heet Dries.
Oh wat is hij lief.
En nu is het rijmpje gedaan.
Nu komen we heel stilletjes bij de
baby staan.

Jtenen ruassen met lualer, spons,
tandnnborstel

Van stenen tot, poedcr, en uan
het poeder maken rce zelf aerf

De ioeet-TV': je kontt uan alles le il)elen
oaer stetun op orue projectuoorstelling

KIas Martine, oudste kleuters

Goudvissen
Goudvissen zijn zoutwatervissen.
Ze komen niet uit de zee want wa-
ter van de zee is zout! Ze komen uit
vijvers en beekjes.

Wij maakten visjes van dun papier
die je over de tafel kan laten zwem-
men door te blazen.
Eerst waren de twee vissen van Hec-
tor in ons aquarium. Nu hebben we
nog 3 visjes bij gekregen. Zo zijnhet
er. . .5.
We bedachten zelf een heleboel soor-
ten vissen:
autovis, kaboutervis, tuttervis, plat-
tevis, hoedjesvis, pij lvis, blokvis,
kleurtjesvis, bootvis, muurvis, poot-
jesvis, vierkantvis, filtervis, streep-
jesvis, oranjevis....en nog veel meer!

Goud.aissen zijnfamilie uan de karpen
Ze bestaan al heel lang (4000 jaar) en
komen uit China.
Rinru heeft grote karpers in de aijuer bij
zijn huis!

[*K"'ryPiiii'iiffi

Stenen ruegen met. de n,eegschaal

,.r. .ik. ,.$il +il,.iiittC*



Klas Eclcl-r', eerste graad

Project Eg1'pte

Wij hebben een boek
over Egypte gemaakt!

Het is nu te koop
in onze klas!

In Egypte z i jn er heel  veel  p i ra-
mides en vroeger werden de ko-
ningen van Egypte er in begra-
ven. Maar daar noemen ze een
koning een Farao. Maar vroeger
toen de iarao begraven werd,
mocht niemand in het graf gaan
ki jken. Nu mag dat wel .

Floris

Dir ir dE qrxJi,n, l*tt:*is. Zt is
qtunrkr \{\ t:t:r nijll:.l,txl, vAN t[i\
knnkr:dil tr vAi\ tr.f\ *txr*. Dir berld
ne€r dr r\\a\{it'st !}tt.rtr\r'€ri
btrchsnnrr'r.

[rilr pnoj,rct ovrR
Eqyptr

..-- "  i l

llrr tictxur.dr nlleu,trl nr* [*rq rpkdtr
lrrr Lltd riill dt t:.,rn,4ct i

r. r:t:Rs't€
E.gvptrr,r,rn
dis err

*ru,rrlrif wrnd w:ls"
ko,rilig CXi:air. llij
*rHtl t,rbn[xltd dxxr
Ar'r:bis de rpd *ur hrr

' Lrxrf<f vilii E*,r j;rhlnls.
, T{rr,x Osir,is sris*f wEnd
i.,1i'kt tE.$i qod. t-lij rves dt
,r' k11r'rilq lat dr

r>rdrxwrre,lrl r,.i vsri ,Jt
<yxfu,r. ltd,mrur cJir
rlnod v*t *,o$ :IAAB
Lur nijfr v.rr Orinis.

LqlrE

'itjili:*L'.: J;r!::ilir:a+

,#:i'ii' "'t&
.+1:i: :l:jli,:

i l : j l . : : : : i i  i  4
'nrli::;;::!'li!!:l .!- ; : r ' : . . r " . { :  : .  . /

liirfli;+1 ,i.iii'
;i:i ,:. iii l l 'tl lr::: i
::ji . .r:it:ilrj'
ji li$ i
I t I { .  . ,  , . i ,$ i: '.:!. 1

t 
' : l .i,

iS'..." '
i  :  . . . . : i

l.isalirl

l\e b.r e* ds l*,r- DE br is een
lJ voqrl !\rsT EEfi rvrrrrsenhoo{,C.
DE kn is €EN oNrichTbARE rrlErtilq.
De br ex dr kt qnen sMoRqEN5 iYAq.R
de fnuilir vrs de do,len. De f**rilir
vEFrElT riru*s ler.t de ha' eru ,Jt hl-
Slw*& koutx ,Je kr tri ds bn
rERUq &u hst xitu\tfs re r,Exrellex .tcN
de dorJg. ::::,.j.., . : 'U

,,,. i

Tirir

l*l t,r valv' bmndjr vnru dt
I Ir"u,tcrfnrq. l'ltr vdx bn*n<lir'
vnr dr, *trlicrr{,trq is gs.'t vkcln. Fr.N
saxr.:rlfanrl ir ,ren hirr !tr.q*r zt tlis
+ru*rmir: in sropprn. Hrr hoold tvt
dt *run'ntis *tnd lt* I OO i*rn rtx
dcrxlskop,

Dir is dt qodix Nefexnre

{)ai'-.-

ue ml**s ziir <k lrrrrts
r,'m her or-rde [rryprs. Ze
l.telslu I tii,noe$itfrr. Zt

scl$griErr d:ze lsmrts op pAFyRUs.
D*r is srr{ s6oRY Ri€r.

:::,4;:i:':ai::::
r  aai j rd. : : . : . . : i : . :
i:::: "q{,{ii! '.!.s!{+i:i:.

.rd;r:.t, :
'a .,:!{,ii::::1:, ::

i.1:"i1.;i.:;!'..:.:r,'::r r .t.l
. . r  -1.  !  l .  : : : . . . . : : . . ! : :

: : . : i : : : . . , i : :  
; i : .  t i

: r : j ::::r ' ::::: r:.::

n :d.. r !:::r n..t:

foer.ukr*fijl wds ten, f*slo v'.rn
I V lere. Hii dnoeq Er,-"t *tq:ktt
I dor ir nu lrtt i:,r ltusr* rir.r.

,,i#i\i:Ii'?\:i;i
ir{"r .li'i:
i'i1:J'..ilii:;

ts* *  i . ! l : :
: i  r i j ::: l t

J lilii

i+*;,:$
L,.*#...-.i

E.iifx+\i;
' ' i  1. ! ;

Crntirrdr.

ij;.f

Cenlirrxk l..irorrnt



Klas Benny, eerste graad

Projekt dierenarts bestudeerde het
kweken van konijnen. Daarvoor
haalden ze een mama en papa ko-
nijn in de klas. En het lukte...

Uit de dagkrant:
Bram begon's morgens te hikken.
In de school hikte hij nog altijd.

Sanne won de gedichtenwedstrijd
(goud). Onze klas werd derde.

