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Ergernis. “Ik heb de hele va-

kantie serieus gevochten tegen 

mezelf”, schrijft een leraar. “Ik 

twijfelde aan alles. Ik doe mijn 

job graag maar ik zie ertegenop 

om in september weer helemaal 

van nul te moeten beginnen. Al 

die weerstanden.” 

Verwondering. We komen ze wel vaker tegen. Oudere 

leraren die blijven, maar zich toch telkens afvragen waar ze 

hun energie moeten halen. Jongere leraren die de job verla-

ten voor ze er hun draai in hebben kunnen vinden. Wie in 

onderwijs fl uitend door het leven gaat lijkt wel verdacht. En 

de leerlingen? Die staan toeterend klaar met de vuvuzela 

van het nieuwe jaar. 

Verantwoordelijkheid. Ik mocht onlangs prof. Howard 

Gardner ontmoeten. Hij is een wereldautoriteit, vooral door 

zijn werk over de meervoudige intelligentie. De jongste ja-

ren heeft hij zich toegelegd op wat hij the good work noemt. 

Hij pleit ervoor de 3 M’s van onze westerse samenleving 

(Me, Money, Markets) te vervangen door de 3 E’s (Excellence, 

Engagement, Ethics). Leraren spelen hierin een ontzettend 

belangrijke rol. Ze wijzen ons de weg naar echte kwaliteit, 

sociale verantwoordelijkheid en zingeving. Hij stelt vast dat 

mensen maar weinig echte rolmodellen kunnen noemen. 

Ze vallen bij zo’n vraag vaak terug op mythes als Mandela, 

Gandhi of pakweg Obama. Maar als we doorvragen ko-

men we uit bij de échte rolmodellen in onze samenleving: 

leraren. Echte mensen die er door hun integere en creatieve 

engagement naar streven het beste in iedereen naar boven 

te halen. Ze proberen een goede leraar te zijn maar vooral 

ook een goede mens en een goede burger. En ze vragen van 

hun leerlingen hetzelfde. Basisvoorwaarde is voor Gardner 

de refl ectie. De leraar die nadenkt over zichzelf en zijn job, 

is prima. De volgende stap is dat hij dat ook doet samen 

met zijn collega’s. Dat de school op één lijn zit: van de per-

soonlijke spiegel naar de gemeenschappelijke missie en het 

rolmodel. Dan ligt het accent niet meer op ‘mij’ maar op 

‘wij’. Geluk wordt dan ‘je goed voelen terwijl je het goede 

doet’. Dat geldt zowel voor leerlingen als voor leraren en de 

rest van de samenleving. En Gardner voegt er lachend aan 

toe: “Vooral ook voor journalisten. Ze zouden de klemtoon 

meer moeten leggen op het positieve, op wat mensen in-

spireert.” Hij heeft gelijk. Ons nieuwe motto ligt daarmee 

vast: ‘Opgelet! Passie inspireert!’ Mag het ook dat van jou 

worden. Prettig schooljaar.

Hoofdredacteur Klasse

leo.bormans@klasse.be

 Het echte rolmodel?
De leraar 



 04 Het nieuws
Wat is nieuw voor jou op 1 september?

 10  Terug naar huis
Zo’n 1000 leerlingen gaan thuis naar 

school. Kunnen ouders lesgeven?

 18  Samen op school
TV.Klasse volgt 18 jaar lang drie 

generaties Vlaamse jongeren.

 20  De make-over van de schoolbrief
Hoe bereik je meer ouders met 

laagdrempelige brieven? 13 trucs.

 23  Help
Maak je eigen digibord voor 50 euro.

 25  Sjapo
Kinderopvang in de droomwoonkamer

 27  Hanne zwijgt op school
Selectief mutisten klappen dicht uit 

angst voor de leraar.

 30 De lerarenkamer
Vijf goede voornemens bij de start van 

het schooljaar

 32  Dialoog
Meer participatie dankzij Facebook?

 35  Sjapo
Koken met Comenius

 36  Quality teaching
Ontsluierd: het geheim van goed 

onderwijs

 39 Zeker doen

INHOUD

Isabel Message, mama én juf: “Scholen zijn geen centra voor sociaal contact. 
Ze moeten vooral kennis doorgeven.” p. 10

Het geheim van goed onderwijs? De Australische professor Lovat deed er jarenlang 
onderzoek naar. Het antwoord blijkt zowel voor leraren als voor leerlingen 
waardevol te zijn.  p.36

Jos, papa van Hanne: “Thuis sprak ze honderduit over de school en haar vriendinnen. 
Maar op school had niemand ooit haar stem gehoord. Het was alsof ze niet kon 
spreken.” p. 27
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BEELD VAN DE MAAND

SCHRIK VOOR 
DE SCHOK

[Haïti] In Sarthe, een buurt in 

Port-au-Prince, worden slacht-

offers van de aardbeving van 

12 januari opgevangen in tenten 

van Artsen Zonder Grenzen en 

Handicap International. 

Ze wachten er op protheses 

voor geamputeerde ledema-

ten of verblijven er omdat hun 

ouders onder het puin geble-

ven zijn. Ze krijgen er ook les. 

Niet evident, want de beste 

leraren zijn uitgeweken naar de 

Verenigde Staten of de Domi-

nicaanse Republiek. Al zingend 

leren de kinderen hun lessen. 

Die vinden plaats in tenten, om-

dat de kinderen schrik hebben 

om binnen te zitten. Onlangs 

sprongen leerlingen door het 

raam van hun klaslokaal omdat 

ze dachten dat er opnieuw een 

aardbeving was. De trillingen 

werden echter veroorzaakt 

door werken in de straat.

 
©

Katrijn Van Giel
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HET NIEUWS

Wat verandert op 1 september 2010? 

JE LEERLINGEN
• die in de Brusselse basis- en secun-
daire scholen gebruik willen maken 
van de voorrang ‘thuistaal Nederlands’ 
moeten voortaan de kennis van het 
Nederlands van hun ouders bewijzen.

Basisonderwijs
• die op vijf of zes jaar naar het ge-
woon lager onderwijs gaan, moeten het 
schooljaar ervoor voldoende aanwezig 
geweest zijn in het Nederlandstalige 
kleuteronderwijs. Als dat niet het geval 
is, kunnen ze door te slagen voor een 
taalproef toch instappen. 
• moeten geactualiseerde eindtermen 
Nederlands (taalbeschouwing, strate-
gieën en (inter)culturele gerichtheid) en 
eindtermen Frans bereiken.
• moeten streven naar geactualiseerde 
ontwikkelingsdoelen en bijgewerkte 
eindtermen techniek en natuur (wereld-
oriëntatie) bereiken.

Secundair onderwijs
• kunnen in het voltijds gewoon 
secundair onderwijs en deeltijds 
beroepssecundair onderwijs fl exibele 
of individuele leertrajecten volgen. 
• kunnen in om het even welk leerjaar 
en opleiding (ook bij overzitten) een 
vrijstelling krijgen van programma-

onderdelen als ze daarvoor al eerder 
slaagden in het secundair onderwijs.
• moeten in de onthaalklas voor 
anderstalige nieuwkomers streven naar 
functionele taalvaardigheidsdoelen.

• moeten nieuwe vakoverschrijdende 
eindtermen (VOET) nastreven.
• moeten in de eerste graad A-stroom 
geactualiseerde eindtermen Neder-
lands (taalbeschouwing, strategieën 
en (inter)culturele gerichtheid), Frans, 
natuurwetenschappen en techniek 
bereiken. In de B-stroom gaat het om 
ontwikkelingsdoelen.

JE SCHOOL
• krijgt met de engagementsverkla-
ring een extra instrument voor goede 
afspraken met ouders.
• krijgt een beperkter budget voor 
vervangingseenheden voor leraren op 
bedrijfsstage.
• kan voor de inschrijvingen voor het 
schooljaar 2011-2012 verder experimen-
teren met de aanmeldingsprocedure.

Basisonderwijs
• kan in gemeenten met meer dan 1500 
inwoners per km² een nieuwe school 
voor gewoon basisonderwijs in de buurt 

krijgen, als ze op minimaal 250  m ligt 
van elke andere kleuter-, lagere of basis-
school of vestigingsplaats van dezelfde 
groep.
• kan als gewone lagere school in 
Anderlecht, Antwerpen, Beersel, Brus-
sel, Dilbeek, Gent, Grimbergen, Halle, 
Vilvoorde en Wemmel bijkomende 
lestijden krijgen zodra het aantal 
leerlingen op de eerste schooldag van 
oktober 2010 stijgt met minimaal twaalf 
ten opzichte van de teldag voor het 
schooljaar 2010-2011.

Secundair onderwijs
• moet voor programmaties, omvor-
mingen en overhevelingen die ingaan 
vanaf 1 september 2011 uiterlijk 30 
november 2010 een aanvraag indienen. 
• krijgt uitgebreidere beleggingsmoge-
lijkheden.
• heeft een gewijzigd studieaanbod.
• moet in de tweede graad bso Frans of 
Engels opnemen in de basisvorming.

JIJ
• kunt ouderschapsverlof nemen tot je 
kind twaalf jaar is. 
• wordt in het secundair onderwijs 
niet meer vervangen als je voor korte 
tijd afwezig bent. 
• krijgt als leraar secundair geen 
premie meer als je tijdens de vakantie 
een bedrijfsstage volgt.
• krijgt als nieuwe leraar niet langer 
een mentor toegewezen die daarvoor 
vrijgesteld wordt.
• hebt als directeur geen recht op een 
niet-verworven salarisschaal voor een 
diploma of getuigschrift voor 
Hogere Opvoedkundige Studies 
(DHOS/GHOS), wanneer je dat behaalt 
op of na 1 september 2010.

Dit zijn de meest relevante wijzigingen voor 
basis- en secundair onderwijs. Een volledig 
overzicht vind je op www.klasse.be/leraren.
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Hoger onderwijs wordt universitair 

Vanaf het academiejaar 2013-2014 
worden academische hogeschool-

opleidingen als industrieel ingenieur, 
vertaler/tolk, handelswetenschap-
pen … universitaire opleidingen. Op 
die manier wordt het duidelijk: een 
professionele opleiding volg je aan 
de hogeschool, een academische aan 
de universiteit. Dat maakt ook de 
diploma’s transparanter voor studenten 
en werkgevers. Het gaat concreet om 
de opleidingen van twee cycli in zeven 
studiegebieden: architectuur, gezond-
heidszorg, industriële wetenschappen 

& technologie, biotechniek, product-
ontwikkeling, toegepaste taalkunde en 
handelswetenschappen & bedrijfskun-
de. Samen zijn die goed voor meer dan 
21.000 studenten. Dat betekent dat de 
universiteiten er een derde van hun po-
pulatie bovenop krijgen. Daarom wordt 
de operatie over tien jaar gespreid. In 
de praktijk blijven de opleidingen op 
dezelfde plaatsen aangeboden. Worden 
niet geïntegreerd: opleidingen uit de 
studiegebieden nautische wetenschap-
pen, de muziek- & podiumkunsten en 
de audiovisuele & beeldende kunst. 

Een mok voor jou

Wat brengt leraren samen? De kof-
fi ehoek! Daarom verrast Klasse 

dit schooljaar af en toe een koffi ehoek 
in een Vlaamse lerarenkamer met een 
cadeautje: een set exclusieve mokken 
met aan de binnenkant de warme 
slogan ‘Passie inspireert’. Aan de bui-
tenkant vind je het logo van TV.Klasse. 
Laat je inspireren door de warme 
fi lmpjes van TV.Klasse en geniet in 
de koffi ehoek van het gepassioneerde 
gezelschap van je collega’s. Wie zulke 
mokken van Klasse te pakken krijgt 
en er een leuke groepsfoto mee maakt, 
maakt kans op een weekend aan zee 
voor al wie op de foto staat (maximaal 
zes personen). 

(Mail je foto vóór 31 december naar 
win.leraren@klasse.be)

Europa vecht tegen sociale uitsluiting

Een op de zes Europese 
jongeren verlaat voor-

tijdig de schoolbanken. 
18 procent van hen heeft 
zelfs maar een diploma lager 
onderwijs. Kinderen uit al-
lochtone, kansarme gezinnen 
maken bovendien veel meer 
kans op drop-out. In het 
kader van het Belgische EU-
voorzitterschap is er daarom 
op 28 en 29 september een 
gesloten conferentie over 
sociale inclusie in en door 
onderwijs: hoe doorbreek je 
de vicieuze cirkel van ongelijkheid? Op 
het programma staan o.a. workshops 
over het belang van Early Childhood 
Education and Care (ECEC), levenslang 
leren en actief burgerschap. 
Naar aanleiding van het Europees 
Jaar van de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting kregen zes door 
de EU gefi nancierde projecten alvast 
de Europese prijs voor een leven lang 
leren. Een daarvan is het Learning 

migration network uit Noorwegen. Dat 
heeft 170 scholen, instellingen voor 
lerarenopleiding, onderwijsautoriteiten 
en ngo’s uit 19 landen geholpen om 
leren en lesgeven in multiculturele 
klassen te verbeteren. Het netwerk 
organiseerde culturele evenementen 
zoals festivals en vertoonde fi lms die 
kinderen, zowel migranten als andere 
kinderen, hadden gemaakt over hun 
leven en dromen.

www.education2010.be

Gezocht:
(web)redacteur (m/v)
Heb jij zin om vanaf 1 novem-
ber 2010 als (web)redacteur bij 
Klasse te werken? Dat kan. Voor 
deze vacature (een detachering) 
komen zowel vastbenoemde als 
tijdelijke leraren in aanmerking. 
Je vindt alle info op www.
klasse.be/leraren/vacature.php.
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HET NIEUWS

➜ Overschakelen is niet slecht. 

In 2007-2008 veranderden 

11.368 leerlingen secundair 

vóór 15 januari van studierich-

ting. Acht op de tien slaagden. 

70 procent haalde een A-attest, 

14 procent een B-attest en 

16 procent een C-attest.

➜ Bijna de helft (47 procent) 

van de pesterijen op school 

gaat over kledij. Naast het 

uiterlijk, zoals lengte en gewicht 

(49 procent), is dat volgens Bel-

gische scholieren de belangrijk-

ste reden om iemand te pesten.

➜ In 2007 verliet 15 procent 

van de leerlingen in Vlaanderen 

de school zonder diploma of 

getuigschrift. Dat is 2,5 procent 

meer dan in 1999. Bij de meisjes 

stroomt 11 procent ongekwa-

lifi ceerd uit, bij de jongens 

18 procent.

➜ Negen op de tien scholieren 

spieken, zo blijkt uit een steek-

proef bij 409 leerlingen. 

De zijdelingse blik blijft het 

populairst, op de voet gevolgd 

door fl uisteren. De klassieke 

spiekvakken blijven wiskunde en 

Frans. Als reden geven scholie-

ren prestatiedruk en faalangst, 

gebrek aan procesevaluatie, 

zoeken naar bevestiging en des-

interesse voor een vak aan.

➜ Zeven op de tien eerstejaars 

hoger onderwijs komen tot 

3,5 kilogram aan. Dat komt 

omdat ze plots veel minder be-

wegen. Dat blijkt uit onderzoek 

aan de UGent. De eetgewoon-

ten zouden veel minder een 

rol spelen. Er is geen verschil 

tussen jongens en meisjes en 

tussen kotstudenten en niet-

kotstudenten. 

Buitensluiten nog erger dan pesten?

Vriendschappen kunnen kinderen 
beschermen tegen de stress van 

het er niet bij horen. Dat blijkt uit 
onderzoek van psycholoog Ellen Peters 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
De invloed van vriendschappen of 
het ontbreken daarvan op stress bij 
kinderen onderzocht ze via het stress-
hormoon cortisol in hun speeksel. Kin-
deren die werden buitengesloten door 
hun klasgenoten hadden op school 
hogere niveaus van het hormoon. Als 
ze daarnaast dan ook geen vriend(in) in 
de klas hadden, bleef het cortisolniveau 
ook de rest van de dag hoog. Gepeste 
kinderen hadden geen verhoogde 
stress. Is buitensluiten dan niet pesten? 

Ellen Peters: “Gepeste kinderen hebben 
wel contacten met anderen, al zijn die 
niet altijd even plezierig. Ze worden 
uitgescholden of geplaagd, maar ze 
hebben wel contact met de groep en 
vaak hebben ze ook wel vriendjes of 
vriendinnetjes. Kinderen die genegeerd 
worden hebben veel minder moge-
lijkheden voor contacten. Evolutionair 
gezien is sociale interactie een belang-
rijke voorwaarde om te overleven. Het 
ontbreken daarvan is dan ook bijzonder 
stressvol. Daarom moet je als ouder 
of leraar van een buitengesloten kind 
zoeken naar ingangen om het kind te 
steunen bij het aangaan van contacten.”

