
Kleuters  van alle    Leeftijden 
samen  in    een groep

UNIEK IN MECHELEN

Vanaf 1 september 2022 zitten bij GO! Freinetschool Villa Zonnebloem kleuters van 
alle leeftijden samen in een groep. Hiermee gaat de school nog meer naar de 
basisvisie van Celestin Freinet: leren met, van en aan elkaar.

Hoewel nieuw en uniek in Mechelen, heeft de classe unique haar nut reeds 
lang bewezen. Er is nationaal en internationaal onderzoek naar verricht. De 
resultaten daarvan zijn bijzonder gunstig. 

GO! Freinetschool Villa Zonnebloem en Het Zonnehuis krijgen kleuterklassen 
volgens het unieke concept van Classe Unique, 4 klassen in De Villa en 2 in 
Het Zonnehuis. 

Freinetschool Villa Zonnebloem start in de kleuterschool met

GO! FREINETSCHOOL VILLA ZONNEBLOEM
Berthoudersplein 22
2800 Mechelen
info@villazonnebloem.be
T 015 33 66 60

GO! FREINETSCHOOL HET ZONNEHUIS
Lijsterstraat  25
2800 Mechelen
info@villazonnebloem.be
T 015 21 83 33
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WAT

MEER ROLLEN, 
MEER UITLEGGERS
Niet enkel de leerkracht dient als 
rolmodel, ook de oudere kinderen 

doen dat. Er zijn meer “uitleggers”. 
En elk kind wisselt voortdurend 

van rol.
KLEINE “INSTROOM” 

EN KLEINE 
“UITSTROOM”

Jaarlijks komen er slechts enkele kin-
deren bij en verlaten slechts enkelen 

de groep. Hierdoor krijg je een hechte 
groep die de klaswerking zeer goed 

kent en nieuwkomertjes samen  
mee ondersteunt.

UNIEK MAAKT

Freinetonderwijs
van deVlaamse Gemeenschap

STIMULEREN VAN 
SOCIALE ONTWIKKELING
Samen leven in een groep van verschillende 

leeftijden is een weerspiegeling van de 
maatschappij en bevordert de sociale 

ontwikkeling. Je kind knoopt relaties aan 
met kinderen van verschillende leeftijden. 

Leefwerk, werken in groep, discussies, 
zelfreflectie en medezeggenschap zijn een 

aantal aspecten die hierdoor sterk aan bod 
komen.

RIJKE MANIER
VAN LEREN 

Leren gebeurt in verschillende 
 richtingen.

Jongere kinderen zijn geïnteresseerd in 
hun omgeving, in wat ouderen doen, 
stellen voortdurend vragen, zien en 
horen veel van de oudere kinderen 

naar wie ze opkijken, worden vlugger 
zelfstandig. Oudere kinderen leren 

beter door het zelf uit te leggen aan 
de jongere kinderen.

VERLENGDE VAN
DE FAMILIALE 
STRUCTUUR 

Het sluit meer aan bij de natuurlijke 
ontwikkeling van het kind zoals die buiten 

de school gebeurt. Doordat de kinderen 
een aantal jaren bij dezelfde begeleider en 
klasgenootjes zitten, bouwen ze onderling 

een hechte band op. Dit zorgt voor 
vertrouwen, rust, stabiliteit en veiligheid 

waarin kinderen zich voluit kunnen 
ontplooien.  

MEER 
INDIVIDUELE 
AANDACHT 

Er is meer tijd om kinderen te 
begeleiden, omdat oudere kinderen 
al op een bepaalde routine en zelf-
standigheid draaien. Ze kennen de 
klas, de leerkracht en de gewoon-
tes. Jongere kleuters draaien op 

hun beurt vlotter mee in een reeds  
bestaande structuur, waardoor 

er dan weer tijd vrijkomt voor de 
oudere kleuters.

LEREN OP JE 
EIGEN TEMPO 

Er is respect voor het leerritme van 
je kind. Doordat er geen jaargrenzen 

meer zijn, kunnen en mogen kinderen 
op bepaalde gebieden sneller of trager 

gaan. Er is meer aandacht en tijd 
voor “rijping” voor het natuurlijke 

groeiproces. 

Classe UniqueClasse Unique

LEEFWERK
Spel = werk en werk = spel. Kinderen 

leren door naar elkaar te kijken, 
samen te leven, te spelen en te wer-

ken, ongeacht de leeftijd. Freinet-
technieken als buurtwandelingen, 

onderzoeken, praatrondes en levend 
rekenen leiden door deze mix van 

van leeftijden tot rijke 
leermomenten.
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