Klas Trui, tweede graad

Project Chocolade

De geschiedenis van de chocolade
De eerste chocoladedrank was de
'xocoalt'. L^ang geleden was dat de
drank van de Azteken in Mexico.
Eerst worden de cacaozaadjes fijn
gestampt en gegrild. Daarna wordt
er wat peper, maisboter, vanille en
water bijgedaan. Toen de Spanjaar-
den in Mexico waren, proefden ze

Jonas heeft een echte meikever mee.
Het kriebelt als hij over je hand kruipt.

Lie, Jana, Hanne, foachim, Marie,
Benny, Godfried gingen naar Vier-
kant voorAfrika. Lie liep altijd ver-
loren. De meisjes maakten vlech$es.
Bij Hanne logeren mensen uit Rua-
nda. Een meisje heeft valse haar-
vlech$es. |orik is inAfrika geboren.

De opa van |osefien was dierenarts
in Afrika. De mama van fosefien
komt uitAfrika. Als de mama en de
papa blank zijn is het kindje ook
blank.

de doolbof

de doolhof lt anE ocldat et l:$g-
dllLen in *ltt+$.

i1t;..i...i.ii;i,,'...:..:.ili.....'Xii.i.,i' li...iii.,ii.,'rr:...., :,.#l

van de voedzame drank. De smaak
was een bee$e bitter, maar ze von-
den het toch heel lekker. Daarom
stuurden ze een boot vol cacao naar
Spanje.

Chocolade wordt de nieuwe mode
Aan hetSpaanse hof maakte de kok
de smaak veel zoeter. Hijgebruikte
suiker in plaats van peper. Dat was
heel goed. Maar het recept bleef niet
lang geheim. Ook aan het hof van
Frankrijk, Itali€, en bij de edelen in
Duitsland en Nederland werd cho-
colade de nieuwe mode. Al snel
werd iedereen er gek op. Dokters
gaven de drank aan de zieken om
rapper te genezen.

De eerste chocoladefabrieken
Van Houten, Verkade, en Lindt heb

ht.lorljntje vsonde blj haar
!?9qr 6qr va6ar.Die rooitto"CfdrtDrI cf rtvler on daar *ng €.enu)I ln dle rivier .

'{Si

ben de eerste cho-
coladefabrieken
opgericht. Choco-
lade en cacaopoe-
der zijn pas hon-
derd jaar in de
winkel te koop.

Ioke

Chocolade-
namiddag
Maandag hebben
we een chocolade-
namiddag gedaan
voor Saartjes ver-
jaardag. We heb-
ben truffels, cho-
colademousse en
chocoladefondue
gemaakt. Het was
heel lekker.

Ioke

Hoe maak je
pralines?
Je giet de gesmol-

illHt,

"* " I
(Sft r*r-*,. jonar v.an xa3!,'e

lr v.a a€nt cin toritnt:*.



ten chocolade in de vorm. Dan een
beetje laten trillen, zodat de chocola-
de in de hoekjes gaat. Daarna zet je
de vorm om, en vul je de pralines met
vulsel. Je maakt ze weer dicht met
chocolade, en dan smullen maar.

lannes

KIas Lut, tweede graad

Project Paarden

/an; Wiste gijle het al 1250 voor
Christus was er een oorlog tussen
de Tiojanen en de Miceerse Grieken.
Sanne R.: A ja, dat gevecht met dat
paardje van Tioje... zeg Gasto ken-
de gij dat verhaal ook?
Tristan: Eu...niet echt neenen...nee
nooit van gehoord
lan: Alle, kom zal kik het u' eens
vertellen. Na 10 jaar oorlog maak-
ten de Griekse soldaten een paard
van hout en stro.
Verdoemd wat gebeurde er toen?
Weet gij het fos?
Sanne R.: Ik denk het wel, dus eigen-
lijk waren de Grieken aan het ver-
liezen en met dat paard dat ze had-
den gemaakt wouden ze hun slag
slagen.
Gasto kendet nu.
Tristan: Eu...nee...of toch...d ja was
dat dat Ene dat wij op school had-
den geleerd met dat project. Kom zal
ik het 66ns vertellen. De Griekse sol-
daten verstopten zich in het paard
en reden zo de stad Troje binnen.
Jan: A116, zal kik het dan maar ver-
der vertellen. In de nacht kwamen
de Myceense Grieken uit het paard
(stik) en ze verwoestten de stad
Troje.
Sanne R.: En toen waren de Myseen-
se Grieken gewonnen (stik).

Sanne R.,lan,Tristan

Klas Miet en Ronni, derde graad

Blokzijl
In 1625 was er een hele grote over-
stroming in Nederland. De overstro-
ming trof ook Blokzijl, het water
stond toen een 2 i 3 meter hoog.
Tegenover het gemeentehuis van
Blokzijl stond een kanon. Dat kanon
stond daar ter bescherming van
Blokzijl en omgeving.
Als er overstromingen waren, een
schot was opgepast,2 schoten: hoog

watet 3 schoten: dijkdoorbraak!!!!!!!
Branr

Blokzijl2
Blokzijl werd gesticht in 1450 als een
turftol. Een turftol is een versterkt
huis waar de turf uit de grond wordt
gehaald en dan per trein of per boot
naar de haven gebracht wordt.
Daar wordt de turf per schip verhan-
deld naar andere landen. Blokzijl,
toen genaamd blokhuis, was een der
grootste turftollen van Nederland.

Brant

We gaan op kamp naar onze corres-
pondenten in Blokzijl.
We varen er naartoe met deze fan-
tastische zeilboot.
We hebben al heel veel over Neder-
land opgezocht.

Oost-Indi€vaarders
Oost-Indidvaarder was niet zo'n
goed beroep. Veel kans om ziek te
worden, niet goed betaald, en het
eten was niet gezond.
Een voordeel was wel dat ze onder-
weg nog eens stopten (in Kaap de
Goede Hoop).
Maar als ze een erge ziekte hadden,
hadden ze niet veel hoop op beter-
schap. De matrozen verdienden 11
gulden en nu 2000 gulden per
maand. Ze verdiende toen 182 keer
minder dan nu.
De reis begon vanuitTexel, ging dan
langs Engeland, Frankrijk en Kaap-
verdische Eilanden.
Daarna moesten de schepen over-
steken naar de kust van Brazili€.
Langs deze kust voeren ze verder
naar het zuiden om dan weer over
te steken naar Zuid-Afrika. De af-
korting van de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie (de Oost-In-
di€vaarders) was V.O.C.
De schepen gingen met 10 tegelijk.
fe had de Kermisvlootinseptember,
in december de Kerstmisvloot en in
maart de Paasvloot.