Zo’n 5000 leraren 
zetten hun eerste stappen in het 
onderwijs. Het gaat om onder-
wijzers, opvoeders, directeurs, 
paramedisch personeel ... van de 
kleuterklas tot de universiteit.

Volg starter Eva op 
www.tvklasse.be.

Geen 2x Klasse

Leraren die op hetzelfde adres 
wonen, krijgen voortaan één 

exemplaar van Klasse in de bus. 
De Lerarenkaart ontvangt elke leraar 
nog wel. Wil je toch twee exemplaren 
ontvangen, mail dan naar 
secretariaat.leraren@klasse.be. 

IN HET KORT
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Prenten van venten

Jongens scoren beter voor weten-
schappen dan meisjes. Een studie 

aan de Rutgers Universiteit in New 
Jersey toont aan dat die genderkloof 
wegvalt wanneer in het handboek che-
mie van de leerlingen de afbeeldingen 
van de overwegend mannelijke weten-
schappers worden aangepast. 29 jon-
gens en 52 meisjes uit het secundair 
onderwijs kregen een tekst van drie 
pagina’s over chemie te lezen en legden 
daarna een test af. De teksten waren 
identiek, maar anders geïllustreerd. 
Een derde van de leerlingen kreeg 
uitsluitend stereotiepe afbeeldingen 
van mannelijke wetenschappers. Een 
andere groep zag enkel vrouwelijke 
chemici. Bij een derde groep waren de 
afbeeldingen gemengd. Meisjes die 
de puur ‘vrouwelijke’ tekst kregen 
scoorden opvallend beter dan de 
meisjes die de andere versies lazen. Ze 
deden het zelfs beter dan de jongens. 
De jongens die enkel illustraties van 
mannen te zien kregen, presteerden het 
best, maar veel scheelde het niet met de 
jongens in de andere twee groepen. De 
scores voor de leerlingen die de tekst 
met gemengde afbeeldingen kregen, 
bevestigden de genderkloof. 

Ben je leraar, CLB-medewerker, opvoeder ...?
Abonneer je op de nieuwsbrief van 
LERARENDIRECT of lees het nieuws op 
www.lerarendirect.be.

Ben je directeur of secretariaatsmedewerker?
Abonneer je op de nieuwsbrief van 
SCHOOLDIRECT of lees het nieuws op 
www.schooldirect.be.

MÉÉR ONDERWIJSNIEUWS? ELKE WOENSDAG KANT-EN-KLAAR IN JE MAILBOX.

De perfecte job

Armoede is een ver-van-mijn-bedshow

In het VTM-programma ‘Het Perfecte Plaatje’ mag de gemiddelde Vlaming zijn 
dromen in lijstjes gieten. Welk beroep kwam er als de perfecte job uit? De leraar! 

Ver boven de nieuwslezers en de fotomodellen. Het lijstje zou er in vele landen an-
ders uitzien. De bewondering van de gemiddelde Vlaming mag ons een troost zijn.U  

Vlaamse jongeren engageren zich 
makkelijker voor armoede in de 

wereld dan voor armoede in hun eigen 
buurt. Dat blijkt uit een onderzoek 
van Steunpunt Jeugd. Dat peilde vorig 
schooljaar bij 1600 Vlaamse jongeren 
naar hun engagement binnen zes 
maatschappelijke thema’s. Het milieu 
ligt de jongeren daarbij het nauwst 
aan het hart, aldus Bert Pieters van 
Steunpunt Jeugd. “Driekwart van de 
jongeren probeert er iets aan te doen, 
zoals sorteren of de fi ets gebruiken. 
Maar bijna de helft van de bevraagde 
jongeren engageert zich ook om de 

armoede in de wereld aan te pakken, 
door geld te storten of acties op het 
getouw te zetten. De school is daarvoor 
een belangrijke stimulans.” Opmer-
kelijk: van problemen dichter bij huis, 
zoals armoede of sfeer in de buurt, 
liggen jongeren veel minder wakker. 
“Veel jongeren weten niet eens dat er 
armen in de buurt wonen, laat staan 
dat ze weten hoe ze er iets aan kunnen 
doen.” Het onderzoek betekent de start 
van het Jaar van de Jeugd. 

Lees het eerstelijnsdossier ‘Kansarmoede’ op 
www.klasse.be/leraren/eerstelijn.

 
©

Luc Daelem
ans
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Isabel Message: “Toen we pas getrouwd waren, was 
huisonderwijs in de VS heel populair. Ik begon erover te lezen 
en vond het een mooi idee: niet dat je scholen moet afschaffen, 
maar wel dat je je kinderen van heel nabij kunt volgen. Na de 
kleuterschool ben ik Eimear thuis beginnen les te geven. Dat 
lukte. Twee jaar later kwam Rhys erbij, daarna Finn en nu ook 
Robin. Ik evalueer het jaar per jaar. Als het niet meer lukt en 
mijn kinderen niet meer krijgen wat ze nodig hebben, gaan ze 
gewoon naar school. Het is de bedoeling dat ze een diploma 
halen en kansen krijgen om verder te studeren.” 

Hoe ga je te werk?

Isabel: Ik maak een planning voor het hele jaar en bepaal 
per week wat de kinderen gezien moeten hebben. We volgen 

het schooljaar en dus ook de schoolvakanties. Ik geef alle 
lessen zelf: taal, wiskunde en WO. In de huiskamer. Hier staan 
bureaus en computers. Bij nieuwe leerstof zitten we naast 
elkaar en overlopen die. Als de kinderen het begrepen hebben, 
kunnen ze zelfstandig verder. Ik ben telkens met eentje bezig 
en de anderen doen hun werk, ze lezen als ze even moeten 
wachten, of ze zijn bezig met de jongste kinderen. Natuurlijk 
hebben ze vaker geen zin dan wel, maar ze weten: als ze 
doorwerken zijn ze klaar op een paar uur. Vlugger dan op de 
schoolbanken, waar je de middenmoot moet volgen. Dus kan 
de klas uit zijn om twee uur in de namiddag. En geen huis-
werk …” 

Eimear (12): “… want het is hier altijd huiswerk, vanaf 
negen uur ’s morgens!”  

Niet alle leerlingen gaan op 1 september naar school. Meer dan 900 leer-

lingen krijgen thuis les. Vier keer meer dan tien jaar geleden, maar het blijft 

een randfenomeen. Dat zes op de tien zich niet inschrijven bij de Examen-

commissie, is wel een probleem. Klasse trekt naar twee gezinnen waar 

huisonderwijs werkt. Waarom gaan de kinderen niet naar school? Kunnen 

ouders lesgeven? En krijgen ze ook de inspectie over de vloer?

KUNNEN OUDERS LESGEVEN?

Terug naar 

SCHOOL 

“DE HELE DAG HUISWERK”

Isabel Message is mama van zes kinderen. Aan de oudste vier geeft ze thuis les. 

Robin gaat naar het eerste leerjaar, Finn naar het derde, Rhys naar het vijfde en Eimear 

naar het eerste jaar secundair.
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Isabel: “Schoolboeken krijg ik via de collega’s van mijn 
schoonmoeder, die ook lesgeeft. Handig, want dat is gesneden 
brood. En ik ben zeker dat ik daarmee het leerplan volg. Ik haal 
ook lesmateriaal van de website KlasCement. Zelf schrijf ik 
geen cursussen, daar heb ik geen tijd voor. De toetsen haal ik 
uit de handleidingen.”

Een hele klus. Wat vind je zo leuk aan huisonderwijs?

Isabel: “Ook al heb je veel geduld nodig, je leert hoe je 
kinderen in elkaar zitten, hoe je ze moet aanpakken. Je speelt 
enorm kort op de bal. In een klasgroep kun je ze nooit zo 
persoonlijk benaderen, ook al is er GOK- en gon-begeleiding. 
Het is ook heel fi jn om je eigen kinderen te leren schrijven en 
lezen. Dan ben je apetrots. Eimear is geslaagd voor haar lagere 
school, en het voelt aan alsof ik zelf geslaagd ben. Na zes jaar is 
dat voor mij de grootste beloning.” 

Ben je juf of mama?

Isabel: “Ik ben mama én juf. Het is niet echt een rol die ik 
opneem tussen negen en vier. Ik ben streng, maar geef mijn 
kinderen geen schrijfwerk als straf, wel moeten ze een deel van 
hun kamer opruimen. Ik kan natuurlijk niet zomaar zeggen: 
‘Vandaag geen school’, want ik heb mijn planning opgemaakt 
voor een volledig schooljaar.” 

Eimear: “Als mama zich niet goed voelt, hebben we vrij. 
‘Mama, moet je niet even gaan liggen, wij passen wel op de 
kleintjes’, zeggen we dan.”

Isabel: “Verjaardagen zijn vrije dagen. Dat zijn onze peda-
gogische studiedagen. Uitstapjes naar het theater of museum 
maken we ook, meestal in het weekend.” 

Kunnen ouders lesgeven?

Isabel: “Natuurlijk. Leraren hebben een diploma nodig om 
les te geven, want ze staan voor een klas van twintig leerlingen 
of meer. Maar moet je als ouder examen afl eggen om je kinde-
ren op te voeden? Vaste voeding, op het potje leren gaan, dat 
gaat met vallen en opstaan. Net zoals lesgeven aan je kinderen. 
Maar het is niet voor elke ouder weggelegd. Als je echt onder 
de mensen wilt komen, dan kun je beter gaan werken. Ik ben 
echter een huismus. Ik mis geen collega’s. Het hangt er ook 
van af of je kinderen je accepteren als juf.”

Eimear: “Ik ben mijn mama wel eens beu gezien. Maar 
daarom wil ik geen juf in de plaats! Het gaat er soms hard aan 
toe. Maar zo leer je wat je wel en niet mag zeggen.”

Isabel: “Het huishouden staat natuurlijk voortdurend op 
zijn kop omdat de kinderen altijd thuis zijn. Ik heb soms ook 
geen zin om les te geven. En ik ben altijd heel blij dat het 
vakantie is. Maar ik voel me hier niet opgesloten. Ik moet ’s 
avonds geen uren meer met mijn kinderen over hun huiswerk 
gebogen zitten zoals andere ouders.” 

Missen je kinderen geen sociale vaardigheden?

Isabel: “Ze hebben genoeg vrienden, ook in de turnles, 
tekenacademie en muziekschool. De belangrijkste functie van 
een school is kennis doorgeven. De school is geen centrum 
voor sociaal contact. Ik wil natuurlijk niet dat mijn kinderen 
sociaal achtergesteld raken, dat ze niet met mensen om kun-
nen. Ik wil dat ze volwaardig in de maatschappij kunnen staan. 
Daarom plooien we ons als gezin niet terug op onszelf. We 
gaan naar concerten, naar fi lms, we sluiten ons niet af van de 
buitenwereld. En net als andere kinderen mailen, sms’en, twit-
teren en bellen ze met hun leeftijdgenoten.”

Straks gaat Eimear naar het secundair. En naar school?

Isabel: “Ze weet het nog niet. We hebben een Freinetschool 
bezocht en we wegen samen de goede en slechte punten af.”

Eimear: “Ik ben bang om gepest te worden, zoals in de 
notenleer. Daar kwam iedereen uit dezelfde school en ik viel 
uit de boot.”

Isabel: “Ik zou het jammer vinden als ze kiest voor school, 
maar ze moet zelf beslissen. Ik wil niet dat ze later zegt dat 
haar moeder haar heeft gepusht. Ze mag een jaar proberen, 
en naar huis terugkeren als ze een goede reden heeft. Niet: 
‘Die juf vind ik niet leuk’. Wel als ze academisch niet zo goed 
presteert als ze kan. Als ze naar school gaat, vrees ik voor de 
eentonigheid. Hier kan ze tussendoor lezen of zich creatief 
uitleven. Maar als de lessen niet vlug genoeg gaan, zal ze dat 
laten merken.” 
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Scholen zijn geen centra 
voor sociaal contact

PRIVÉSCHOOL?

Soms volgen leerlingen thuis les in groep, 

in een organisatie of instelling die al of niet 

op een rechtsvorm is gebaseerd. Vaak is dat 

vanwege bepaalde ideologische, levens-

beschouwelijke of pedagogische opvat-

tingen. Dat heet offi cieel collectief huison-

derwijs. Het aantal zou toenemen. Precieze 

cijfers daarvan zijn er echter niet, omdat de 

gegevens op vrijwillige basis worden doorge-

speeld en de inspectie elke leerling die huis-

onderwijs volgt individueel moet controleren. 



1. Ken je alle mogelijkheden in het reguliere 

onderwijs? 

Heb je bijvoorbeeld al gedacht aan 

deeltijds beroepssecundair onderwijs dat 

leren en werken combineert? Of aan een 

time-outproject waarbij de leerling een 

tijdje niet naar school moet? Hij wordt dan 

opgevangen om hem te heroriënteren en 

daarna weer naar school te laten gaan.

2. Wil je dat je kind een diploma behaalt?

Weet je dat huisonderwijs geen getuig-

schrift of diploma oplevert? Daarvoor 

moet je kind naar de Examencommissie. 

Dus moeten je lessen gericht zijn op de 

doelstellingen van het examen en dat be-

perkt je vrijheid.

3. Kun je het fi nancieel aan?

Huisonderwijs is niet goedkoop. Je moet 

alle leermiddelen, zoals handboeken, zelf 

kopen, je hebt niet automatisch recht op 

ondersteuning door het CLB en je hebt 

geen recht op een schooltoelage. 

4. Welke klemtonen wil je leggen?

Wat zijn de talenten van je kind? Hoe wil 

je die ontwikkelen? Hoe ver wil je daarin 

gaan? Wat wil je dat je kind zal kunnen? 

Hoe zul je de doelstellingen die je voor 

ogen hebt, concreet vertalen in je lessen? 

Zal er genoeg sociaal contact mogelijk 

zijn?

5. Wil je handboeken gebruiken?

Indien ja, hoe selecteer je een handboek 

dat de accenten legt die jij wilt aanbren-

gen? Indien nee, kun je zelf lesmateriaal 

opstellen waarmee je kennis, vaardigheden 

en attitudes aanleert aan je kind?

6. Waar en wanneer wil je lesgeven?

Heb je een geschikte plaats in huis waar je 

je kind kunt onderwijzen, waar je kind kan 

leren? Die plaats is het best aangepast aan 

de beginsituatie van de leerling. Is je kind 

snel afgeleid, moet je het geregeld aan-

moedigen om verder te doen, of net niet? 

En heb je tijd om les te geven? Kun je vol-

doende structuur en regelmaat brengen?

7. Ben je geschikt als leraar?

Beheers je zelf de leerstof? En kun je die 

overbrengen op je kind? Ken je leraren of 

andere deskundige personen in de buurt 

die bijles kunnen geven in de vakken waar 

je zelf minder sterk in bent? Kun je je kind 

coachen? Wat als je kind niet wil meewer-

ken, kun je het als leerling de baas? 

8. Hoe evalueer je je kind?

Hoe weet je of je kind de leerstof voldoen-

de beheerst? En volgens welke criteria 

zul je evalueren? Doe je dat op dezelfde 

manier zoals op school? Zo niet: hoe wil 

je dat dan op een verantwoorde wijze 

aanpakken? 

9. Wat als je kind niet goed presteert?

Ga er niet zomaar van uit dat de lessen 

zullen vlotten. Wat als je kind niet aan de 

verwachtingen voldoet? Bij wie kun je dan 

terecht?

 

10. Terug naar school?

Vind je het belangrijk dat je kind later 

weer relatief makkelijk de schoolpoorten 

binnen stapt? Richt je onderwijs dan zo in 

dat je kind die overstap vlot kan maken.

DE TIEN GEBODEN VAN 
HUISONDERWIJS
Ouders die huisonderwijs voor hun kind overwegen, gaan het best niet over één nacht ijs. 

Leg hun alvast deze tien vragen voor.

KUNNEN OUDERS LESGEVEN?   
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Je wilde meer tijd om muziek te maken. Waarom volg je 

geen kunstsecundair onderwijs (kso)?

Reindert Spanhove: “Ik speel klassiek én jazz, in het kso 
moet je een van beide kiezen. Ik wou naar school gaan én meer 
met muziek bezig zijn, maar dat was praktisch niet haalbaar. 
Na een gesprek met het CLB bleek huisonderwijs de enige 
oplossing.”

