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Woord vooraf 

Kinderrechten maken deel uit van de dagelijkse werking op de Freinetschool Het 
Prisma in Gent. De Freinetpedagogie steunt op democratische principes waarin het 
kind centraal staat en de werkvormen zijn daarvan een praktische vertaling.

In 2009 stelden een groep Franse kinderen in Montpellier een charter op waardoor 
kinderrechten bij hen op school gerespecteerd worden. Op die manier kunnen kinderen 
en begeleiders goed functioneren binnen een sterk heterogene en coöperatieve groep 
zoals in een classe unique.

Ook in Het Prisma werken we volgens het principe van de classe unique: alle kinderen, 
van tweeëneenhalf tot twaalf jaar, werken samen in één groep. We hebben het Franse 
charter als inspiratiebron gebruikt om kinderrechten op onze school bespreekbaar te 
maken. We deden dat via kringgesprekken in onze leefgroepen. De bedoeling was na 
te gaan in hoeverre de kinderrechten bij ons gerespecteerd werden en hoe we onze 
houding en werkwijze op school nog konden verbeteren. 

Daarenboven heeft onze school ook een charter tegen geweld opgesteld. Hierin legden 
de kinderen vast wat voor hen gewelddadig is. We bespraken hoe we geweld kunnen 
herkennen en benoemen enerzijds en anderzijds hoe we geweld kunnen sanctioneren 
om het uit onze school te bannen. Dat charter tegen geweld heeft ons een heel eind 
op weg geholpen om te spreken over kinderrechten. 

Dit boek is een neerslag van de gesprekken en bevindingen rond kinderrechten zoals 
we ze in onze school beleven. Het is dus een heel concrete weerspiegeling van onze 
praktijk. De sterkte van dit boek is dat de kinderen zelf hun rechten creatief verbeelden 
door middel van illustraties en door te vertellen hoe zij deze rechten begrijpen. Op die 
manier blijven kinderrechten niet abstract. De plichten hebben we onrechtstreeks ook 
belicht en zijn terug te vinden in het boek door bij elk recht te verwijzen naar het belang 
van de groep. 
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Het boek is op onze school een uitstekend werkmiddel gebleken voor allen die te 
maken hebben met de opvoeding van kinderen, zowel thuis als op school. Het is tege-
lijk een aanzet om te filosoferen rond kinderrechten. 

In november 2011 werd onze school uitgeroepen tot de eerste kinderrechtenschool in 
Vlaanderen.

Het Prismateam
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