Reina

Klas [Ielga, derde gra:rd

Wat zou er na de dood komen,
zijn er veel bomen,
is het de hemel,
de hel
of iets anders?
Hoe voelt het als je dood gaat,
lijd je veel pijn,
kzip het anders zijn,
of ib het een raar gevoel?
Kom je eerst in de dodenwereld te-
recht
of op het lievelingsplekje in je tuin?
Er zijn zoveel vragen over dood
of is het omgekeerd?
Ik ben wel nieuwsgierig wat er na
de dood komt.
Kom je dan in een oorlog terecht,
een tropisch eiland
of in een wei vol met bloemen en
dieren?
Blijf je verrotten in je kist?
Wat zou er na de dood zijn,
Zoude wereld het ooit te weten ko-
men?

EIs

Waarom wroeten de kippen in
de aarde?
Is het je al eens opgevallen dat een
kuiken
al na zijn geboorte in de aarde be-
gint te wroeten?
Wij weten waarom.
Het gebeurde heel lang geleden,
nog voor de adelaar kon vliegen.
Hij was heel erg bevriend met de
kippen.
Op een dag vond de adelaar een
tovernaald
waarmee hij zijn pluimen aanelkaar
kon naaien.
Zo kon hijvliegen.
De kippen waren erg jaloers dat de
adelaar kon vliegen.
Ze kregen de tovernaald niet.
Maar ze bleven steeds aandringen
tot ze de tovernaald mochten lenen.
Natuurlijk werd de tovernaald da-
delijk kwijtgespeeld.
De adelaar was zo woedend dat hij
de kippen begon aan te vallen.
De adelaar schreeuwde:
"We zullen vijanden blijven tot jul-
lie de tovernaald hebben terugge-
vonden!"
De kippen begonnen zenuwachtig
te wroeten
op zoek naar de naald,
die ze nu nog altijd niet hebben ge'
vonden.

Linus €t lokke



ffi$$ $EAffi APPST,TUIIT
Het prille begin
Het onstaan van een pedagogische
beweging kan op geen enkele ma-
nier los gezien worden van de
maatschappelijke ontwikkelingen.
Het ontstaan van de Appeltuin ligt
helemaal gebed in de sociale en po-

zich met de naam "Ingalop". Bij
mijn weten was "De Weide" te
Aalst de allereerste'alternatieve
kleuterschool'. In de steden waar
veel afgestudeerden uit de mei-68-
periode woonden, vonden vele
jonge ouders zich rond alternatie-

ke 'kinderkafees' en de naschoolse
opvang'De Boomgaard' te Hever-
lee, die zich beriepen op het anti-
autoritaire erfgoed. E6n'Kinderk-
afee' had ook kleuters, en noemde
zich op den duur 'Kleuterkafee'.
Het initiatief binnen jeugdhuis Hei-
berg is voor ons van belang. Vanaf
september 1975 kwamen een 10-tal
kleuters uit 4 gezinnen 66n dag per
week samen, om op "een andere
manier" met elkaar om te gaan en
te leren in vrijheid...
Ter voorbereiding van een'alterna-
tieve onderwijsbeurs' stelden de
initiatiefnemers zich in een blaadje
van 'Ingalop' als volgt voor :
Zelfvoorstelling in de "INGALOP
krant" nr. 1 feb. 76: Verschillende
alternatieve opvoedingsinitiatie-
ven stel len zich voor onder de
naam: "HEIBERG" :
"Groep kinderen en uolwassenen op
zoek. Naar een ontwikkelingsproces
aan de totale mens. Dus niet alleen ver-
standelijk. Ook emotioneel, lichamelijk,
enz. ln arijheid. Dus steunende op het
aanaaarden van zichzelf en de anderen
zoals we zijn ; op handelen uit eigen
inzicht, met eigen aerantwoordelijk-
heid uoor gestelde daden. Zelf aeraser-
kelijking. Niet ondanks de anderen.
Een leerproces dus. Niet opgedrongen
aan boae-nuit. Maar gerealiseerd door
konfrontatie met eaenwaardige ande-

litieke ontwikkelingen van de 70-
er jaren in West-Europa. Na de mei-
68-revolutie en de culturele schok
die dit teweeg bracht, is er een ten-
dens ontstaan die men, met enige
oppervlakkigheid, de "Anti-Auto-
ritaire Beweging" zou kunnen noe-
men. Het was een brede culturele,
intellectuele en politieke stroming
van verzet tegen de gevestigde
'burgerlijke'moraal en haar maat-
schappelijke structuren.
Deze problematiek vertaalde zich
naar onderwijsvlak in Vlaanderen
in een brede "Alternatieve pedago-
gische beweging" met namen zo-
als "Werkgroep Revolutionaire Pe-
dagogiek" , "Aktiekommitee Kri-
tisch Onderwijs" en zo meer. Ten-
slotte was er een werkgroep die
"De Onderwijskrant" uitgaf , en
enkele "Onderwijswinkels".
In navolging van Duitse voorbeel-
den, groeiden er hier en daar ver-
schillende concrete initiatieven.
Enkele initiatieven groepeerden

ve peutertuinen. In Leuven waren
dat 'Kinderkafee's', omwille van
de vroegere functie van het eerste
huis dat hiervoor in aanmerking
kwam.
ln1976 bestonden er drie dergelii
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De kleuterschool in
de Bli jde Inkornstraat
De werking van dit initiatief was in

elk geval voldoende succesriik om
na een jaar een Sroeiende interesse
te vinden. Het feit dat enkele van
de int iat iefnemers in de toen
groeiende'Vormingssector' werk-
ten, zal daar niet vreemd aan 8e-
weest zijn. Zo ontstond een grote-
re groeP ouders met dus meer kin-
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deren, om vanaf sePtember 1976
van start te Saan met een heuse
kleuterschool.
Na een uitgebreid onderzoek naar
mogelijke lokaties, werd uiteinde-
lijk in de Volkshogeschool Elker-ik,
aan de Blijde Inkomstraat, ruimte
beschikbaar gevonden. De ervarin-
gen van het vormingswerk werden
volop benut om aan een vaste
kracht te komen. De lokatie zotgde
uiteindelijk ook voor een naam. De
tuin met enkele aPPelbomen lever-
de inspiratie voor de naam: "OPEN
KLEUTERSCHOOL : DE APPEL-
TUIN". Het initiatief sloeg aan bii
de Leuvense alternatieve ouders....
Er werd gestart met 25 kinderen
tussen 2.5 en 5 jaar. Doordat er een
"scholenstop" heerste, kon dit ini-
tiatief niet rekenen oP erkenning.
Alle kosten moesten dus door de
initiatiefnemers zdlf gedragen wor-
den.