Wat vond je van de keuze van je zoon?

Bart Spanhove: “We stonden niet te springen, maar we za-
gen een ongelukkig kind, dat tijd te kort kwam voor zijn passie. 
Mijn echtgenote en ik geven zelf allebei les. We zijn overtuigd 
van de kwaliteit van veel leraren en het Vlaamse onderwijs. 
Ik heb het er wel moeilijk mee dat in het reguliere onderwijs 
kennis zo belangrijk is. Reinderts creatieve talent werd er in 
de kiem gesmoord. Ik pleit voor een systeem waarbij je in de 
voormiddag naar school gaat en in de namiddag je interesses 
kunt ontplooien.”

Hoe reageerden je leraren en vrienden?

Reindert: “Mijn vrienden zeiden niet: ‘Tof, stoppen met 
school’, maar veeleer: ‘Oei, jij hebt volgend jaar geen klas 
meer’. Iedereen snapt dat het niet zo fi jn is als het op het eerste 
gezicht lijkt. De meeste leraren bewonderen dat ik dit wil doen 
voor de muziek. We hadden een afspraak met de school: mocht 
het tegenvallen, dan kon ik altijd terugkeren.”

Je bent autodidact. Heb je de discipline om elke dag met 

je neus in de boeken te zitten?

Reindert: “Mijn planning is niet zo strikt, maar ik heb wel 
het karakter om te studeren. Tenslotte zit iedereen overdag op 
school, dus ik heb niet echt iets anders te doen.”

Bart: “Ik ben blij dat Reindert het schoolse ritme aange-
houden heeft, maar ik heb me op geen enkel moment gemoeid. 
Ik geloof niet in ouders die lesgeven aan hun kinderen. Ze 
kennen je te goed, met je sterke en zwakke kanten.”

Mis je je vrienden en de school?

Reindert: “Elke dag alleen thuis zitten is niet fi jn en het 
sociale contact in de klas mis ik, maar ik heb het ervoor over. Ik 
heb best nog veel vrienden, maar ik moet meer moeite doen om 
de contacten te onderhouden. Wat ik leer, blijft vaak theoretisch. 
Thuis doe je geen wetenschappelijke proeven of uitstappen.”

Bart: “Het heeft iets ongezonds, dat Reindert leeft tussen 
twee veertigers en niet tussen zijn leeftijdsgenoten. Zelf zou ik 
mijn schooltijd niet hebben willen missen.”

Zijn er vakken waarvoor je hulp hebt ingeschakeld?

Bart: “Voor wiskunde heeft Reindert les gevolgd bij zijn 
gepensioneerde leraar. Toen heeft hij gevoeld hoe goed het 
vooruitgaat als iemand vooraf alles structureert. Hij verliest 
veel tijd door alles zelf te moeten uitzoeken. Maar voor het 
leven leert hij daar zo veel uit. In het schoolse systeem is alles 
te veel voorgekauwd.”

Wat zijn je vooruitzichten?

Reindert: “Ik ben vorig schooljaar al voor elf examens 
geslaagd via de Examencommissie. De overige vier leg ik af 
in september. Als ik slaag, kan ik volgend schooljaar naar het 
conservatorium.”

Wordt de terugkeer naar het reguliere onderwijs niet 

moeilijk?

Bart: “Reindert vult nu zijn dagen vrij in. Maar het leven 
is niet altijd zoals je het graag wilt. Autoriteit aanvaarden, je 
schikken, dat leer je vooral op school. Volgend schooljaar moet 
hij die stap opnieuw zetten. Al zit het hoger onderwijs anders 
in elkaar: je moet er zelfstandiger werken. Reindert studeert 
eigenlijk nu al als een universiteitsstudent.” 

“OEI, GEEN KLAS MEER!”

Zijn passie voor saxofoon deed Reindert Spanhove (17) kiezen voor huisonderwijs. 

Leren doet hij op eigen houtje, onder het goedkeurend oog van vader Bart.
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AAN WELKE 
VOORWAARDEN MOET 
HUISONDERWIJS 
VOLDOEN?

• Het kind moet zijn persoonlijkheid, 

talenten en geestelijke en lichamelijke 

vermogens zo volledig mogelijk kunnen 

ontplooien.

• Huisonderwijs moet het kind eerbied 

bijbrengen voor de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden.

• Huisonderwijs moet het kind eerbied 

bijbrengen voor zijn eigen culturele 

waarden en die van anderen.

• Huisonderwijs moet het kind voorberei-

den op een actief leven als volwassene.

 
Voor of tegen huisonderwijs? 
Discussieer mee op www.klasse.be/leraren.



KUNNEN OUDERS LESGEVEN?   
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Het sociale
contact mis ik
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LEERPLICHT, GEEN SCHOOLPLICHT

Hoewel de overgrote meerderheid van de kinderen 

gewoon naar school gaat, volgen er elk schooljaar 

meer leerlingen huisonderwijs. Dat mag, want in 

Vlaanderen geldt geen schoolplicht, maar leerplicht. 

In 2009-2010 waren dat er in het basisonderwijs 295. 

In het secundair onderwijs 615. Tien jaar geleden 

waren dat er nog respectievelijk 84 en 135. Een ruime 

verviervoudiging. Toch blijft huisonderwijs een uit-

zondering: voor het secundair onderwijs bijvoorbeeld 

gaat het om slechts 0,14 procent van het totale aantal 

leerlingen.

EXAMENS

Wie huisonderwijs volgt, kan een getuigschrift basis-

onderwijs en een diploma secundair onderwijs halen 

via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeen-

schap, al is dat niet verplicht. Vorig schooljaar (eerste 

zittijd) schreven 239 leerlingen secundair huison-

derwijs of 39 procent zich daarvoor in. Het aantal 

inschrijvingen daalt elk jaar. Vijf jaar geleden ging het 

nog om de helft van de leerlingen die thuisonderwijs 

gevolgd hadden. Het risico dat de leerlingen geen 

diploma halen (ongekwalifi ceerde uitstroom) is dan 

ook hoog.

DIPLOMA? 

Vorig schooljaar haalden 24 leerlingen secundair 

huisonderwijs een getuigschrift (1e of 2e graad) of 

diploma (3e graad). Dat is 10 procent van het aantal 

ingeschreven leerlingen. 165 leerlingen (69 procent) 

haalden minstens één deel- of vakattest. 

ACHTEROP

Ruim 58 procent van de leerlingen secundair die 

huisonderwijs volgen, had al een schoolse vertra-

ging opgelopen in zijn schoolloopbaan (volgens de 

recentste cijfers van het schooljaar 2007-2008). 

Dat betekent dat ze niet op leeftijd zitten van een 

leerling in het betrokken leerjaar. Dat percentage is 

hoog vergeleken met het gemiddelde van 25 procent 

voor schoolse vertraging in het gewoon secundair 

onderwijs. 

SPIJBELAARS

Leerlingen secundair die huisonderwijs volgen, 

spijbelden in hun schoolverleden vaker. Ongeveer 

15 procent was problematisch afwezig en spijbelde 

dus meer dan 30 halve dagen. Op het totale aantal 

leerlingen secundair is dat ‘slechts’ 1,2 procent.

BASISONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS

VIER KEER MEER

Evolutie van het aantal leerlingen dat huisonderwijs volgt in het secundair onderwijs 

135 239 255 311 360 420 504 576 615
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“NIET ZONDER RISICO”

Waarom kiezen ouders voor huisonderwijs?

Willy Vermeire: “Om pedagogisch-didactische redenen 
bijvoorbeeld. Ze willen een bepaalde manier van opvoeden 
en onderwijs combineren. Anderen omdat ze ontevreden zijn 
op school: hun kinderen worden gepest, schieten niet goed op 
met de leraren of willen niet meer naar school. Of vanwege 
verschillende levensbeschouwelijke opvattingen.” 

Heeft huisonderwijs voordelen?

Willy Vermeire: “Het is praktisch. Je kunt om het even 
wanneer weg op vakantie of zelfs op wereldreis. Je organi-
seert alles zelf. Je moet slechts met een erg beperkt aantal 
voorschriften rekening houden. Dat houdt ook gevaren in. 
Regelmaat en structuur zijn immers van belang voor het leren 
en de ontwikkeling van elke leerling. Je kunt zeer individueel 
werken, zeer sterk aangepast aan de noden van een kind. Maar 
je moet ook werken aan de totale persoonlijkheidsontwikke-
ling van een kind. Naast kennis moet er ook aandacht gaan 
naar vaardigheden en attitudes.” 

Maar kunnen ouders hun kinderen wel onderwijzen? 

Willy Vermeire: “Ouders hebben zelf jarenlang les gekre-
gen. Je kunt stellen dat op basis van die ervaring iedereen kan 
onderwijzen. De ene ouder heeft daarvoor uiteraard meer ta-

lent dan de andere. Daarnaast leren ouders al doende. Anderen 
bekwamen zich door zelfstudie in het onderwijzen. Sommige 
ouders hebben ook een pedagogisch diploma.” 

Hoe verloopt de controle van de inspectie?

Willy Vermeire: “Ouders moeten op eigen initiatief, aan 
de hand van een voorgeschreven en ondertekende verklaring, 
het ministerie erover informeren dat ze voor hun kind zullen 
starten met huisonderwijs. Als we willen controleren, nemen 
we met dat gezin contact op en spreken we dag en plaats af. 
De inspecteurs zijn telkens met twee, en de leerling moet 
ook aanwezig zijn. We vragen welke doelstellingen de ouders 
nastreven, hoe ze de lessen plannen, organiseren, welke 
leermiddelen ze gebruiken, hoe ze evalueren. We vragen ook 
naar documenten waarin we kunnen zien wat de kinderen 
leren. Zo kunnen we zien of ouders hun kinderen niet te veel 
specialiseren, hen in te besloten kring houden, of ze voldoende 
contact hebben met andere kinderen. Kortom: we kijken of het 
huisonderwijs voldoet aan de criteria van de regelgeving. Als 
dat niet het geval is, krijgen ze een onvoldoende en een tweede 
controle. Als die weer negatief is, moeten ze hun kind inschrij-
ven in een reguliere school.” 

KUNNEN OUDERS LESGEVEN?   

Willy Vermeire is coördinerend inspecteur bij de Vlaamse Onderwijsinspectie. 

Hij is verantwoordelijk voor de controle op huisonderwijs.
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De klas van 2010

Scharniermomenten bepalen 

de rest van je leven. 

Wie ben ik? Welke keuzes 

maak ik? TV.Klasse begint aan 

een groot project. Beleef het 

mee. Achttien jaar lang volgen 

we drie generaties Vlaamse 

jongeren. Tot in 2028. 

De eerste afl everingen zijn nu klaar: de laatste kleuterklas, 

het zesde leerjaar basis en het zesde secundair. Maak ken-

nis met ‘De Klas van 2010’, hun angsten en hun dromen.

De Overstap: naar de kleuterklas

Derde deel van deze succes-

reeks. Torben, Emilie en Len 

gaan voor de eerste keer naar 

school. Ze komen terecht in 

de instapklasjes van juf Ines 

en juf Elke. De overstap naar 

de kleuterklas loopt niet voor 

elk kind van een leien dakje. Op 2,5 jaar hebben ze immers 

heel wat zorg en warmte nodig. Maar ook voor ouders is 

de overstap niet altijd makkelijk. Ontdek de beste tips voor 

een vlotte start.

Afl . 3

08’27”

“Ik ben 30 in 2028!”
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De making of de singalong van Kecha

Een singalong is een fi lmpje 

waarbij in één opname een 

liedje wordt meegezongen en 

uitgebeeld. Zonder montage. 

Alle tachtig zesdejaars van het 

Ruusbroeckollege in Laken 

fi gureren in deze singalong, 

het eindproject van 6 Humane 

Wetenschappen. Het resultaat vind je op www.klasse.be/

leraren/bijlage. Bekijk de making of op www.maks.be. 

03’43”

www.tvklasse.be

EEN SUPERHELD IN ELK KIND?
DRIE SEPTEMBERTIPS

TIP 1 Hoe begeleiden ouders huiswerk en lessen? De beertjes 

van Meichenbaum helpen. Klasse maakte er eigentijdse fi guur-

tjes van. Gebruik jij ze ook in de klas? Print ze op 

www.klasse.be/ouders/klikenprint.

TIP 2 In het Klassepakket vind je de instapbrieven voor an-

derstalige ouders (in negen talen). Ze loodsen hen in het blad 

en stimuleren hen om Nederlands te leren en te lezen. Deel 

je de brieven uit met het blad? Alle instapbrieven vind je op 

www.klasse.be/ouders/instapbrief. Abonneer je. 

TIP 3 ‘Blij dat je op tijd bent’ is de maandelijkse poster die bij 

het Klassepakket zit. Kleur jij de digits in en hang je de poster 

aan de schoolpoort? 

DE LEERLINGENKAART: 
DEEL ZE UIT!

Deze week krijg je weer een hoop nieuwe gezichten te zien. 

Wie mag ’s middags de school verlaten, moet zij in gebouw 

X of Y zijn … Gebruik de leerlingenkaart om interne afspraken 

makkelijker te maken door de kleur van het etiket of sym-

bolen of codes op de kaart. Ook voor de leerlingen biedt de 

kaart alleen maar voordelen. Met 450.000 leerlingen die ze 

in hun achterzak hebben, blijft ze dé studentenkaart voor het 

secundair onderwijs. Help jij ze deze maand mee verdelen, 

samen met het infoblad? Zo bouw je een brug tussen je leer-

lingen en 800 culturele centra, musea, bioscopen, winkels en 

concertzalen. 

Ook gratis leerlingenkaarten? Bel Ann Nevens (02 553 96 88).

ZET JE SCHOOL OP Z’N KOP

September: alles is nieuw en Yeti ruikt kansen. Wat verwacht 

jij van je klas en hoe stuur je de sfeer? Jouw leerlingen scan-

nen de verse juf, screenen de frisse meester. In de nieuwe 

rubriek ‘Claxon’ zet Yeti samen met een partner je school op 

zijn kop. Deze maand: ‘Nickelodeon & The Big Green Help’, 

vier weken lang groene vingers, zuiver water en een frisse 

adem gegarandeerd.

Verder komen je leerlingen alles te weten over:

• Mijn klas is door elkaar gehusseld. Ik mis mijn vrienden!

• Hoe overleef ik de zwemles zonder duikfl es?

• Is reclame soms kunst?

• Ben je een doorbijter of een opgever? Test jezelf!

Dit zijn de leerlingen die 
TV.Klasse voor ‘De Klas van 

2010’ 18 jaar lang zal volgen: 
v.l.n.r. (boven) Stien (6), 
Andres (12), Ayoub (6), 
Tinne (13), Celien (12), 

Matthias (6), (onder) Sien (18), 
Karolien (18), Jordy (20).
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Beste ouders,

Naar jaarlijkse gewoonte 3  m
aken we met onze oudste kleuters een uitstap 

naar het Verloren Bos te Lokeren. Voor de kinderen is dit een hele belevenis: 

paddenstoelen zoeken, noten en blaadjes rapen, de natuur ontdekken … 

We vertrekken op 23 september e.k. 8  o
m halfnegen stipt aan de Hofstraat. 

De kleuters mogen 7  e
en rugzakje meebrengen met een middaglunch en een 

gezond tussendoortje. 3  D
e juffen zorgen voor een drankje en een verrassing 

als dessert. Om drie uur zijn we terug op school.  

Voor deze uitstap vragen we enkele bereidwillige ouders die zouden willen 

instaan voor het vervoer. Als u vrij bent op 23 september om enkele kleuters te 

vervoeren, wilt u dan a.u.b onderstaand strookje invullen vóór 20 september en 

terugbezorgen aan de juf ? 12  D
e kostprijs voor deze uitstap bedraagt acht 

euro en zal op de maandelijkse factuur verrekend worden. 5  

We hopen op een stralende dag, maar bij regenweer is het aangeraden om re
gen-

jasje en laarzen aan te trekken!

Hartelijke groeten,

Juf Sofi e

 ------------------------------------
-------------------------------------

--------------

 ............................................  ouder van  ..................................... uit klas  .................

kan instaan voor vervoer van .............  kleuters om  ..............  en/of (*) ............. 

uur. 

(*) schrappen wat niet past.
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Je schrijft gedurende een schooljaar vaak tientallen

brieven naar ouders. Maar komen je boodschappen

wel aan? Specialisten pakken een schoolbrief aan

en tonen hoe je laagdrempelig kunt schrijven. 

Of hoe je een doodgewone brief door dertien trucs

verrassend toegankelijk maakt. 

HOE BEREIK JE MEER OUDERS MET LAAGDREMPELIGE BRIEVEN?

De schoolbrief
MAKE-OVER

VOOR

Deze reportage gaat over laag-
drempelige brieven schrijven en 
is de eerste van een vierdelige 
reeks. Meer over omgaan met 
kansen groepen vind je op 
www.klasse.be/leraren/help. 
Schrijf je ook in op de maande-
lijkse e-brief XTR Strong, vol 
tips, verhalen en kant-en-klaar 
materiaal.

XTR 
Strong

g-
en
e

e-

r 

JJJJ

 - - -------

 .. ...................

kankkankkkkkkkankan in in ininsss

uuruuruuuu . . .. . 

(*) (*) (*)( schrschrh appappppppppp



UITSTAP NAAR HET BOS9  Beste ouders,

Op donderdag 23 september 2010 gaat uw kind op uitstap. Naar het bos. 

We gaan paddenstoelen zoeken, noten en blaadjes rapen, de natuur 

ontdekken.

2  We vertrekken om 8.30 uur aan de Hofstraat. 6  We zijn terug op school 

om 15.00 uur.

Uw kind brengt een rugzakje mee met boterhammen en een koek of stukje 

fruit. De juf zorgt voor een drankje en een verrassing.
4  Regent het? Dan trekt uw kind een regenjas en laarzen aan. De uitstap kost 10  8 euro. Dit komt op de schoolrekening van oktober. 

We rijden met auto’s. Hebt u tijd om kinderen te brengen of te halen met 

de auto? Vul het strookje onderaan in en geef het mee vóór 20 september. 

Bedankt! 

Het wordt zeker een leuke dag!
Juf Sofi e

Wie brengt ons naar het bos?
Ik ben  ...........................................................................  en ben de (groot)ouder 
van  ................................................................  uit klas  .......................................................... .Ik rijd om 08.30 uur 

❏ 15.00 uur 
❏ 08.30 uur + 15.00 uur ❏

Er kunnen 1 ❏ 2 ❏ 3 ❏ 4 ❏ 5 ❏ kinderen mee.
Uw kind geeft dit strookje aan de juf vóór 20 september

We gaan op stap
23/09/2010
8.30 uur - 
15.00 uur Boterhammen + koek of fruit Regenjas + 

laarzen Juf Sofi e 
085/77 52 24

We gaan op stap

1

11

13

➜ Deze tekst kwam tot stand in samenwerking met Samenlevingsopbouw 
Oost-Vlaanderen, pedagogische begeleidingsdiensten, Memori en Wablieft! 
Navorming over dit thema: raadpleeg de pedagogische begeleidingsdiensten 
of www.wablieft.be/tekstadvies en voce.khm.be.

NA
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13 TRUCS 
VOOR EEN LAAGDREMPELIGE 
BRIEF

1. Geef je brief EEN TITEL. Behandel geen ver-

schillende onderwerpen in één brief.

2. Maak KORTE ZINNEN. Vermijd samengestelde 

zinnen.

3. Gebruik GEEN MOEILIJKE WOORDEN.

4. Zorg voor ALINEA’S die de tekst logisch en 

stap voor stap opbouwen.

5. Gebruik ACTIEVE ZINNEN in plaats van pas-

sieve: ‘De kostprijs zal op de maandelijkse fac-

tuur verrekend worden’ wordt ‘We zetten het 

op de rekening’.

6. Zet het ONDERWERP VOOROP in de zin.

7. Schrijf zo DIRECT mogelijk: ‘De kleuters mogen 

een rugzakje meebrengen’ wordt ‘Uw kind 

brengt een rugzak mee’. 

8. Gebruik GEEN AFKORTINGEN OF LETTER-

WOORDEN (CLB, aso …).

9. Gebruik een GROOT LETTERTYPE.

10. Schrijf getallen altijd in CIJFERS.

11. Zorg voor voldoende REGELAFSTAND.

12. Zet NIETS CURSIEF.

13. Gebruik PICTOGRAMMEN OF ILLUSTRATIES 

om de tekst te ondersteunen. 

Op zoek naar meer tips om een eenvoudige brief te schrijven? 
Of je wilt aan de slag met pictogrammen? 
Vind inspiratie op www.klasse.be/leraren/help.
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HELP!
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Heb je een vraag of praktisch probleem in de 
klas of lerarenkamer? Of een leuke tip of 

stappenplan voor je collega’s? Stuur een mail 
naar help@klasse.be. Of zoek en help elkaar op www.klasse.be/leraren.

Geert Callebaut, docent leraren-

opleiding: “Digiborden hebben 

heel wat voordelen: je kunt teksten, 

geluids- en beeldmateriaal tonen 

en bewerken, je kunt aanteke-

ningen maken op je video’s en 

powerpointpresentaties, leerlingen 

die nog last hebben met de juiste 

pengreep of hun fi jne motoriek 

kunnen op het grote vlak oefenen. 

Het bord nodigt uit om te experi-

menteren en je leerlingen worden 

technologisch vaardiger. Onze 

studenten lerarenopleiding maken 

daarom in het vak mediakunde zelf 

zo’n digitaal bord.”

Wat heb je nodig voor een 

digibord?

Geert Callebaut: “Een infraroodpen 

van 3 euro, een Wii-afstandsbe-

diening van 17 tot 39 euro en een 

Bluetooth-verbinding die 10 euro 

kost. En natuurlijk heb je ook een 

computer en een beamer nodig. 

Software vind je gratis en eenvou-

dig op het internet. De Amerikaan-

se researcher Johnny Lee Chung 

ontwikkelde die software. Wij 

verfi jnden en vereenvoudigden het 

systeem voor gebruik in de klas.”

MAAK JE EIGEN DIGIBORD 
VOOR 50 EURO
Digiborden zijn elektronische schoolborden die de klassieke borden 

meer en meer vervangen. Enige probleem: ze kosten tussen de 1000 en 

3000 euro. De oplossing: KaHo Sint-Lieven helpt je je eigen digibord 

met Wii-afstandsbediening te maken voor 30 tot 50 euro.

“Vandaag sta ik voor het eerst voor 

de klas”, mailt startend leraar Toon. 

“Mijn stage was een succes, maar nu 

sta ik te trillen op mijn benen. Hoe 

overleef ik mijn eerste lesweek?” Vijf 

survivaltips.

Meer weten?
Kom op woensdag 6 en 13 oktober naar de praktijkgerichte workshop in KaHo Sint-Lieven. 
Je maakt je eigen digibord en krijgt een pak inhoudelijke ideeën mee naar huis.
De workshop kost 60 euro (materiaal voor de infraroodpen inbegrepen). Mail je naam, adres, 
telefoonnummer en school naar geert.callebaut@kahosl.be (vermeld ‘workshop digibord’). 

Bekijk de digibord-demo van Johnny Lee Chung op 
www.klasse.be/leraren/bijlage.

Overleef je Overleef je 
eerste lesweekeerste lesweek

1.1. Toon je rustig en 
zelfzeker

Ook al bonst je hart in je keel, stap 

zelfbewust de klas binnen. Je leer-

lingen lezen immers razendsnel je 

lichaamstaal. Straal je rust uit, dan 

slaat dat over op je leerlingen. 

2.  2.  Maak duidelijk dat de les 
begint

Kies een centrale positie in de klas, 

zodat alle leerlingen je goed kunnen 

zien. Zo toon je dat je alles onder 

controle hebt. Roep niet luidkeels om 

stilte, maar houd bijvoorbeeld gewoon 

je hand omhoog.

3. 3. Leer snel namen
Zorg dat je de namen van je leerlingen 

zo vlug mogelijk kent. Werk met een 

‘smoelenboek’ of een plattegrond van 

je klas. En laat de leerlingen bij hun 

antwoorden hun naam zeggen.

4. 4. Spreek met je ogen
Je kunt ermee bliksemen, maar ook 

motiveren. Oogcontact is de belang-

rijkste band met je leerlingen.

5. 5. Werk met vaste plaatsen
Informeer bij je collega’s hoe de leer-

lingen bij hen in de klas zitten. Zorg 

dat je op tijd in het klaslokaal bent. 

Wacht de leerlingen op bij de deur, 

en wijs hun een vaste plaats aan.
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Droomwoonkamer voor opvang

Warm nest op school
Leegstaande turnzaal? Daar maken we een knusse plek 
voor voor- en naschoolse opvang van, droomden ouderraad 
en leraren van VBS Belgiek in Deerlijk. Met een zit-, lees-, 
poppen- en eethoek, een ballenbad, een glijbaan … maar 
ook een rustige huiswerkhoek bij het raam. 

Elke dag verblijven 30 à 35 kinderen in de opvang. Annick Van-
honnacker, voorzitter van de ouderraad: “De school kocht een 
naburige oude fabriek om als turnzaal in te richten. Zo kwam 
de oude turnzaal vrij.” Elke kleuter en leerling mocht zijn ideeën 
over het interieur op een creatieve manier naar voren brengen. 
“Wat haalbaar was, hebben we opgepikt. Het resultaat bleef 
een verrassing tot op het einde. Alle ramen werden tijdens de 
werken vakkundig afgeplakt.” De Droomwoonkamer wordt ook 
een polyvalente ruimte: leraren kunnen er met hun klas terecht 
voor een vertelmoment, kookactiviteit of verjaardagsfeestje.

Klasse en Cera selecteerden ‘De Droomwoonkamer’ als een van de vijftig Droom je 
school-projecten. De school ving op die manier 5000 euro voor de realisatie.
 
www.basisschoolbelgiek.be

SJAPO

SJAPO
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VREEMD
“Al in de kinderopvang gedroeg Hanne zich anders dan andere 
kinderen. Ze was een rustig kind. Te rustig. Ze speelde het 
liefst alleen en zocht weinig contact met leeftijdgenoten. Ook 
in de kleuterklas was ze erg teruggetrokken. Terwijl andere 
kinderen wild door de klas renden, zat zij stilletjes weggedoken 
te spelen. Ze was vier jaar toen de kleuterjuf ons bij zich riep: 
‘Er is iets vreemds met Hanne. Ze spreekt nooit’, zei ze.” 

FLUISTEREN
“Thuis was Hanne een heel uitbundig kind. Ze kon ontzettend 
opgaan in zwemmen en strips. Er kwamen geregeld vriendin-
nen op bezoek om te spelen of stickers uit te wisselen. Ik hoorde 
ze dan honderduit over hun favoriete tv-helden vertellen. Maar 
op school kregen ze enkel haar fl uisterstem te horen. Zodra er 
een leraar in de buurt was, sprak ze helemaal niet. Toen ze in 
het tweede leerjaar haar pols brak, blokkeerde ze helemaal. Ze 
verging van de pijn, maar durfde niets te zeggen.” 

SELECTIEF MUTISTEN KLAPPEN DICHT UIT ANGST VOOR LERAAR

Hanne zwijgt 
OP SCHOOL

“Thuis sprak Hanne honderduit over de school 

en haar vriendjes. Maar op school had niemand 

ooit haar stem gehoord. Het was alsof ze niet 

kon spreken.” Dat vertelt papa Jos. Zijn dochter 

lijdt aan selectief mutisme, een sociale angst-

stoornis. Ze was zo verlegen en bang voor de leraar 

dat ze gedurende de hele lagere school de lippen 

stijf op elkaar hield.

SELECTIEF MUTIST?

Selectief mutisme is een angststoornis. Het kind 

kan spreken, maar klapt dicht als er mensen met 

gezag in de buurt zijn. Elk kind is wel eens verle-

gen en bang, zeker bij het nieuwe schooljaar. Ze-

ven op de duizend kinderen blijven zwijgen. Hoe 

weet je of dat stille kind in jouw klas mogelijk 

een selectief mutist is?

 

1. Het kind spreekt voldoende Nederlands.

2. Het kind heeft al ten minste een maand niet 

in de klas gesproken. 

3. Het kind praat thuis normaal. 

4. Het kind antwoordt niet op je vragen, 

ook al weet het het antwoord wel.

5. Niet praten vormt een belemmering voor 

zijn schoolcarrière: het durft/wil/kan niet 

antwoorden, voorlezen, aan het bord ko-

men, een spreekbeurt voeren … 
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NIET OP HAAR PLAATS
“Het CLB wist niet wat het met Hanne moest aanvangen. Ze 
wou niet voorlezen, antwoordde niet op de vragen van de juf. 
Kon ze niet? Wilde ze niet? Buitengewoon onderwijs leek de 
beste oplossing. Ons buikgevoel zei iets anders. Wij zagen 
thuis een kind dat even ver stond als haar klasgenoten, maar 
op school dichtklapte. Ook de directeur van de school voor 
buitengewoon onderwijs twijfelde: ‘Hanne is normaal intel-
ligent, hier zou ze niet op haar plaats zitten.’ We moesten een 
andere oplossing zoeken. Ondertussen kon Hanne gewoon op 
school bij haar vriendinnen blijven.” 

ANDERE SCHOOL
“De leraren waren positief en geduldig. Eén juf toonde geen 
begrip. ‘Als een kind niet kan spreken, kan het ook de eindter-
men niet halen’, meende ze. Toen haar conclusie bijval kreeg 
bij de tijdelijke directeur, viel de bom. Hanne moest naar een 
andere school. Ze zat ondertussen in het derde. Onze wereld 
stortte in. Wat zou er met haar gebeuren? Zou ze het aankun-
nen zonder haar vriendinnen? Zij waren het tenslotte die haar 
al die jaren hadden gesteund en geholpen. Zij kenden haar 
zoals ze was. Heel frustrerend was dat.”

GEZAG
“Net op tijd kwam er een nieuwe directeur, die de beslis-
sing herriep. Hanne mocht blijven. We vonden toen ook een 
psycholoog die haar symptomen herkende. Extreem verlegen, 
bang voor leraren, niet kunnen praten bij mensen met gezag ... 
Hanne was een selectief mutist. De puzzelstukjes vielen 
samen. Zo herkenbaar! Ineens kwam alles in een stroomver-
snelling. Met de psycholoog ontwikkelde ze trucjes om in de 
klas te communiceren. Haar vriendinnen traden op als haar 
‘woordvoerders’. Haar spreekbeurt sprak ze voortaan in op een 
bandrecorder. En tijdens de speeltijd kwamen de psycholoog, 
Hanne, haar vriendinnen en de juf samen. Spelenderwijs lieten 
ze haar geluiden maken: kaarsen uitblazen, dieren nadoen … 
Zo wonnen ze haar vertrouwen. Stap voor stap werd de cirkel 
van mensen waar ze niet mee durfde te praten kleiner.” 

OVERSTAP
“Toch heeft Hanne gedurende de hele lagere school niet 
gesproken. De overstap naar het secundair onderwijs was bang 
afwachten. Een andere omgeving, andere vrienden … Maar 
Hanne doorbrak het stilzwijgen. Sinds de eerste dag in het 
secundair steekt ze haar vinger op, maakt groepswerk, durft 
voor de klas te komen. Ze is nog steeds verlegen, praat heel 
stilletjes, maar ze doet het wel.” 

(*) Hanne en Jos zijn fi ctieve namen, maar hun verhaal is echt. 
Om hun anonimiteit te garanderen werden de namen 

van de getuigen aangepast.

“VERPLICHT HET KIND NIET 
OM TE PRATEN”

Wat doe je met een kind dat nooit op je vragen 

antwoordt en bij voorlezen de lippen stijf op 

elkaar houdt? “Met straf dreigen en hem ver-

plichten heeft een averechts effect”, zegt ont-

wikkelingsspsycholoog Ingrid Ponjaert-Kristof-

fersen. “Praten is de ander vertrouwen. Dat 

vertrouwen moet je winnen. Het is een samen-

spel tussen het kind, vrienden en de leraar.” 

TIEN TIPS 

1. Bekijk het kind niet als iemand die je uit-

daagt, maar wel als iemand die bang is van 

jou. 

2. Verplicht het kind nooit om te praten en 

dreig niet met straffen. Het maakt het ver-

trouwen kleiner en de angst groter.

3. Observeer het kind. In welke situaties praat 

het wel? Met wie? Kroon die personen tot 

‘woordvoerders’.

4. Negeer het kind niet. Zo steun je zijn wens 

om onzichtbaar te blijven. 

5. Verplicht het kind niet tot oogcontact. Zeg 

niet: “Kijk me aan als ik iets tegen je zeg!”