Uit de verslagen die we bij Jo en
Roos Boey-Van Mullem konden te-
rugvinden, blijkt dat er enorm veel
werd vergaderd (gemiddeld 1x per
week). Er werd op een vrij autodi-
dactische wijze een pedagogiek uit-
gewerkt, gebaseerd oP vriie ont-
plooiing, zelfbestuur en anti-auto-
ritaire begeleiding door de volwas-

I
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senen. De ouders waren niet alleen
initiatiefnemers van het project. Ze
droegen volop mee verantwoorde-
li jkheid voor de activiteiten zelf.

Oorspronkel i jk  was er geen be-
stuur. De beperkte groep ouders
kwam wekeli jks samen en overleg-
de alles met elkaar. Alternatief on-
derwi js maken was voor deze
ouders toendert i jd een ful l - t ime
vrije ti jdsbesteding en een vorm
van maatschappeli jk engagement.
Er was veel aandacht voor basisde-
mocratie.

De school was vier dagen per week
open. Elke woensdag was er g66n
school... Er was slechts een minima-
le structuur aanwezig en het mate-
riaal aanbod was vrij beperkt.
Elke dag waren er verschil lende

ouders aanwezig die elk een eigen
(vooraf vastgelegd) atelieraanbod
meebrachten (er waren elke mor-
gen en namiddag telkens twee
verschi l lende ouders).  De vaste
kracht stond in voor de cont inui-
teit. Dit was een pedagoge die nog
bezig was aan een eindverhande-
l ing.

tnR&:10ERrilG f!.fl l?-sr. sIJ R$os El{ ;or rliRrEs'rr.}I& i/A$ oE lYJr'{13

De archieven beschrijven een peda-
gogische prakt i jk  d ie gebaseerd
was op'ri jke emotionele openheid'
en ruimte voor zelfbepaling bij zo-
wel kinderen als hun ouders. Er
werd enorm veel aandacht besteed
aan het kunnen ' inkomen' in de
leefwereld van de kinderen.... We-
kelijks werden de concrete proble-
men die zich voordeden in de leef-
groep besproken. Maar er was een
totaal gebrek aan structuur waar de
kinderen vat op konden krijgen. Er
was wel een vast startmoment,
maar vele ouders riamen het hele-
maal niet nauw met het startuur.
Wekelijks werd er een 'Praatbarak'
(sic!) gehouden, vergelijkbaar met
onze huidige klasraden. Problemen
werden uitgepraat, maar men trok
er geen normerende conclusies uit.
Ui t  ons bronnenmater iaal  b l i jk t
duideli jk dat de laisser-faire visie
van het ant i -autor i ta i re niet  vol-
stond.
Financieel draaide het bijzonder

zwak, tot er na een bedelbrief-actie
een royale gift van 50.000 fr. kwam
vanwege C&A Belgie (ere wie ere
toekomt ! ) ,  d ie ui te indel i jk  een
eerste f inanciele put dempte, en
wat spel ing opende voor de aan-
schaf van 'verantwoord speel-
goed'  (zoals dat pas nieuw op de
markt  was . . . )
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Bij de voorbereiding van het twee-
de werkjaar, werd men geconfron-
teerd met het feit dat enkele kinde-
ren leerpl icht ig werden. Lange
palavers leidden er uiteindeli jk toe
dat men deze kinderen binnen de
school zou bli jven integreren. Ze
zouden naast het atel ier  aanbod
ook een basisvorming taal en reke-
nen kri jgen. Op te merken is dat er
hierbij op zoek werd gegaan naar
voorbeelden bi j  Waalse Frei-
netscholen.
Het bestuur van de school  b leef
een collectieve verantwoordeli jk-
heid. Toch werd er al een eerste
central iser ing doorgevoerd.  Een
stuurgroep zou de 14-daagse alge-
mene vergadering voorbereiden.
Enkele mensen boden zich aan als
verantwoordel i jken voor deelas-
pecten. Maar iedereen was wel-
kom op deze stuurgroep. Indien
nodig werd er op algemene verga-
dering gestemd met gewone meer-
clerheid.

Een nieuw team van vaste begelei-
ders startte. E6n volti idse en twee
halft i jdse krachten. Belangrijk hier-
bij l i jkt me de inbreng van Luk De-
pondt,  d ie meewerkte als gewe-
tensbezwaarde. Dit was een recent
afgestudeerde pedagoog, met een
Rogeriaanse achtergrond (zoals
ook F.Laevers, die later binnen de
KUL en het Katholieke Onderwijs
de beweging voor Ervaringsgericht
Onderwijs zou ontwikkelen). Sa-
men met de inbreng van Ani ta
Wiistenberg (pedagoge op de
H.Hart-normaalschool)  bracht hi j
meer en meer theoretische onder-
steuning voor het project.
Ook toen bleef de actieve inbreng
van de ouders vri j groot, want er
was nog alti jd maar 66n volti jdse
vaste kracht om 24 kleuters en 7la-
gere schoolkinderen te begeleiden.
Op verschil lende vlakken (relatie
tussen kinderen, leerontwikkeling,
orde) ontbraken de problemen niet.
Op een bepaald moment bv. bli jkt
een'deurprobleem' te ontstaan. De
oudste kinderen die vri j in het ge-
bouw rondlopen, slagen erin om
ongemerkt  de zware voordeur
open te kri jgen. Drie kinderen ma-
ken er een mooie uitstap in de stad
van... Hier en daar gaan ogen open
bij sommige ouders. Moet alles zo-
maar kunnen? Wanneer mag je ei-
sen stellen ?