6. Zoek alternatieve communicatiemiddelen: 

pictogrammen, tekeningen, een bandrecor-

der, een schriftje, zingen … 

7. Speel tussen de lessen door vertrouwens-

spelletjes en spelletjes met onschuldige ge-

luiden: zo lang mogelijk naar elkaar kijken, 

samen kaarsjes uitblazen, zingen, dierenge-

luiden nadoen … 

8. Verwacht niet te snel te veel. Betrek in het 

begin vooral de dichte vrienden, later ook 

andere kinderen uit de klas. 

9. Bouw de hulpmiddelen (woordvoerders, 

tekeningen …) rustig af wanneer je voelt dat 

het kind vorderingen maakt. 

10. Zoek hulp en tips bij een psycholoog en het 

CLB.

SELECTIEF MUTISTEN KLAPPEN DICHT UIT ANGST VOOR LERAAR   

www.selectivemutismcenter.org
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DE LERARENKAMER

DOE-HET-ZELF

M A R T I N E  M E E R T E N S  ( 3 8 ) , 
E E R S T E  L E E R J A A R

Mijn voornemen: “Mijn leerlingen gaan zélf 

op ontdekking en verwoorden hun ervaringen 

aan anderen.”

Hoe? “Ik geef mijn leerlingen het nodige 

zelfvertrouwen door een positieve sfeer 

te creëren in mijn klas. Ze mogen zich ook 

creatief uitleven. Dan heb ik het niet alleen 

over knutselen of vertellen, maar ook pro-

bleemoplossend denken en zelfstandig leren, 

elk op zijn eigen niveau.”

Waarom? “Als kinderen geloven in zichzelf, 

voelen ze zich goed in hun vel.”

OPEN DEUR

N A T H A L I E  H A V E N  ( 3 6 ) , 
T W E E D E  E N  D E R D E  K L E U T E R K L A S

Mijn voornemen: “Ouders betrekken bij het 

dagelijkse leven in de klas.”

Hoe? “De deur van mijn klas staat de hele 

dag open. Ouders die dat willen, mogen een 

handje komen helpen, zich komen voorstellen, 

of gewoon iets komen vragen. Samen met 

mijn positieve vibes, heeft dat een gunstig 

effect op mijn 25 kleuters.”

Waarom? “Als ouders vertrouwen hebben in 

de school, voelen ook de kinderen zich veilig.”

1 september. 

Het Nieuwjaar van de leraar. Hét 

moment om het glas te heffen en 

elkaar veel succes te wensen. Maar 

ook de dag om goede voornemens te 

maken en wilde plannen te smeden. 

Het lerarenteam van basisschool 

Catharina in Hasselt laat bij de start 

van het nieuwe schooljaar de kurken 

knallen. Proost!

1

2

N A T H A L I E  H A V E N 2

B R I G I E T  V E R L A A K 3
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DE LERARENKAMER

KAMISHIBAI

B R I G I E T  V E R L A A K  ( 5 4 ) ,  D I R E C T E U R

Mijn voornemen: “Iedereen in het team 

benut zijn eigen talent, ook buiten de 

klasmuren.” 

Hoe? “Wie zich via nascholing of zelfstudie 

verder wil ontwikkelen, krijgt daar ruim-

schoots de kans toe. Zo brengen we nieuwe 

werkvormen, visies en ideeën de school 

binnen. Op elke personeelsvergadering 

stelt een duo zijn droomschool voor op een 

originele manier: kamishibai, muziek, poëzie, 

of fi losofi sche beschouwing.”

Waarom? “Elkaar inspireren maakt onze 

school beter.”

SPORT IS FUN

L I E V E  R E M A N S  ( 3 0 ) ,  L E R A A R  L . O .

Mijn voornemen: “De drempel verlagen voor 

alle leerlingen om aan sport te doen.”

Hoe? “Tijdens de middagpauze spelen we 

sportieve spelletjes met de leerlingen die 

dat willen. Daarnaast geef ik naschoolse 

sport. Die formule heeft nu al veel suc-

ces, maar ik ga er nog meer reclame voor 

maken.” 

Waarom? “Kinderen moeten aan sport 

vooral plezier beleven, de competitie is van 

ondergeschikt belang.”

LEESBEESTEN

I N E S  S T E E G M A N S  ( 3 2 ) , 
V I J F D E  L E E R J A A R

Mijn voornemen: “Mijn leerlingen aan het 

lezen krijgen.” 

Hoe? “Ik trek meer tijd uit om voor te lezen. 

En besteed extra aandacht aan boeken tij-

dens de Jeugdboekenweek. Een boek lezen 

is een van die ervaringen die een indruk 

nalaten, waar je kunt van genieten. Na een 

schooljaar vol van zulke belevenissen, hoop 

ik dat mijn leerlingen zeggen: ‘Juf, wat is de 

tijd bij jou voorbij gevlogen.’” 

Waarom? “Boeken prikkelen de fantasie.”

3

4

5

M A R T I N E  M E E R T E N S1

L I E V E  R E M A N S 4

I N E S  S T E E G M A N S 5
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DIALOOG

EUROPA: STATEN 
EN VOLKEREN

Van harte gefeliciteerd 
met jullie recente 
Europanummer. Zelf 
heb ik als leraren-
opleider de voorbije 
jaren mogen par-
ticiperen aan twee 
Comenius projecten, 
met respectievelijk 
zeven en zeventien 
partnerlanden. 

Je kunt niet genoeg 
onderstrepen welke 
waarde dat samen 
refl ecteren, werken 
en leren heeft voor je 
eigen professionele 
ontwikkeling. 

Het Europa dat in 
jullie nummer aan bod 
kwam, is het Europa 
van de staten. Er is 
echter ook een Europa 
der volkeren. En dat 
is niet louter een 
folkloristisch gege-
ven. In de Baskische 
Ikastola’s krijgen meer 
dan 100.000 leerlingen 
onderwijs in hun 
moedertaal, 
in meer dan 80 basis-
scholen in Friesland is 
het Fries de voertaal 

als zesjarigen leren 
lezen, in Ierland is 
het Gaelic de offi ci-
ele onderwijstaal in 
127 basisscholen en in 
27 secundaire scholen. 
Toch ook maar eens 
aandacht besteden aan 
dat andere Europa?

Paul Cautreels

WARM VAN 
EUROPA

Wordt nog iemand 
warm van Europa? 
Ik zeker en vast! 
Met mijn lerarenkaart 
heb ik slagvelden, sites 
en begraafplaatsen uit 
WO I en II bezocht. 
Mijn vader van 82 is 
gek op informatie over 

WO II. Voor Vaderdag 
heb ik hem zes dvd’s 
met documentaires 
over WO II gekocht en 
die ook bekeken. 
Als ik alle informatie 
op een rijtje zet, heb ik 
maar één bedenking: 
gruwel! Volkeren die 
misleid werden om 
zich, ter eer en glorie 
van een aantal pipo’s, 
te laten afslachten en 
actief te moorden. 
En dan heb ik het nog 
niet over Napoleon I, 
Napoleon III, de 
Tachtigjarige Oorlog, 
Alva, Noormannen, 
Romeinen. 

We behoren waar-
schijnlijk tot de eerste 
generatie uit onze 

contreien in eeuwen 
die de gruwel van een 
oorlog niet recht-
streeks meemaakt. 
Wie nu jong is mag 
blij zijn dat hij in de 
EU leeft. Terzijde: de 
meest emotionele les-
dag die ik meemaakte 
was de dag na de val 
van de Berlijnse Muur. 
Dat was nog eens 
wat anders dan een 
oorlogsverklaring.

Marc Vermeulen

TONGBREKER

De reportage over 
Estland (Klasse 206) 
is heel interessant, 
maar bevat een klein 
foutje: de ‘moeilijkste 

UIT DE KUNST  Stijn Gisquière & Marc Legendre
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Jouw mening?
• Mail naar redactie.leraren@klasse.be.
• Schrijf naar Klasse (Dialoog) – 

Koning Albert II-laan  15 – 1210 Brussel.
• Geef je mening op www.klasse.be/leraren.

tongbreker’ ‘jäääär’ 
wordt met vier ä’s 
geschreven (‘jää’ bete-
kent ijs en ‘äär’ rand, 
vandaar). Overigens 
is dat niet eens het 
moeilijkste woord; 
‘õueaiaäär’ (‘rand 
van de hoftuin’) is al 
een heel pak minder 
gemakkelijk.

Ward Smeyers

RE: GEEN 
PROBLEEM? 
PROBLEEM!

Een ouder schreef 
in ‘Geen probleem? 
Probleem!’ over haar 
zoon van het vijfde 
leerjaar die goede 
punten haalde voor 
een rekentoets, maar 
alles van hoeken 
meten fout had. 
Hij maakte ook een 
goede taaltoets, maar 
alles van zinsdelen 
had hij fout. Volgens 
zijn juf was er geen 
probleem. Als ik toet-
sen verbeter, noteer ik 
in een remediërings-
schrift problemen van 
een leerling, ook al 
zijn de totaalresultaten 
van de toets goed. 
In een volgende les 
met dat specifi eke 
probleem, werk ik 
miniklassikaal met de 
‘probleemleerlingen’ 
of stuur ik ze naar de 

zorgleraar. 
Ik speel zeer kort op 
de bal en kijk absoluut 
niet enkel naar de 
totaalresultaten. 

Joke Hendrikx

ZESTIGURENWEEK

‘De meeste leraren 
werken veertig uur 
per week’, lees ik in 
Klasse 206. Ik denk 
dat dat opgaat voor 
mensen in aso, met 
een algemeen vak als 
Nederlands, wiskunde 
of levensbeschouwe-
lijke vakken. 
Zelf heb ik negentien 
lesuren. In de praktijk 
probeer ik mijn aantal 
werkuren onder de 
zestig per week te 
houden. Ik geef im-
mers voornamelijk les 
in tso/bso, met vakken 
waar géén cursussen 
van bestaan. De luxe 
van een handboek met 
ingevulde leerplan-
nummers gaat aan ons 
voorbij. 
Een job in het 
onderwijs is dus niet 
zo rooskleurig als 
hij afgebeeld wordt. 
Gelukkig kun je 
tijdens de vakanties 
bijwerken.

Hilde Degraen

Meer participatie dankzij Facebook

‘Studenten richten Facebookgroep op tegen het beleid van hun 
hogeschool.’ De sociale netwerksites hebben de drempel verlaagd om 
klachten te ventileren. En die berichten zijn meestal niet anoniem. 
Bij Facebookgroepen zie je van alle betrokken consumenten naam en 
foto. Jongeren zien hun relatie met de school als een zakelijke over-
eenkomst. Zij (of hun ouders) betalen voor een service en als die niet 
is zoals hun beloofd werd, dan klagen ze. Het gaat niet enkel over 
jongeren die de deliberatie aanvechten. Nee, het gaat over klachten 
over infrastructuur, over de kwaliteit van lessen, zelfs over visie op 
onderwijs. Aspecten die bijdragen tot een optimale leeromgeving. 
Wie beweert daar nog dat hedendaagse jongeren zich niet meer 
verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van hun eigen leren?

Niet alle klachten zijn gegrond, maar even vaak zijn ze dat wel, al 
zijn ze ongenuanceerd verwoord. Hoe kunnen scholen hiermee om-
gaan? Repressie, negeren of dialoog zijn drie mogelijke aanpakken. 
Bij repressie zet je studenten die een dergelijke groep oprichten on-
der druk om de pagina op het net af te sluiten. In een enkel geval is 
dit een goede oplossing, om studenten tegen zichzelf te beschermen. 
Toekomstige werkgevers googelen immers sollicitanten. Meestal 
werkt deze aanpak echter contraproductief. Het ongenoegen is niet 
weg, integendeel. Bovendien verdwijnt op het internet nooit iets echt.

Negeren is evenmin een optie. De informatie blijft makkelijk te 
vinden zonder wederwoord en het ongenoegen blijft sluimeren. De 
moeilijkste, maar beste weg is open communicatie. Ga de discus-
sie aan met je ‘klanten’ en probeer zo de situatie te duiden. Betrek 
niet enkel de studentenvertegenwoordigers, maar alle studenten 
bij bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in de onderwijsorganisatie. 
Vraag studenten om niet alleen op het einde, maar van bij de start 
mee te denken. Dat leidt tot mede-eigenaarschap. Door social media 
in te zetten voor dit proces, bereik je snel alle studenten. Die aanpak 
leidt doorgaans tot betere en meer gedragen oplossingen. 

In het buitenland berichten studenten over hun leven op de campus. 
Universiteiten gebruiken die aanpak actief in hun promotiecam-
pagnes. Ze stellen immers vast dat als ze de ‘student-bloggers’ geen 
censuur opleggen, de commentaren meestal constructief-kritisch en 
daardoor geloofwaardig zijn.

Pedro De Bruyckere (pedagoog) en Bert Smits (sociaal pedagoog) schreven 

samen het boek ‘Is het nu generatie X, Y of Einstein’.

Blijf op de hoogte van wat leeft in onderwijs en word fan van 
Klasse voor Leraren op Facebook. 

BRIEF VAN DE MAAND
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Leraren krijgen les van … leerlingen

Meer dan een beamer
Zeven leerlingenduo’s uit 6 Informaticabeheer van het 
Immaculata Instituut in Malle brengen hun leraren 
via ‘Teacher Aid’ ICT-vaardigheden bij. “Effectiever 
dan dure nascholingen”, zegt leraar Nederlands Bart 
Verswijvel.

“Leraren beseffen dat ze op het vlak van ICT heel wat 
kunnen leren en willen die skills actief in hun lespraktijk 
gebruiken. Dat betekent méér dan een beamer in elke 
klas.” In 21 middagsessies helpen leerlingen hun leraren 
met ICT-problemen en scholen hen bij over digitale 
presentaties, sociale netwerken of publiceren op het net. 
“Lesgeven geeft de leerlingen een goed gevoel, omdat ze 
iets kunnen doorgeven. Leerlingen die minder sterk zijn in 
taal, blinken uit door hun digitale kennis en creativiteit.” 
De hele scholengemeenschap, (groot)ouders en kansen-
groepen genieten straks mee van ‘Teacher Aid’.

Het Immaculata Instituut haalde met het project Teacher Aid de eerste prijs 
binnen van de Koningin Paolaprijs voor Onderwijs. 

teacheraid.wordpress.com - www.immalle.be - www.paolaprijs.be

Schoolkeuken op stelten

Koken met Comenius
“De heerlijkste geuren waaien hier door de gangen”, 
lacht leraar May Keysers van basisschool Bloemendaal 
en Elshout in Schoten. In de schoolkeuken strijden de 
leerlingen voor een plekje in het Comeniuskookboek 
KidsCooking@School.

“In ons Comeniusproject met partnerscholen uit Londen 
en Oldenburg wilden we een kookboek samenstellen met 
recepten uit Vlaanderen, Engeland en Duitsland”, licht 
May Keysers toe. Drie maanden lang stond elke week een 
klas te kokkerellen. Een jury samengesteld uit directie, 
ouderraad en onderhoudspersoneel selecteerde de beste 
vijf gerechten. “Die kwamen in het drietalige, multicul-
turele kookboek terecht, met toppers als witloof, Indische 
curry en Bratwurst.” Enkel bij de kaboutertaart staat een 
dranksuggestie: ‘Lekker met kabouterwijn’. Appelsap, dus.

Hoe stimuleer jij de internationale gedachte bij jouw leerlingen? Mail jouw tip 
door naar win.leraren@klasse.be (vermeld ‘Kidscooking’) en win een van de vijf 
exemplaren van KidsCooking@school.
 
Vind meer info op www.comeniusgrowingprotecting.org.
www.bloemendaal.be

SJAPO
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Wat is dat precies: kwaliteitsvol onderwijs?

Terry Lovat: “Als de leerlingen goede resultaten halen, zich 
goed voelen op school en fi jne, veerkrachtige mensen worden. 
En als de leraren even graag naar school komen en zich voor 
hen inzetten. Dat is geen verre droom. Wereldwijd slagen scho-
len daar effectief in. Spijtig genoeg zijn er ook vele andere.”

Welk geheim heb jij ontdekt?

Terry Lovat: “Het staat nu wetenschappelijk vast dat 
een school die expliciet en impliciet steunt op waarden, een 
aantoonbaar beter effect heeft. Zowel op de resultaten als op 
het welbevinden van leerlingen én leraren. Waarden zijn dé 
missing link.”

Welke waarden zijn dat dan?