Naar een volwaardige basis-
school te Ege nhovr:n
Op het einde van dit tweede school-
jaar was de balans niet alt i jd posi-
tief, maar er werd met evenveel en-
thousiasme voortgewerkt. De loka-
tie binnen Elker-ik wercl meer en
meer te klein. In de grote vakantie
werd er verhuisd naar de boerderi j
te Egenhoven. Een enorme mobi-
l isatie van enthousiaste ouders die
op enkele dagen ti jd het gebouwtje
omtoverden tot een aanvaardbare
leefruimte voor drie groepen. Op 31
augustus werd er afgesproken wie
wat zou doen. 7 dagen later ging
de nieuwe'Basisschool- Appeltuin'
in eigen gebouwen van start.
Vanaf september 7978 is Martine
Nerinckx als pas-afgestudeerde
kleuterleidster gestart. Ze heeft nu
dan ook de langste feiteli jke dienst-
staat binnen de Appeltuin. Vanaf

januari 1978 kwam nog een vaste
kracht bi j .  In dat school jaar ont-
stond er dan ook een duidel i jker
kern van "vaste krachten",  d ie
meer en meer een team begonnen
te vormen.
Er ontstond ook een sterkere druk
naar meer structureren van de on-
derwijsactiviteiten. Er werd geop-
teerd voor dr ie leefgroepen :  de
jongste kleuters, de 4-5-jarige kleu-
ters (of  "de middengroep") en de
groep lagere school ,  d ie in twee
' tafelgroepen'  (66n per leer jaar)
werd ingedeeld. Zowel in de kleu-
terklassen als in de lagere school-
groep werd het aanbod meer ge-
structureerd. Voor de lagere school
werd meer en meer gezocht naar
leermethodes die een zeker succes
inzake taal  en rekenvaardigheden
konden verzekeren. Er groeide
aandacht voor beter mater iaal ,
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krachten. Ouderparticipatie in cle
klas is toevall ig geworden. Ze kun-
nen deelnemen aan bestaande ac-
tiviteiten, maar ook nog alti jd z6lf
iets voorstellen. Wel wordt er van
tijd tot tijd op bezoek gegaan bij de
verschillende gezinnen. De klassen
Baan thuis spelen bij de verschillen-
de kinderen van de klas.
V{a Bernadette Colard, ouder in de
A.T. , zelf kleuterleidster en lid van
de Waalse Freinetbeweging, kwa-
men nieuwe inzichten binnen in de
werking van de eigen kleuterleid-
sters.

De Appeltuin wordt
een Freinetschool
De gegevens ontbreken me nog om
de overgang naar een Freinet-school
precies te kunnen duiden. Zeker is
dat er vanuit verschillende hoeken
stimulansen kwamen. Binnen de
AKO-werking die vooral in Antwer-
pen en Gent actief was, werd de uit-
bouw van "lnstitutionele Pedago-
giek" gest imuleerd.  Sommige
ouders van de A.T. raakten meer en
meer overtuigd van de waarde van
een meer gestructureerd aanbod,
waar de kinderen z6lf vat op had-
den. Zelfbestuur van de klas ont-
staat niet uit het niets: volwassenen
mogen,/moeten middelen aanrei-
ken om dit zelfbestuur door kinde-
ren mogelijk te maken. Vandaar de
natuurli jke aantrekking naar vor-
men van Freinetpedagogiek.
Eens de optie genomen om, via In-
stitutionele pedagogiek, meer vorm
te geven aan het leerling -zelfbe-
stuur, aan de groepsontwikkeling en
de eigen inbreng van kinderen, was

'1. Vaor heL qele€l  (  lntegrat le)  r .ouclen I
!n- . i ta!alr  :  

"$f f te 'krscl) t  
A"?. ;  vaste kcacht

B. Ats 4ewefenst!*raasr( le ls Luk de PDndt '
l r l iake kieuteronderur l  J.s )  kandldaat

Ilersonerr ln vast di.e,lg.tya
8"5. .  qFHeLeotbCBaaalde

'-ol;u+ L---bic
( sJ:€l.ial-t'c$egoog n'etj erv

9;  nez.e staf  wcrdt  aartgevul .d net ? beur l ro l -ouders 
. ,

10.  Ean werkgrr :ep houdt z lc l r  vsn nr l  tot  sepleaber lntenslei  be; l {
nreL lreit ui-l-aerle:r van .aEn pedsgoglsrh sysb€c{o. qp hnsir .:'Jarl eefl
aantai  l l }s l rat lebronnen topger,ocht 690r Luk) v€i fLchten de cl*elncn
Lle:;:e unr:kgro(rp een 9ly 9f r:rJiewerk waarvfitl tle regr.t.lt,aten elnd jurrl
kaar rx:rc len get.egd.

1 1.  Een el ip! i .cteteE f  l ioscf lsche schetrgron. l  (natr tsclrappiJ-r lFstel  :

voor geindividualiseerde instruc-
t ie. . .  De vroegere aanpak via ate-
l iers en latere projecten konden dat
bl i jkbaar niet .  Ui t  de verslagen
bl i ik t  echter dat er nog al t i jd
hoofdzakeli jk aandacht werd be-
steed aan de emotionele ontwikke-
l ing van de kinderen.. .  Ani ta
! \ - i is tenberg bracht verslag ui t
over een Delf tse Freinetschool
!1'aar men met 'vri je tekst' werkte.
Luk Depondt ontwikkelde ideedn
over ervaringsgericht onderwiis,
en over sterkere teamvorming bij
c1e vaste krachten.

Ik beschik over zeer weinig gege-
vens van het daarop volgende
schooljaar. Uit 66n enkel verslag
bli jkt echter dat het hoofdaccent
van de werking in de leefgroePen
zich verlegd heeft naar de vaste

.::f
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Het schooljaar 1980-'81 realiseerde
de Appeltuin opnieuw een danige
groei dat het boerderijtje al snel te
klein geworden was. De kleuter-
klassen werden ondergebracht in
twee houten barakken die in de
weide achter het schoolgebouw
werden geplaatst. De lagere school
werd opgespl i tst  in dr ie aparte
graadsklassen. Opnieuw grote in-
zet van de ouders om allerlei ma-
teridle realisaties mogelijk te ma-
ken. Er ontstond een bestuursvorm
waarbij de verschillende leefgroe-
pen de basis vormden van een ge-
trapte basisdemocratie. Er was een
bestuursverantwoordel i jke per
leefgroep. Maar het bestuur werd
naast deze ouders en een afvaardi-
ging van de leerkrachten, ook bij-
gewoond door alle geinteresseerde
ouders.
Op didactisch vlak werd er verder
aandacht besteed aan het uitbou-
wen van diverse werkhoeken.. .
Pascal bracht een heuse stencilma-
chine mee. Elke klas had alcoolsten-
cil-apparaatjes, er werd veel ge-
werkt met de oude Freinet-druk-
pers, met een grotere roldrukpers,
met l imografen...
Bovendien raakte het initiatief gelei-
delijk aan bekend. Via Pascal en via
enkele ouders waren er contacten
met de Gentse en Antwerpse AKO-
groep... Er werd gecorrespondeerd
met een Nederlandse Gemeentelij-
ke Freinetschool. De deelname aan
een studieweekend van de FIMEM,
de internationale Freinet-beweging
opende nieuwe inzichten en maak-
te nieuwe contacten mogelijk. Toen
speelde de Appeltuin in de "alter-

het nodig om de deskundige leer-
krachten te vinden. Die moesten
bovendien bereid zijn om met een
nog onzekere statuut te werken.
Pascal Paulus en Ronny Hermans
waren dergelijke idealisten. De ene
al een jaar, de andere pas afgestu-
deerd aan twee verschillende nor-
maalscholen... waren de deskundi-
gen van dienst. Hun positie was
al lesbehalve beni jdenswaardig.
Enerzijds waren zij nog jonge sna-
ken die tegenover een stevige groep
palaverdeskundige ouders stonden.
Deze legden enorm hoge verwach-
tingen in de nieuwe leerkrachten. Er
was maar een beperkt arsenaal aan
didactisch materiaal aanwezig. Er
moest dus enorm veel zelf ontwik-
keld worden. De introductie van de
verschi l lende Freinettechnieken
kostte zowel materieile als organisa-
torische vernieuwing. Anderzijds
kregen ze de ruimte om hun eigen
ideeein echt uit te werken en de
school om te bouwen tot een nieu-
we entiteit. Bovendien was er van
de kleuterleidsters een grote bereid-
heid tot samenwerking. Voor hen
was de ontwikkeling niet totaal
nieuw, aangezien ze reeds voordien
hier en daar ideeein hadden gekre-
gen uit de Waalse Freinetbeweging.

De lagere school bleef 66n klas-
groep, waar drie onderwijzers voor
verantwoordelijk waren. De school
moest op didact isch vlak verder
uitgebouwd worden: materiaal ont-
wikkeling, de uitbouw van een do-
cumentatiecentrum op niveau van
de kinderen, opstarten van klascor-
respondenties ...
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Geen subsidies voor Freinet-klasies
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natieve onderwijswereld" van Vlaanderen een belang-
rijke voortrekkersrol. In september 1981 richtte ze, sa-
men met AKO en met steun vanuit de Nederlandse en
Waalse Freinetbeweging, de Freinet Stichting Vlaande-
ren op, met een eigen maandblad 'Beweging'. Om de
twee maanden werd een bijeenkomst voor Freinetleer-
krachten georganiseerd, er waren stageweekends en een
vormingsdag in de Appeltuin rond muzische vorming,
met de Nederlandse vrienden.
In een streven naar meer erkenning, naar aanvaarding
als volwaardig onderwijsalternatief, werd in een groots
schoolproject het eerste Appeltuin-boek tot stand ge-
bracht. De kinderen beschreven z6lf de verschillende
werkvormen die gehanteerd werden, aangevuld met il-
lustraties uit de verschillende klassen. Ronny en Pascal
vulden het geheel aan met achtergrondinformatie. De
Appeltuin was een echte moderne Freinetschool gewor-
den.

Een erkende school
Met het afschaffen van de 'scholenstop' ontstond een
nieuwe mogelijkheid. De school kon nu groeien. Om
aan de officidle oprichtingsnorm te komen werd met
een school in Alken en in Schoten, 66n "Interprovin-
ciale Ouderparticiperende School' (IPOS) opgericht.
Daarmee konden de drie schooltjes samen voldoende
leerlingen inbrengen om te kunnen starten als erkende
school.

i#



De Appeltuin kende naar inschrij-
vingen een enorm succes. Zo werd
het nodig om in 7982:83 opnieuw
twee houten klaslokalen bij te zet-
ten. Nu waren er drie kleuterklas-
sen en dr ie graadsklassen. De
school begon uit haar voegen te
breken en dreigde het slachtoffer
te worden van haar eigen succes.
Er moest opnieuw gezocht worden
naar een nieuw gebouw. De dis-
cussie spi tste zich toe op twee
strekkingen :  worden we een
school voor iedereen, of kiezen we
voor een eilandcultuur. De eerste
groep streefde ernaar van de Ap
peltuin een buurtschool te maken.
Er leefden plannen om in samen-
werking met VZW Het Lampeke
zich in te planten in een kansarme
buurt van Leuven. De tweede
groep streefde meer naar een'uto-
pisch' alternatief, gericht op klein-
schaligheid en nauw contact met

de natuur. Uiteindelijk werd er
gekozen voor een realistische op-
lossing. Doordat de gebouwen van
het voormalig meisjeslyceum van
het Leuvense Rijksonderwijs vrij
kwamen, kon de Appeltuin in de
zomer van 1985 intrekken in het
gebouw dat we nu nog steeds ge-
bruiken. Het aanbod aan lokalen
e\ruimtes crerierde mogelijkhe-
den om er een stevige school in
onder te brengen. Na twee jaar, het
aantal wachtende leerlingen was
zo groot geworden, dat er beslist
werd om met een tweede school te
beginnen. De ouders die het liefst
buiten stad een school wi lden,
richtten in 1987 De Wip op (nu in
de gemeente Wezemaal geves-
tigd).
De Appeltuin ontwikkelde zich

verder tot de school die ze op van-
daag geworden is. Ze kende een
blijvende groei. In 1985-'86 werd
er gestart met een vierde kleuter-
klas; er waren 77 kinderen in de
lagere school en 75 in de kleuter-
school. Het aantal bleef voor de
kleutersklassen stabiel  tot  di t
schooljaar. De lagere school groei
de tot 1989-'90 naar +/- 110 kinde-
ren, tot er dit schooljaar'1.24 kinde-
ren zitten. Samen telt ze op dit
ogenblik 211 kinderen. Dt betekent
dat de A.T. niet meer echt een "klei-
ne school" kan genoemd worden.
Bovendien kon ze op die manier als
een autonome school beginnen te
leven, los van de lPO$structuur.

In 1989-'90 hielden we een uitgebreid
onderzoek naar deontwikkeling van
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onze oud-leerlingen in het secundair
onderwijs. Daaruit bleek dat oud-
Appel tu iners het op intel lectueel
vlak gewoon even goed doen als kin-
deren die uit traditionele scholen
komen. En di t  in ongeacht welke
soort school uit de regio. De schrik
dat onze leerlingen'sociaal onaange-
past' zouden zijn aan deze traditio-
nele scholen, riel ook al best mee. Het
blijven meestel dynamische leerlin-
gen, die opbourvend meewerken aan
projecten \^'aar ze kunnen achter
staan. Leerkrachten die deze ontwik-
kelingen zien zijn dan ook meestal
bli j  wanneer ze oud-leerlingen uit
onze scholen binnen kr i jgen. Een
school is nu ingegaan op de vraag
van de ouders om in cle Miclden-
school ruimte te bieden voor de com-
petenties die leeringen in de basis-
school verhron'en hebben.