Terry Lovat: “In alle landen heb je religieuze instellingen 
die denken dat ze een patent op waarden hebben. Publieke 
instellingen kunnen echter net zo goed op waarden steunen. 
Wij spreken over twaalf universele kernwaarden die we als 
mensheid delen: vrede, respect, liefde, verantwoordelijkheid, 
eerlijkheid, samenwerking, geluk, verdraagzaamheid, beschei-
denheid, eenvoud, vrijheid en verbondenheid. Wie wil kan er 

nog wel een aantal aan toevoegen, maar deze opsomming is al 
een hele schat.” 

Iedereen kan natuurlijk dergelijke waarden in een mooie 

tekst of het schoolreglement opnemen.

Terry Lovat: “Het is pas als élke leraar en de héle school 
ernaar handelen, dat waarden een effect hebben. Ook tijdens 
de les wiskunde, in de pauze, bij het oudercontact en in de 
wijze van rapporteren. Uit het onderzoek komen drie kern-
begrippen naar voren waar alles op steunt: zorg, vertrouwen 
en goede relaties.” 

Daar een uur les over geven helpt niet?

Terry Lovat: “Nee. Je moet je waarden wel zichtbaar 
en expliciet maken. Schilder ze op de muren, maak er een 
beeldhouwwerk van. Spreek erover bij elke gelegenheid. Bouw 
er rituelen en feesten rond. Sta er tien minuten bij stil of geef er 
een les over. Daardoor krijgen de leerlingen er ook een taal en 
woorden voor. Maar dat is niet voldoende. Pas als die waarden 
impliciet voelbaar zijn in alles wat de leraren zeggen en doen 
en in wat de school uitstraalt en uitademt, kun je over waar-
denvol onderwijs spreken.” 

ONTSLUIERD: HET GEHEIM VAN GOED ONDERWIJS 

Eindelijk weten we wat het geheim is van kwaliteitsvol onderwijs. 

De Australische professor Terry Lovat deed er jarenlang onderzoek 

naar en heeft de basis blootgelegd van een onderwijs dat zowel 

voor leerlingen als voor leraren een aantoonbaar beter effect heeft: 

een school die in alles wat ze doet, steunt op duidelijke waarden. 
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Terry Lovat is verbonden aan de universiteit van Newcastle in Australië en 
is wereldwijd bekend vanwege zijn baanbrekend onderzoek naar waarden in 
onderwijs. In Vlaanderen ondersteunt hij o.a. www.livingvalues.be.
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gemeenschapszin en respect, voelen zich weerbaarder en emo-
tioneel stabieler, hebben meer zelfvertrouwen en eigenwaarde. 
Bovendien is de kans veel groter dat ze wat ze op school leren 
en ervaren thuis ook toepassen.” 

Moet de school de rol van de ouders dan overnemen?

Terry Lovat: “Helemaal niet. Maar het gaat wel om de-
zelfde jongere. Onderwijs mag zich niet beperken tot het cog-
nitieve. De school en de leraar maken wel degelijk een verschil 
en spelen een grote rol in het leven en de toekomst van jonge 
mensen. Ons onderzoek bevestigt dat. De kernopdracht van 
de school is om te werken aan het karakter van de leerlingen. 
Daarvoor zijn zowel kennis, begrip, vaardigheden én waarden 
essentieel. Positieve en optimistische leraren in een zuurstof-
rijke school vormen daarvoor de basis.” 

Welk effect stel je vast bij de leraren?

Terry Lovat: “Als de leerlingen zich goed voelen, voelen 
de leraren zich een pak beter. Hun job wordt gemakkelijker, 
uitdagender en vrolijker. Ze hebben meer respect voor zichzelf 
en hun job en voelen dat ze echt een verschil maken.”

Leg dat maar eens uit in de lerarenkamer.

Terry Lovat: “In slechte scholen zijn lerarenkamers 
broeihaarden van negativisme, minimalisme en cynisme. In 
kwaliteitsvolle scholen stimuleren leraren elkaar om het beste 
uit zichzelf en uit de leerlingen te halen. Een schoolcultuur die 
expliciet op positieve waarden steunt en élke leraar uitdaagt 
om die waarden te realiseren geeft aan dat cynisme geen 
kans.” 

De leerlingen hebben geen respect meer …

Terry Lovat: “… dan moeten wij het hun leren. Niet door 
streng en cynisch te zijn maar door zélf te leven en te handelen 
naar de waarden waar we voor staan. Je krijgt wat je geeft. 
Leraren die hun leerlingen zelf respecteren en hen ten volle in 
hun eigenheid accepteren krijgen dat dubbel en dik terug. Ik 
weet hoe moeilijk leraren het vaak hebben. Maar het zijn niet 
altijd de leerlingen die falen. Soms zijn het ook de scholen. Juist 
omdat ze niet ver genoeg gaan in hun engagement voor een 
waardenvol onderwijs.” 

Je vat je onderzoek samen als ‘The double helix effect’.

Terry Lovat: “Dat komt uit de geometrie. Hier betekent het 
dat waarden en kwaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. We hebben lang gedacht dat goede schoolresultaten het 
doel zijn en dat waarden een nevenproduct zijn. Nu weten we 
dat we die redenering moeten omdraaien: waarden zijn het 
belangrijkste en goede schoolresultaten volgen daaruit.” 

TOVENAAR WORDEN

Jonatan De Geest (22) is net afgestudeerd als 

leraar secundair onderwijs (biologie en voeding/

verzorging). Hij koos waardenvol onderwijs als 

thema voor zijn stage en zijn eindwerk. Maar dat 

werd niet overal op applaus onthaald.

Jonatan: “In sommige scholen zeiden ze ge-

woon: ‘Dat is iets voor de les godsdienst of leefsleu-

tels’ of: ‘Daar houdt hier de GOK- of zorgcoördinator 

zich mee bezig’. In een andere ‘hadden ze net iets 

gedaan voor Broederlijk Delen’ en daarmee was de 

kous af. Ik ben daar echt van geschrokken. Ik zou 

heel graag lesgeven in tso, bso of buso. Die gasten 

hebben vaak een heel laag zelfbeeld. Sommige lera-

ren bevestigen dat constant waardoor ze niet meer 

geloven in zichzelf. Ik wil dat anders aanpakken en 

besef dat daarvoor onderwijs dat steunt op waar-

den essentieel is. Dat blijkt ook uit mijn eindwerk. 

Ik wil als leraar geen masker dragen of poppenkast 

spelen. Ik wil een authentieke leraar zijn. Daarvoor 

spiegel ik me aan enkele goede leraren die ik zelf 

heb gehad. Zij waren magisch. Zo’n waardevolle 

tovenaar wil ik ook worden.”

Leraren zullen zeggen: we hebben onze handen al vol.

Terry Lovat: “Waarden zijn geen toevallige optie. Ze 
vormen de kern van kwaliteitsvol onderwijs. Het effect speelt 
ook in het voordeel van de leraren: leerlingen die meer zorg 
dragen en zich beter inzetten. Uiteindelijk win je daar tijd én 
arbeidsvreugde mee.”

Welk effect heb je precies vastgesteld bij de leerlingen?

Terry Lovat: “Ze komen liever naar school én ze halen 
betere resultaten. Ze zijn ook zelfstandiger, tonen meer 
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zekerdoen
8 - 12 JAAR

AVANT-PREMIÈRE MUISICAL GERONIMO
De zachtaardige Geronimo Stilton geeft ‘De Wakkere Muis’ uit, de meest gelezen krant 
van Muizeneiland. Met zijn Fantasia-tent trekt hij dit najaar Vlaanderen rond en pre-
senteert er Fantasia, de Giga Grote Muisical. Jouw klas (tweede of derde graad lager 
onderwijs) maakt kans om het spektakel op vrijdag 15 oktober in avant-première te 
beleven in Planckendael (Mechelen). Veertig klassen winnen dankzij Het Nieuwsblad 
een exclusieve voorstelling. Maak een originele Fantasia-klasfoto en laad die op via 
www.nieuwsblad.be/fantasia (vul het nummer van je lerarenkaart in vóór je een foto 
oplaadt). Wie de origineelste foto uit zijn fototoestel wringt, wint bovendien 
een vipbezoek aan Planckendael.
www.nieuwsblad.be/fantasia - www.gigagrotemuisical.be

Acties voor actieve leraren!

zekerdoen

WIN! 
©

From
 an original idea of Elisabetti Dam

i. ©
2010 Atlantyca S.p.A. - All rights reserved.



zekerdoen
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KALENDER LERARENDAGEN
September schiet een vijftigtal lerarendagen op gang. Musea, natuurparken en wetenschappelijke instellingen bezor-
gen jou professionele informatie. Ze loodsen je als een vip door hun collecties. Je bezoekt honderden tentoonstellin-
gen, concerten, theatervoorstellingen, fi lms en evenementen goedkoper dankzij je lerarenkaart. Kijk voor het recent-
ste aanbod op www.lerarenkaart.be. Wie zich abonneert op de nieuwsbrieven krijgt als eerste te horen welke nieuwe 
voordelen voorhanden zijn (www.lerarenkaart.be - nieuwsbrieven).

WOENSDAG 8 SEPTEMBER 

KINESCOLADAG

VIPDAG KineScola, de educatieve dienst van Kinepolis, 
presenteert het scholenprogramma. Je krijgt het 
educatieve pakket. Daarna woon je de avant- première bij 
van ‘Despicable Me’, een animatiefi lm waarin Gru de 
maan wil stelen (première: 27 oktober). Waar? 

Kinepolis Brugge - Koning Albert I-laan 200 - 8200 Brugge Wanneer? 16 
tot 18.45 uur Wie? Gratis voor leraar en maximaal 3 eigen kinderen Meer 
info: www.kinescola.be Inschrijven: laatste plaatsen via www.kinescola.be

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 

LESSEN IN HET DONKER

VIPDAG Een goede fi lm is méér dan een verhaal. 
Let op enscenering en spanningsopbouw. Hoe past de 
muziek bij de plaatjes? De mappen van ‘Lessen in het 
donker’ werpen een verhelderend licht op het 
verschijnsel fi lm. Bekijk tijdens de visiedagen gratis 

fi lms die geschikt zijn voor jouw leerlingen. Waar? Cinema Lumière – 
Sint-Jacobsstraat 36 - 8000 Brugge of Ciné Rialto - Langestraat 39 - 
8400 Oostende Wanneer? Diverse tijdstippen afhankelijk van de locatie 
Wie? Gratis voor leraren basis- en secundair onderwijs en hun gezin 
Meer info: www.lesseninhetdonker.be (rubriek visiedag) Inschrijven: 
050 34 91 93 of tine@lesseninhetdonker.be (vermeld de fi lm van je keuze, 
je contactgegevens en het nummer van je lerarenkaart)

ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 SEPTEMBER 

200 JAAR GRAND-HORNU

INFODAG Grand-Hornu, een Henegouwse ex-steen-
koolmijn die hedendaagse kunst en design tentoonstelt, 
presenteert op zaterdag het educatieve aanbod voor het 
nieuwe schooljaar. Op zondag geniet je met het hele 
gezin gratis van geleide bezoeken en van concerten die 

het beste van Beethoven naar boven halen. Waar? Grand-Hornu - 82 rue 
Sainte-Louise - 7301 Hornu Wanneer? Zaterdag: 12 tot 16 uur (inclusief 
broodjeslunch) - zondag: 10 tot 18 uur Wie? Zaterdag: gratis voor houders 
van de lerarenkaart (geen gezinsleden) - zondag: voor iedereen gratis 
toegankelijk (drank en catering betalend) Meer info: www.grand-hornu.be 
Inschrijven: (enkel voor zaterdag) 065 61 38 81 of 
reservations@grand-hornu.be (vermeld je contactgegevens en het 
nummer van je lerarenkaart)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

CINÉMA EN FRANÇAIS

INFODAG Verneem hoe de Week van de Franse Film (in 
Antwerpen van 11 tot 15 oktober) je lessen inspireert. 
Na de fi lm ‘Micmacs à tire-larigot’ krijg je een drankje 
en een attest van de gevolgde vormingsnamiddag. 
Waar? Cinema Zuid - Lakenstraat 14 - 2000 Antwerpen 

Wanneer? 14 tot 18 uur Wie? Gratis voor leraren (geen gezinsleden) 
Meer info: www.cinemazuid.be Inschrijven: 03 242 93 53 of 
ontvangt@cinemazuid.be (vermeld je contactgegevens, naam en adres 
van de school waar je lesgeeft en het nummer van je lerarenkaart)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

EEN AVOND M

INFODAG Na een receptie stelt de publiekswerking van 
het museum M zich voor. Je maakt kennis met het 
scholenaanbod. Dat gebeurt per doelgroep (kleuter-, 
lager, secundair en hoger onderwijs). Waar? 
M - Vanderkelenstraat 30 - 3000 Leuven Wanneer? 

18 tot 21.30 uur Wie? Gratis voor leraren (geen gezinsleden) Meer info: 
www.mleuven.be Inschrijven: 016 27 29 29 (van 10 tot 18 uur) of 
bezoekm@leuven.be (vermeld je contactgegevens en het nummer van 
je lerarenkaart)

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

GA NU AL OP SKIVAKANTIE

VIPDAG Van zon naar sneeuw in één salto. Bereid je voor op het winter-
seizoen en neem een uur ski- of snowboardles. Daarna mag je nog een 
uur lang de piste vrij gebruiken. Waar? Ice Mountain - Capellestraat 16 - 
7780 Komen Wanneer? 13 tot 18 uur (initiatielessen om het uur) Wie? 
Gratis voor leraren. Partner en eigen kinderen betalen 10 euro per persoon 
per uur (inclusief huur materiaal). Minimumleeftijd: 4 jaar voor het skiën 
en 8 jaar voor het snowboarden. Meer info: www.ice-mountain.com 
Inschrijven: uitsluitend via www.lerarenkaart.be/inschrijven

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

KINESCOLADAG

Waar? Kinepolis Oostende - Koningin Astridlaan 12 - 8400 Oostende
zie woensdag 8 september

 
©

Ph. De Gobert



zekerdoen

Klasse voor Leraren  •  41

ZATERDAG 18 SEPTEMBER

PER TREIN OP CITYTRIP

Waar? Londen, Parijs, Keulen, 
Amsterdam en Rotterdam 
Wanneer? vanaf 7.30 uur (vertrek 
en aankomst Brussel-Zuid) tot 
uiterlijk 20 uur (hangt af van de 
bestemming) Wie? Vijf keer 
twintig leraren (geen gezinsleden) 
winnen een gratis studiereis. Meer 
info: bekijk de nieuwe brochure 

2010 - 2011 op www.schoolreizenmetdetrein.be Inschrijven: 
uiterlijk tot en met maandag 6 september via 
www.lerarenkaart.be/inschrijven - organisatie: NMBS Europe in 
samenwerking met Atout France (www.franceguide.com/be-nl), 
StayOkay, Meininger Hotels en Accor hotels.

WIN: 100 x studiereis per trein. Enkele Europese grootsteden 
liggen binnen bereik voor een boeiende studiereis. De trein raast de 
gebruikelijke fi les voorbij. Kies uit vijf grootsteden en ondervind zelf 
hoe gebruiksvriendelijk een schoolreis met de trein is.