Sedert enige jaren werken we met
verschi l lende duobanen in de
school. De schrik dat daardoor het
contact tussen leerlingen en leer-
krachten zou verminderen werd
helemaal niet bewaarheid. In te-
gendeel, de prakti jk toont aan dat
klassen die een stevige structuur
aanbieden (waar de kinderen zelf-
sQndig mee om kunnen) een even
go'ede werkatmosfeer en groeps-
ontwikkeling mogeli jk maken.
In het begin van de 90-er jaren
werd de beslissingsstructuur van
de A.T. uitdrukkeli jk in vraag ge-
steld. Via een enqu6te, en enkele
algemene vergaderingen, de oude
tijd waardig, werd een werkgroep
opger icht  d ie een nieuwe be-



stuursvorm realiseerde. Ons hui-
dig bestuur bestaat uit vaste ver-
tegenwoordigers die in koppels de
verschillende verantwoordelijkhe-
den van de school  cocirdineren.
Individuele ouders bli jven voor
concrete aspecten verantwoorde-
li ik... Bij elk koppel is er telkens
66n die ook in het dageli jks be-
stuur zit. Dit laatste bestaat uit 4
leerkrachten en 66n ouder. Bij het
gehele bestuur zijn er dan nog eens
5 ouders-bestuursleden en 1 ver-
slaggever betrokken. Daarnaast
krijgen de deelgroepen een duide-
li jker taak. De verantwoordeli jke
per deelgroep vervult een belang-
ri jke rol in de samenwerking bin-
nen de deelgroep en de informa-
tiestroom tussen groep en bestuur.
Met deze nieuwe structuur ont-
staan er nieuwe communicatieka-
nalen tussen de leerkrachten die

de grootste verantwoordeli jkheid
binnen de school  dragen, en de
ouders die samen met de leer-
krachten, de inr ichtende macht
van de school  u i tmaken. Deze
dialoog is al  d ikwi j ls  op de proef
gesteld,  en bl i j f t  na 20 jaar een
spanningsveld. Toch bli jven we
geloven in de kracht van ons mo-
del ,  a ls dr i jvende kracht om een
ouderpart ic iperende Freinet-
school te bli jven.

Op pedagogisch vlak is er ook een
vernieuwde interesse en dynamis-
me ontstaan. De Appeltuin is na
twintig jaar niet meer het "Alter-
natieve experiment" gebleven, sa-
men met de ouders en de verschil-

lende leerkrachten is het meege6-
volueerd in de samenleving. Nu
we met de eindtermen voor het
eerst een bewuste poging zien om
op officieel niveau van onderwijs
een totaalgebeuren te maken, kun-
nen we zeggen dat we een school
van vandaag zi jn,  met de twee
voeten stevig geworteld in de rea-
liteit, en bli jvend gericht op men-
sen van morgen...
Moge de Appeltuin in ti jden van
informat ica,  d ig i ta l iser ing,  we-
reldcrisissen enz. een plaats bli j-
ven waar kinderen een basisvor-
ming kri jgen, gericht op zelfont-
plooiing en met respect voor de
ontplooiing van anderen .... I

Patrik Stubbe (ouder AT)



20 laar Appeltuin
Een persoonlijke terugblik...

ugustus 1978. Mijn eerste dagen in de Appeltuin.
De school had zijn echte appeltuin verlaten om in
het boerderijgebouw$e in Egenhoven in te trek-

ken. Er moest geschilderd, behangen, getimmerd en in-
gericht r,r'orden. Ook de jongste hummeltjes waren ge.
duldig met sponzen in de weer om de (toen nog hou-
ten) bierkratten proper te maken.
Het appeltjesbehang in de keuken oogde schitterend, de
schildersezels waren vastgeschroefd en met een mini-
mum aan materiaal maar met een maximum aan goeie

bedoelingen startten we het school-
jaar.
Ik herinner me de vele (bijna dage-
lijkse ) wandelingen in het aanpa-
lende Egenhovenbos (mijnhele ken-
nis van fauna en flora heb ik daar-
aan te danken). Spinazie en radijs-
jes oogsten uit de kleine schooltuin,
het puddingrecept van Roos dat
vandaag nog steeds voor de 'lekker-
ste' pudding zorgt, springtorens en

kampen op de weide, de appeltjesronde, het zingen om
de dag te beginnen, de kampvuren...
Er zijn natuurlijk ook minder idyllische herinneringen.
Op pedagogisch vlak was het echt zoeken. Er waren
meningsverschillen, twijfels, onduidelijkheid. Het ge-
brekkig grenzen stellen, zorgde meer dan eens voor
kinderleed.
Na vele discussies en het lezen van stichtende lectuur
werd dan ook aan het eind van dat schooljaar gekozen
voor een duidelijk afgelijnde aanpak.
De Freinetpedagogie beantwoordde aan de doelstellin-
gen die r,"e als appeltuiners voorop stelden.
Er werden voor de lagere school 2 leerkrachten gezocht
die reeds vertrouwd waren met de Freinetpedagoge.
Cociperatief gingen we aan het werk. Wat mezelf betreft
een cociperatie die verder reikte dan de werksfeer. Maar
dat is een nog persoonlijker verhaal.
Ondertussen gingen heel wat bewogen jaren voorbijen
dat zijn we nog steeds...in beweging. ffi

Martine Nerinckx 1eerkracht AT)

Er was eens...

ln 1975 stqrtlen een viihol ouderporen met een 'olternotieP

schooltie: de Appeltuin. Ze wilden voor hun kinderen wot

onders don de troditionele kleuterschooloonpok. Reeds no

enkele joren groeide he1 initiotief uit tot een volwoordige kleu-

ter- en logere ,chool. \

Behuizing

Achtereenvolgens huisde de school in een lokool von jeugd-

huis Heiberg te Kessel-Lo, een verdieping von Volkshogeschool

Elcker-lk te Leuven (woor de school, wegens de tuin vol oppel-

bomen, hoor definitieve noom kreeg), en een boerderiitie le

Egenhoven.

Sinds het schoolioor'85-86 heeft de Appeltuin, no een moei-

zome zoeklocht noor een voldoende grool gebouw, een on-

derkomen gevonden in het schoolgebouw oon de Weldodig-

heidsstroot, in Leuven. Bii deze lootste verhuis hod de groep

ouders en leerkrochten de duidelilke keuze gemookt om noor

de stod te verhuizen of toch minstens noor een "volk- en kind-

riike" buurl. Deze keuze log in hei verlengde von de keuze

voor de Freinetpedogogie.

Doorenboven werd de Appeltuin in 1984-85 officieel erkend

en gesubsidieerd.