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

KINESCOLADAG

Waar? Kinepolis Hasselt - Via Media 1 - 3500 Hasselt
zie woensdag 8 september

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 

LEREN OVER WATER

INFODAG Water maken, golven en getijden, water-
vervuiling ... Hidrodoe toont zijn educatieve aanbod 
voor het basisonderwijs. Je wordt niet alleen educatief 
verwend: na de infosessie staat een masseur klaar om 
vier gelukkige winnaars een ontspannende stoelmas-

sage te geven. Waar? Hidrodoe - Haanheuvel 7 - 2200 Herentals 
Wanneer? 13 tot 16 uur Wie? Gratis voor leraren (geen gezinsleden) 
Meer info: www.hidrodoe.be Inschrijven: uitsluitend via 
www.lerarenkaart.be/inschrijven

WOENSDAG 15 EN DONDERDAG 16 SEPTEMBER 

HOEDEN MAKEN 

VIPDAG De Britse hoedenmaker Stephen Jones viert 
de dertigste verjaardag van zijn Huis Stephen Jones 
Millinery. Je krijgt een rondleiding met gids door de 
overzichtstentoonstelling, een documentatiemap en 
een catalogus van Veronique Branquinho. Nadien mag 

je vragen stellen. Waar? MoMu - ModeMuseum Provincie Antwerpen - 
Nationalestraat 28 - 2000 Antwerpen Wanneer? Woensdag: 15 tot 
17.30 uur - donderdag: 19 tot 21.30 uur Wie? Gratis voor leraren (i.p.v. 
7 euro) en kinderen tot 12 jaar. Jongeren van 13 tot 26 jaar betalen 1 euro. 
Overige gezinsleden betalen 5 euro. Meer info: www.momu.be 
Inschrijven: uitsluitend via www.lerarenkaart.be/inschrijven

DONDERDAG 16 EN VRIJDAG 17 SEPTEMBER 

MULTIMEDIAPROJECT ‘WAPENLAND’

GRATIS Robbe leert in Colombia een Indiaans meisje 
kennen en beleeft met haar het avontuur van zijn leven 
op een vulkaan nabij de stad Popayán. Mensenrechten, 
ontheemding, migratie, integratie en milieumisbruik zijn 
thema’s van ‘Wapenland’, een verzamelnaam voor een 

jeugdboek, theatervoorstelling, tentoonstelling, website én computergame 
(februari 2011). Waar? Educatief Theater Antwerpen in de Rode Zaal 
Fakkeltheater - Hoogstraat 12 - 2000 Antwerpen Wanneer? 16 september 
om 20 uur en 17 september om 14 uur Wie? Gratis voor leraren van de 
eerste en tweede graad secundair Meer info: www.wapenland.be - 
www.etaproducties.be Inschrijven: 03 226 42 00 (Denise Machiels) of 
info@etaproducties.be (maximaal 4 tickets per school)

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

LEREN KNUTSELEN

GRATIS Op zoek naar een creatieve activiteit zoals 
schilderen met natuurmaterialen, kijkdozen of 
kleibeelden maken? Tijdens deze ateliers die je met 
kinderen van 6 tot 12 jaar kunt doen, ga je aan de slag 
met natuurmaterialen. Waar? NEC De Vroente - 

Putsesteenweg 129 - 2920 Kalmthout Wanneer? 10 tot 12 uur Wie? 
Gratis voor leraren (geen gezinsleden) Meer info: www.devroente.be 
Inschrijven: kan tot 11 september, devroente@lne.vlaanderen.be of 
03 620 18 30

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

LESSEN IN HET DONKER

Waar? Cinema Sphinx - Sint-Michielshelling 3 - 9000 Gent of 
Euroscoop - C-Mine 1- 3600 Genk
zie zaterdag 11 september

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 

KINESCOLADAG

Waar? Kinepolis Leuven - Bondgenotenlaan 145-149 - 3000 Leuven
zie woensdag 8 september
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ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 SEPTEMBER

STOCKVERKOOP LANNOO

Wat? Uitgeverij Lannoo verkoopt 1000 m² romans, 
kinder- en jeugdboeken, reisgidsen, kook- en 
tuinboeken, kunst- en fotoboeken, geschiedenisboeken, 
biografi eën, poëzie, cd-roms, schoolspullen. Waar? 
DistriMedia - Meulebeeksesteenweg 20 - 8700 Tielt 

Wanneer? 10 tot 17 uur Wie? Leraren krijgen op vertoon van hun 
lerarenkaart een gratis boek bij hun aankoop (‘Adam en het pestmonster’ of 
‘Koffi e & croissant’; zolang de voorraad strekt). Meer info: www.lannoo.be 
Inschrijven: hoeft niet

ZONDAG 19 SEPTEMBER 

ZUURSTOF VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR

VIPDAG Parc Chlorophylle viert de komst van de 
herfst. Met jachthoorns en trompetgeschal. Een gids 
neemt je mee op paddenstoelenwandeling (op 
reservatie). Jongleurs en een clown-goochelaar 
vrolijken je dag op. Waar? Parc Chlorophylle - 60 rue 

des Chasseurs Ardennais - 6960 Manhay Wanneer? 10 tot 17 uur Wie? 
Gratis voor leraren, partner en maximaal drie eigen kinderen Meer info: 
www.parcchlorophylle.com Inschrijven: uitsluitend via 
www.lerarenkaart.be/inschrijven 

ZONDAG 19 SEPTEMBER 

LESSEN IN HET DONKER

Waar? Cinema ZED - Naamsestraat 96 - 3000 Leuven
zie zaterdag 11 september

DINSDAG 21 SEPTEMBER 

ROVERS IN HET BIEZEBOS

INFODAG Maak in de klas werk van ‘Educatie voor 
duurzame ontwikkeling’ aan de hand van het verhaal 
‘Rovers in het Biezebos’ van Marc De Bel. Je krijgt een 
introductie rond de werkmethode. Waar? NEC De 
Vroente - Putsesteenweg 129 - 2920 Kalmthout 

Wanneer? 13.30 tot 16.30 uur Wie? Gratis voor leraren lager onderwijs 
(geen gezinsleden) Meer info: www.devroente.be Inschrijven: kan tot 
13 september, devroente@lne.vlaanderen.be of 03 620 18 30

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

BEELDEN KIJKEN IN MIDDELHEIM

INFODAG Wat houdt de publiekswerking achter de 
gebeeldhouwde hand voor dit schooljaar? Een 
museumgids leidt je rond door de collectie moderne en 
hedendaagse beeldhouwkunst en demonstreert de 
pakketten Muzzzé (voor leraren van het basisonderwijs) 

en WYSIWYG (what you see is what you get, voor leraren van het secundair 
onderwijs). Waar? Middelheimmuseum - Middelheimlaan 61 - 
2020 Antwerpen Wanneer? 13.30 tot 17 uur Wie? Gratis voor leraren 
(geen gezinsleden) Meer info: www.middelheimmuseum.be Inschrijven: 
uitsluitend via www.lerarenkaart.be/inschrijven

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

DE BOOM IN!

INFODAG Een paddenstoelentocht, de schatkist van Boris, de ring van de 
Nevelingen. Met deze succesvolle bosspelen verkennen kinderen het bos. 
Je volgt een workshop naar keuze. Je sluit af met een frisse neus en een 
drankje. En je bent voorbereid voor ‘De week van het bos’ (10 tot 17 
oktober). Waar? De Hoge Rielen (zaal ‘natuur & avontuur’) - Molenstraat 
62 - 2460 Kasterlee Wanneer? 13.15 tot 17 uur Wie? Gratis voor leraren 
lager onderwijs (geen gezinsleden) Meer info: www.weekvanhetbos.be 
(educatief) Inschrijven: tot 15 september via 09 264 90 57 of 
weekvanhetbos@vbv.be (vermeld je contactgegevens en het nummer van 
je lerarenkaart)

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

NOCTURNE VOOR LERAREN

VIPDAG Vóór het KMSK Antwerpen in 2011 zijn deuren 
sluit voor een grondige renovatie kun je nog tot 
3 oktober de tentoonstelling ‘Closing Time’ bezoeken. 
Tijdens de lerarennocturne nemen gidsen je mee op 
‘Grand Tour’ en speelt Stefan Perceval in première 

‘De houtworm’, zijn bijtende versie van het leven in een museum. Een 
drankje en cadeautje sluiten de avond af. Waar? Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen - Leopold De Waelplaats - 2000 Antwerpen 
Wanneer? 19 tot 22 uur Wie? Gratis voor leraren en hun gezin op vertoon 
van de lerarenkaart Meer info: www.kmska.be Inschrijven: hoeft niet

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

GHENT, WE HAVE A PROBLEM

INFODAG Dr. McScoop is onzacht op Mars geland en 
roept de hulp in van de Volkssterrenwacht Armand Pien. 
‘Ghent, we have a problem’ is een pakket voor de derde 
graad lager onderwijs. De derde graad secundair buigt 
zich over het klimaatprobleem. Je krijgt een volledig 

overzicht van het scholenaanbod. Je bezoekt bovendien de koepel en het 
weerstation. Je eindigt de rondleiding met een 3D-voorstelling. Waar? 
UGent - Volkssterrenwacht Armand Pien - Rozier 44 (ingang Gezusters 
Lovelingstraat) - 9000 Gent Wanneer? 14 tot 17 uur Wie? Gratis voor 
leraren (geen gezinsleden) Meer info: www.armandpien.be Inschrijven: 
09 264 36 74 of info@armandpien.be (vermeld je contactgegevens en het 
nummer van je lerarenkaart)
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WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

NEEM EEN EDUCATIEF BAD

INFODAG Verken de Waterwereld en zijn honderd 
experimenten met een zoektocht, ga naar de 3D-fi lm 
‘Teruggespoeld’ of bekijk de fi lm ‘Running dry’ over de 
waterproblematiek in verschillende delen van de wereld. 
Na de infosessies winnen vier gelukkigen een 

ontspannende stoelmassage. Waar? Hidrodoe - Haanheuvel 7 - 
2200 Herentals Wanneer? 13 tot 16 uur Wie? Gratis voor leraren 
secundair (geen gezinsleden) Meer info: www.hidrodoe.be Inschrijven: 
uitsluitend via www.lerarenkaart.be/inschrijven

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 

KINESCOLADAG

Waar? Metropolis Antwerpen - Groenendaallaan 394 - 2030 Antwerpen
zie woensdag 8 september

WOENSDAG 22 SEPTEMBER

STOCKVERKOOP LANNOO

Waar? DistriMedia - Meulebeeksesteenweg 20 - 8700 Tielt 
Wanneer? 17.30 tot 20.30 uur 
zie zaterdag 18 september

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 

ZOEK HET VERDWAALDE MEISJE

GRATIS Een 10-jarig meisje gaat voor het eerst alleen naar school. 
Onderweg stapt ze van de ene rare cultuur in de andere vreemde ontdek-
king. ‘Waarom de weg waarheen’ is een fantasievolle roadmovie voor 6- 
tot 12-jarigen. Schoolvoorstellingen kunnen het hele schooljaar, ook op 
school. Waar? Paco-theaterzaal Gildenhuis - Aalstersestraat 135 - 9280 
Wieze (Lebbeke) Wanneer? 20 uur Wie? Gratis voor leraren lager onder-
wijs Meer info: www.pacoproducties.be Inschrijven: 053 77 19 51 of 
info@pacoproducties.be

DONDERDAG 23, VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 SEPTEMBER

WUITENSMARSEN

GRATIS Verken de Hamse natuur aan de hand van 
uitgestippelde tochten en een pak animatie. Elke 
ingeschreven deelnemer krijgt extra’s zoals fruit en 
water tijdens de wandeling. Waar? V.V.V. Hamme - 
Marktplein 1 - 9220 Hamme Wanneer? Vertrekken 

tussen 17 en 19 uur (donderdag), 13 en 19 uur (vrijdag) en 8.30 en 14 uur 
(zaterdag) Wie? Gratis (i.p.v. 1,25 euro) voor houders van de lerarenkaart 
(inschrijving verplicht) Meer info en inschrijven: 052 47 56 05 of 
toerisme@hamme.be (vermeld je contactgegevens en het nummer van je 
lerarenkaart)

VRIJDAG 24 SEPTEMBER 

LOL IS IN THE AIR

INFODAG Doorbreek de geluidsmuur, leer de 
beveiliging van de luchthavendouane kennen, test 
logistieke spelen of neem het uitgebreide stageaanbod 
van de aanwezige bedrijven door. Op het LOL-event 
(Luchthaven Onderwijs Logistiek) ontdek je welke 

toekomst luchthaven en logistiek bieden. Waar? Sky Hall - Luchthaven 
Brussel - 1930 Zaventem Wanneer? 13 tot 19 uur Wie? Gratis toeganke-
lijk voor leraren, leerlingen en/of hun ouders (inschrijven verplicht) 
Meer info: www.loljetoekomst.be Inschrijven: uitsluitend via 
www.loljetoekomst.be 

VRIJDAG 24 EN ZATERDAG 25 SEPTEMBER

STOCKVERKOOP LANNOO

Waar? DistriMedia - Meulebeeksesteenweg 20 - 8700 Tielt 
Wanneer? Vrijdag: 17.30 tot 20.30 uur - zaterdag: 10 tot 17 uur 
zie zaterdag 18 september

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

FRANSE GRANDEUR

KORTING Dirigent Skip Sempé reconstrueert met zijn 
orkest tot in de fi jnste details dat van de Franse 
Zonnekoning, Les Vingt-quatre Violons du Roi. Op het 
podium Franse grandeur van onder andere Lully en 
Marais. Waar? Muziekcentrum De Bijloke - 

Bijlokekaai 7 - 9000 Gent Wanneer? 20 uur (inleiding om 19.15 uur) 
Wie? Houders van de lerarenkaart betalen 20 i.p.v. 24 euro in rang 1 en 15 
i.p.v. 18 euro in rang 2. Meer info: www.debijloke.be Reserveren: 
tickets@debijloke.be of 09 269 92 92 (vermeld je contactgegevens en het 
nummer van je lerarenkaart)

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 

LESSEN IN HET DONKER

Waar? Budascoop - Kapucijnenstraat 10 - 8500 Kortrijk of CD Rix 
Deurne - de Gryspeerstraat 86 - 2100 Deurne
zie zaterdag 11 september

ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 SEPTEMBER

BAZAAR KASTAAR

INFODAG ‘Bazaar Kastaar’ is een actieve, educatieve tentoonstelling 
voor lagereschoolkinderen over land- en tuinbouw. De bezoekers kiezen 
uit vier thema’s: zuivel, groenten en fruit, vlees, paarden. Waar? Loc 
Breugelhoeve - Weyerstraat 1 - 3990 Grote Brogel (Peer) Wanneer? 
10 tot 17 uur Wie? Gratis voor leraren lager onderwijs en hun gezin 
Meer info: www.plattelandsklassen.be Inschrijven: uitsluitend via 
www.lerarenkaart.be/inschrijven
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WOENSDAG 29 SEPTEMBER 

KINESCOLADAG

Waar? Kinepolis Brussel - Eeuwfeestlaan 20 - 1020 Brussel
zie woensdag 8 september

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

STOCKVERKOOP LANNOO

Waar? Hangar 29 - Rijnkaai 150 - 2000 Antwerpen 
Wanneer? 13 tot 20 uur
zie zaterdag 18 september

DONDERDAG 30 SEPTEMBER

ITALIAANSE FURIE

KORTING Laat je verleiden door Italiaanse passies en 
emoties met de zelden uitgevoerde Romeinse opera ‘La 
Catena d’Adone’. Waar? Muziekcentrum De Bijloke - 
Bijlokekaai 7 - 9000 Gent Wanneer? 20 uur (inleiding 
om 19.15 uur) Wie? Houders van de lerarenkaart 

betalen 20 i.p.v. 24 euro in rang 1 en 15 i.p.v. 18 euro in rang 2. Meer info: 
www.debijloke.be Reserveren: tickets@debijloke.be of 09 269 92 92 
(vermeld je contactgegevens en het nummer van je lerarenkaart)

VRIJDAG 1 OKTOBER

SYMFONISCHE HARTKLOPPINGEN

KORTING Het Nationaal Orkest van België speelt 
Bartók en Beethoven. De inleiding door een muziekpe-
dagoog en een drankje krijg je er gratis bij. Je verneemt 
meteen hoe je met de formule ‘Klassiek met Klasse!’ je 
leerlingen naar de concertzaal brengt. Waar? Paleis 

voor Schone Kunsten - Bozar Studios - Ravensteinstraat 23 - 1000 Brussel 
Wanneer? 18 tot 22 uur Wie? Houders van de lerarenkaart en partner 
betalen 5 euro (reserveren verplicht). Meer info: www.bozar.be 
Reserveren: uitsluitend via www.lerarenkaart.be/inschrijven 

VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 OKTOBER

STOCKVERKOOP LANNOO

Waar? Hangar 29 - Rijnkaai 150 - 2000 Antwerpen 
Wanneer? Vrijdag: 13 tot 20 uur - zaterdag en zondag: 10 tot 17 uur
zie zaterdag 18 september

ZATERDAG 2 OKTOBER 

KINESCOLADAG

Waar? Kinepolis Kortrijk - President Kennedylaan 100 A - 8500 Kortrijk
zie woensdag 8 september

ZONDAG 3 OKTOBER 

MONUMENT IN BEELD

INFODAG Wil je je leerlingen handige fototips geven 
om een monument in beeld te brengen? Tijdens de 
workshop probeer je samen met fotografen alle 
mogelijke standpunten en interpretaties uit. Je krijgt 
een rondleiding door de tentoonstellingen en het 

Fotomuseum stelt zijn scholenwerking voor. Waar? Fotomuseum 
Provincie Antwerpen - Waalsekaai 47 - 2000 Antwerpen Wanneer? 10 tot 
12.30 uur Wie? Gratis voor leraren (geen gezinsleden) Meer info: 
www.openmonumenten.be en www.fotomuseum.be Inschrijven: tot 
29 september, anna.vandyck@fotografi e.provant.be (vermeld je 
contactgegevens en het nummer van je lerarenkaart)

VAN MAANDAG 27 SEPTEMBER TOT WOENSDAG 20 OKTOBER 

NOVECENTO 

KORTING Zeven concerten 
presenteren de muzikale rijkdom 
van de twintigste eeuw. Het 
Festival van Vlaanderen breit in 
Leuven moeiteloos de pianomuziek 
van Ravel aan de strijkkwartetten 
van Bartók of Gershwins ‘Rhapsody 
in Blue’. Waar? Diverse locaties in 
Leuven Wanneer? Diverse 

tijdstippen Wie? Leraren krijgen 25 procent korting. Meer info: 
www.novecentofestival.be Tickets: www.novecentofestival.be of 
016 30 09 00

WOENSDAG 29 SEPTEMBER

BESTEMMING MARS

KLASSEDAG Bezoek het Museum 
voor Natuurwetenschappen met de 
module ‘Reis om de wereld van de 
biodiversiteit’. De nieuwe 
tentoonstelling ‘Bestemming Mars’ 
opent haar deuren en jij stapt als 
eerste binnen. De ateliers rond 
evolutie, geologie of dino’s zijn 
nieuw of vernieuwd. Je krijgt een 

voorstelling van de wetenschapstruck XperiLAB en van de edukit 
over biodiversiteit. Waar? Museum voor Natuurwetenschappen - 
Vautierstraat 29 - 1000 Brussel Wanneer? 12, 14 of 16 uur Wie? 
Gratis voor leraren, hun partner en maximaal drie eigen kinderen 
Meer info: www.natuurwetenschappen.be Inschrijven: uitsluitend 
via www.lerarenkaart.be/inschrijven
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ZONDAG 3 OKTOBER 

HAAIEN VOEDEREN

INFODAG Beleef hoe haaien hun prooi verslinden. 
Aai een slang. Vaar mee in een duikboot. Laat je 
betoveren door de kleurrijkste koraalriffen of ga in het 
regenwoud op zoek naar exotische vissen en kikkers. 
De educatieve pakketten zijn ter plaatse beschikbaar. 