Pedagogie

Aon onderwiisvernieuwing doen binnen de hoditionele struc-

furen en niet ols "ideole eilondschool" wos sbeds een norrn

bii de uitbouw von de Appeltuin.

De eersle ioren werd gewerklvonuit een heleboel idee€n, men

beriep zich o.m. op Rogers en Neill, die in de prohiik echter

moeiliik vorm kregen.

Toen enkele ouders vio Ahiegroep Kritisch Onderwiis in con-

locl h'rromen met de Freinel pedogogie log de optie om Frei-

nebchool le worden don ook voor de hond. Deze vernieu-

wingsbeweging bundelde hun eigen pedogogische en moqt-

schoppeliike idee€n.



0p kamp met
de jongste kleuters
Mei en iuni ziin d6 mqonden voor de kloskomPen in de Appel'
tuin. De kleuters goon trqditioneel nqor zee omdot dit voor de
iongsten nog steeds de leukste bestemming is. Er werd vroeger
gelogeerd in "Hel vissershuisie" le Oostduinkerke dcrt nu he-
loos ofgebroken wordt. Hef wos er wel wot primitief moor ge-
zellig en op kleutermoot. Gelukkig hebben wii dit ioor een on-
der Vissershuisie gevonden, ook in Oostduinkerke.

e groep is twee dagen ter
plaatse, 66n overnachting dus.
Het spreekt voor zich dat de

leerkracht di t  n iet  a l leen aan kan.
Voor ongeveer 20 kinderen gaan er
nog een 7-tal ouders mee. Zij hel-
pen niet alleen met de klussen zo-
als koken, afwassen, poetsen, kin-
deren aan- en uitkleden maar ne-
men ook deel  aan de akt iv i te i ten
en staan ook klaar voor andere dan
het eigen kind. De verplaatsing
naar zee gebeurt  met eigen wa-
gens. De meeste inkopen worden
op voorhand gedaan. Er wordt ook
klaargemaakt eten meegebracht
(soep, spaghett isaus, cake,. . . ) .
Op kamp gaan met zo'n jonge kin-
deren is een hele klus. Dit weegt
echter niet op tegen het plezier dat
zowel de kleuters,  de juf  a ls de
ouders eraan beleven! Bovendien
is het een kans voor kleuters om
een aantal verri jkende ervaringen
op te doen zowel indiv idueel  a ls
in groep.

Tegen het einde van het school; 'aar
zijn vriendschappen gegroeid, zijn
banden gesmeed tussen verschil-
lende indiv iduele k inderen maar
nog alti jd binnen een klas-school-
s i tuat ie of  thuissi tuat ie (bi jvoor-
beeld wanneer een vriendie bij je
komt spelen of logeren). Het ont-
dekken wat die banden betekenen
in een situatie buiten klas-school-
thuis, is een heel intense belevenis
voor jonge kleuters. Voor de klas
als groep is het tevens een soort be-
kroning op een jaar samen bezig
ziin.
Daarom raad ik ouders van jonge
kinderen af die pas na Pasen erbij
kwamen om mee te gaan op het

ontdekkingskamp. De ervar ing
heeft  geleerd dat deze kleuters,
hoe sterk zij ook zljn, er wat verlo-
ren bij lopen en dat de frustratie
meestal groter is dan het plezier
van het kamp.
De kust is als omgeving ideaal
voor een kamp waar het ontdek-
ken centraal  staat.  Denk maar aan
al  de mogel i jkheden van zand: sa-
men reuze zandkastelen bouwen,
schatten vinden onder het zand,
schelpen zoeken in het zand, zand
in de ogen, rol len van de duinen,
graven tot aan het water; wanneer
de zon van de part i j  is  kan er ook
in het zoute zeewater gespeeld
worden of  kan het water met em-
mert jes worden aangedragen, kan
er modder mee worden gemaakt
en modderkastelen, . . . .
Het samen slapen is eveneens een
heel intens gebeuren. Een vreemd
bed, andere omringende geluiden,
een andere l icht inval  . . . .De kinde-
ren kiezen zelf naast wie ze slapen,
wie onder en wie boven slaapt in
de stapelbedjes.  Omringd door
vriendjes en klasgenootjes beleven
ze het genot van gezell ig te giebe-
ren, te vertellen, te fluisteren, om
de boel  op stel ten te zet ten en om
de volwassenen die mee zi jn ui t  te
dagen, hur-r grenzen af te tasten, los
van de eigen mama of papa of
oma.. .
Het groepsgebeuren staat centraal.
Akt iv i te i ten z i jn toegespi tst  op de
grote groep of  op een aantal  k le i -
nere groepen. Voor de indiv iduele
kleuter betekent dat soms een aan-
passing. Tot ze ontdekken dat ze
bij een andere voiwassene wel te-
rechtkunnen om even op adem te
komen.

Het ontdekken dat een ouder van
iemand anders ook iets voor jezel f
kan betekenen. Los geraken uit je
eigen vertrouwensrelat ie en die
kunnen delen met anderen. Hoe is
die papa om mee te ravotten? Hoe
is mi jn juf  om mi j  te wassen, aan
te k leden, om mi j  te t roosten,. . .
Ontdekken van andere gewoontes
en r i tuelen.
Voor de kleuters wiens papa of
mama mee is,  betekent het vaak
het leren delen van die ouder met
klasgenoot jes.  Sommige kleuters
hebben het daar lastig mee en ei-
sen de aandacht van hun papa of
mama oP.

Voor de ouders zel f  is  zo'  n kamp
een unieke gelegenheic l  om hun
kleuter eens bezig te z ien in een
andere dan de thuiscontext .  Bo-
vendien is er de gezel l igheid bi j -
voorbeeld 's avonds onder volwas-
senen wanneer de kroost eindel i jk
vredig s laapt.  Dan is het nakaar-
ten en ook voorbereiden voor de
volgende dag, bi jvoorbeeld een
zoektocht met opdrachtjes.
In een dagboek worden de voor-
naamste gebeurtenissen opgete-
kend. Als geheugensteunt je om la-
ter in de klas vercler mee te wer-
ken. Terug in de klas worden de
ontdekkingen verder ui tgediept
met de kinderen die hier interesse
voor hebben. Soms wordt er iets
ui t  de kontekst  mee gedaan zoals
zandtekeningen met l i jm maken,
een ki ikdoos maken met voorwer-
pen op het strand gevonden, iets
met de verzamelde schelpen, met
klei  werken,. . .  l |

lo Desnredt (leerkraclrt AT) &
Anne De *rrct (ouder AT)
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