Waar? Aquatopia - Koningin Astridplein 7 - 2018 Antwerpen Wanneer? 
10 tot 17 uur Wie? Gratis voor leraren op vertoon van de lerarenkaart 
(inschrijven verplicht). Partners betalen 13,95 euro. Kinderen van 3 tot 
11 jaar 9,50 euro. Meer info: www.aquatopia.be Inschrijven: via 
info@aquatopia.be (vermeld je contactgegevens en het nummer van je 
lerarenkaart) of 03 205 07 50

WOENSDAG 6 OKTOBER 

DE OUDSTE APOTHEEK VAN HET LAND

INFODAG Na ontvangst en lunch krijg je een 
rondleiding met de museumkoffer. Als aanvulling krijg 
je uitleg over de nieuwe educatieve ruimte en 
workshops van de Musea. Waar? Musea Maaseik 
- Markt 45 - 3680 Maaseik Wanneer? 12 tot 14.30 uur 

of 14.30 tot 17 uur Wie? Gratis voor leraren kleuter- en lager onderwijs 
(geen gezinsleden) Meer info: www.museamaaseik.be Inschrijven: 
089 56 05 44 (van 9 tot 16 uur) of francine.beinaert@maaseik.be (vermeld 
je contactgegevens en het nummer van je lerarenkaart) 

WOENSDAG 6 OKTOBER 

SCHITTERENDE STENEN

VIPDAG Je krijgt een demo van het museumspel ‘Schitterend’ voor 
de tweede en derde graad lager onderwijs. Daarna volgt een rondlei-
ding door het museum. Achter de schermen bekijk je de restauratie en 
conservatie van antieke juwelen. Waar? Diamantmuseum Provincie 
Antwerpen - Koningin Astridplein 19-23 - 2018 Antwerpen Wanneer? 
14 tot 17 uur Wie? Gratis voor leraren lager onderwijs en hun ge-
zin Meer info: www.diamantmuseum.be Inschrijven: uitsluitend via 
www.lerarenkaart.be/inschrijven

VAN DONDERDAG 7 OKTOBER TOT 13 FEBRUARI 2011

ENSOR ONTMASKERD

GRATIS Een zestigtal schilderijen, honderdvijftig 
tekeningen en een groot aantal documenten voeren 
je naar de denkwereld en artistieke evolutie van Ensor. 
Tekeningen van de meester nemen je mee naar de 
nagenoeg onbekende werkplaats van de kunstenaar: 

het atelier op de zolderkamer in Oostende. Waar? ING Cultuurcentrum - 
Koningsplein 6 - 1000 Brussel Wanneer? 10 tot 18 uur (op woensdag tot 
21 uur) Wie? Enkel op woensdag gratis voor houders van de lerarenkaart 
(reserveren verplicht) Meer info: www.ing.be/art Tickets: uitsluitend via 

www.ing.be/art. Reserveer je gratis tickets voor woensdag met de 
voordeelcode ‘lerarenkaart2010’. Je legt je lerarenkaart samen met de 
tickets vóór aan de ingang.

ZATERDAG 9 OKTOBER 

SCHITTERENDE STENEN

VIPDAG Je krijgt een gegidste rondleiding door het 
museum. Doorlopend kun je het gps-spel ‘De infi ltrant’ 
spelen in de Antwerpse binnenstad. Je verneemt wat 
het educatieve pakket ‘Voor eer en glorie’ inhoudt (n.a.v. 
de gelijknamige tentoonstelling). Waar? Diamant-

museum Provincie Antwerpen - Koningin Astridplein 19-23 - 2018 
Antwerpen Wanneer? 14 tot 17 uur Wie? Gratis voor leraren secundair en 
hoger onderwijs en hun gezin Meer info: www.diamantmuseum.be 
Inschrijven: uitsluitend via www.lerarenkaart.be/inschrijven

ZATERDAG 9 OKTOBER 

ARCHEOLOGIE EN PUBLIEK

INFODAG Hoe presenteren het onderwijs, de media en de musea archeo-
logie van eigen bodem? Hoe brengen archeologen hun vak en vondsten 
onder de aandacht? ’s Ochtends krijgen de deelnemers inleidende lezingen 
en discussies voorgeschoteld. ’s Namiddags kies je uit vier workshops, 
o.a. ‘Archeologie en onderwijs’. De promotiemarkt presenteert educatieve 
projecten. Waar? Party- en vergadercentrum Mauritshof - Mauritsweg 5 
- 4515 LA IJzendijke (Nederland) Wanneer? 9.30 tot 17 uur Wie? Gratis 
voor leraren (inclusief lunch en drankje; geen gezinsleden) Meer info: 
www.zeeland.nl Inschrijven: archeologie@zeeland.nl (vermeld je contact-
gegevens, je lerarenkaart nummer en de school waar je lesgeeft)

VAN ZATERDAG 23 OKTOBER TOT WOENSDAG 1 DECEMBER 

GIFGAS IN FLANDERS FIELDS 

KORTING Een tentoonstelling rond 
de Duitse chemicus Fritz Haber, de 
bedenker van het gifgas, aan de 
hand van originele tekeningen van 
de Belgische stripkunstenaar David 
Vandermeulen. Waar? In Flanders 
Fields museum Lakenhallen - 
Grote Markt 34 - 8900 Ieper 
Wanneer? 10 tot 18 uur Wie? 

Leraren betalen 5,50 i.p.v. 8 euro op vertoon van hun lerarenkaart. 
Meer info: www.infl andersfi elds.be 

W!N: 2 x klasbezoek - twee klassen derde graad secundair onderwijs 
winnen een bezoek aan de tentoonstelling gevolgd door een theater-
voorstelling op donderdag 28 oktober. Hoe je jouw klas naar de over-
winning leidt, lees je op www.lerarenkaart.be (“gelezen in Klasse”).

DECEMECEMECEMCEMCECECECE BEEEMEMEMEMEMEMMB

WIN!
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MAAK LAWAAI VOOR 
WERELDVOEDSELDAG

DÁÁROM!
Een op de zes mensen heeft honger. De manier waarop we vandaag 
eten produceren, zorgt voor uitgeputte gronden, vervuild water, ontbossing, 
volle wegen en boeren die niet kunnen leven van hun werk. Alleen een pro-
ductieve, moderne, duurzame, familiale landbouw kan de wereld voeden: 
spaarzaam met water, zuinig op pesticiden, gericht op de lokale markt. 
Dat promoot Vredeseilanden met de actie ‘Potverdorie, eet normaal’ naar 
aanleiding van Wereldvoedseldag op 16 oktober.

TREK AANDACHT!
Heb je ook zin in echte voeding? Van bij de boer, niet uit het lab? Verzamel 
op vrijdag 15 oktober lepels, vorken, kommen en ander kookgerei en 
richt met je klas of school een bestek-orkest op. Op www.potverdorie.be 
download je de pot- en pannenpartituur voor de ‘potverdorie-riff’. 

BELOOF!
Ga fanfaregewijs en met goede ideeën van leerlingen, ouders en leraren 
naar je directeur. Onderhandel hoe je school aan duurzame voeding zal 
werken. Beperk de beloftes niet tot de periode rond Wereldvoedseldag 
maar engageer je voor het hele schooljaar. Zet de stempel van de 
school en de handtekening van leerlingen, leraren en directeur onder een 
plechtige verklaring.

WIN!
Heb je je engagementsverklaring ingediend 
op www.potverdorie.be en lawaai gemaakt op 
15 oktober? Dan komt er misschien wel een 
bio-frietkot aangereden. Iedere maand heb-
ben twee deelnemende groepen boem-patat-
prijs! Je kunt met je school, maar ook met de 
sportvereniging of jeugdbeweging meedoen.

Klasse ondersteunt de actie ‘Potverdorie, eet normaal!’ van Vredeseilanden. 
Betrek leerlingen actief bij de keuze voor eerlijke en duurzame producten. 
Het ‘bestek-orkest’ zal ze jarenlang aan het thema herinneren, want jongeren leren 
meer van wat ze doen dan van een theoretische les. Surf naar www.potverdorie.be en 
www.wereldvoedseldag.be. Vind je niet alles wat je zoekt? Neem contact op met 
bert.wallyn@vredeseilanden.be.
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DOE!
Zet je woorden om in daden. Kies een of 
meer acties. Realiseer die in de loop van het 
schooljaar.

1. Installeer een waterfontein: gratis en 
zuiver drinken.

2. Drink alleen bio-FairTrade fruitsap, kof-
fi e en thee.

3. Eet minder vlees, roep donderdag uit tot 
veggiedag.

4. Eet lokale specialiteiten.

5. Kies één dag per week alleen fruit als 
tussendoortje. Plaats een fruitautomaat. 
Of neem een fruitabonnement.

6. Verklein de afvalberg. Drank neem je 
alleen mee in herbruikbare drinkbus-
sen, boterhammen gaan altijd in een 
brooddoos.

7. Serveer duurzame hapjes en dranken op 
schoolfeesten en recepties. Kies voor 
een duurzame cateraar. 

Nog meer acties op www.potverdorie.be.

 
©

Luc Daelem
ans
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6-12 JAAR

APPELVERKOOP TEGEN KANKER

ACTIE Het meisje op de foto heet Sophie. Ze is zeven, pas hersteld van 
leukemie en nam gratis deel aan het zomerkamp van de Vlaamse Liga te-
gen Kanker. Een echt kamp, met bosspelletjes, muziekquiz en Frietmobiel, 
maar ook met veel kale kinderen, dokters in korte broek en verpleegsters. 
Sophie nam gratis deel, omdat de Vlaamse Liga tegen Kanker het kamp 
betaalt met de opbrengst van de jaarlijkse appelverkoop.
www.komopappels.be - www.vakantiekamp.be - www.tegenkanker.be

 › Hoe? De actie loopt van 7 tot 29 oktober 2010 - 2 kg appels, verpakt in 
een vrolijk rugzakje, met als extraatje de Ketnetsingle ‘Hey Gij’, kost 6 euro

10-12 JAAR & 14-18 JAAR

LEERLINGEN IN HET LAB
WORKSHOP ‘Wetenschap in de kijker’ (22 tot 
26 november) brengt je leerlingen in labs van 
universiteiten, hogescholen en wetenschappe-
lijke instellingen. Daar kunnen ze allerlei onder-
zoeken en proeven uitvoeren.
www.wetenschapsweek.be

 › Hoe? Inschrijven tot 1 oktober (toegangscode 
via je directie of via Technopolis - 015 34 20 20)

12-18 JAAR

DE SCHOOL VAN LUKAKU
TELEVISIE Jonge mensen op de drempel 
van de volwassenheid, het klaslokaal als re-
petitiekot, jongeren die opgroeien in de pro-
bleemwijken van een grootstad: een school-
jaar lang volg je het leven in het Sint-Guido 
Instituut, een Nederlandstalige multicultu-
rele school in Brussel. Bekendste leerling: 
Anderlecht-spits Romelu Lukaku. De leerlin-
gen praten open en eerlijk over vriendschap, 
liefde, seksualiteit, geloof en religie, veilig-
heid en criminaliteit en over hun toekomst.

‘De school van Lukaku’ - vanaf maandag 30 augustus op één

ALLE LEEFTIJDEN

SAVED BY THE BELL
ACTIE Op dinsdag 5 oktober, om 15 uur, zal in tal van 
Vlaamse scholen de schoolbel rinkelen uit solidariteit met 
alle kinderen waar ook ter wereld die niet naar school kun-
nen én voor alle leraren wereldwijd die in vaak moeilijke 
omstandigheden lesgeven. Studio Globo werkt voor deze 

actie samen met Noord-Zuidorganisaties en met Klasse.
www.savedbythebell.be - savedbythebell@studioglobo.be - 02 520 05 30

 › Hoe? Inschrijven vanaf 6 september (via de site) - met gratis 
lessuggesties

16-18 JAAR

VAN PASSENDALE TOT LENINGRAD

DVD 1917. Na vier maanden heroveren Canadese troe-
pen Passendale op de Duitsers. Met ‘The Battle of 
Passchendaele’ regisseert en speelt Paul Gross een 
gevecht dat sindsdien symbool staat voor ongeloofl ijke 
gruwel én heldenmoed: een winst van 8 km, waarvoor 
450.000 soldaten moesten sneuvelen.

DVD 1941. Het Duitse leger omsingelt Leningrad. In 
‘Leningrad’ toont Aleksandr Buravsky die gebeurte-
nissen, gezien door de ogen van een Engelse journalist 
die het laatste evacuatievliegtuig heeft gemist. Op een 
tweede schijfje vind je een documentaire over de slag om 
Stalingrad, een ander Duits avontuur in Rusland.
‘The Battle of Passchendaele’ & ‘Leningrad’ - overal verkrijgbaar - 

www.dfw.nl

WIN: 5 x ‘The Battle of Passchendaele’ & 4 x ‘Leningrad’ - mail 
de titel van je keuze vóór 25 september (met vermelding ‘Passendale & 
Leningrad’) naar win.leraren@klasse.be

WIN!



ADVERTENTIE
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ALLE LEEFTIJDEN

NAAR SCHOOL TUSSEN DE BOEKEN
UITSTAP Honderd standhouders, 
boeken in alle maten en soorten, 
binnen- en buitenlandse auteurs, 
gesprekken en lezingen … Van 
zaterdag 31 oktober tot donder-
dag 11 november is er de jaarlijkse 
Boekenbeurs in Antwerpen, een 
organisatie van Boek.be. Voor leer-
lingen derde graad lager onderwijs is 

er een speciaal programma op 8, 9 en 10 november. Hierover vind je meer 
info op school. En er zijn Lerarendagen op 4 november (basisonderwijs) 
en op 6 november (secundair), rond nieuwe educatieve uitgaven en leer-
methodes, originele activiteiten en zinvolle tips.
www.boekenbeurs.be - meer info over de Lerarendagen in de volgende Klasse

2,5-6 JAAR

FRUIT IS LEKKER EN GEZOND
BOEK De ondernemende, ietwat on-
deugende peuter Anna is dol op fruit 
en fruitdrankjes. In haar nieuwe pren-
tenboek ‘Anna eet graag fruit’ laat 
auteur en illustrator Kathleen Amant 
haar bekende personage het goede 
voorbeeld geven. Er zijn ook 13 grote 
vertelplaten voor het ‘kamishibai-
theater’. In dat speciale, kleine theater 

toon je de platen en lees je de tekst voor die op de achterkant van de plaat 
staat.
‘Anna eet graag fruit’ - 10,95 euro (prentenboek; vanaf 30 maanden) - 25 euro (vertel-
platen vanaf 4 jaar) - www.clavisbooks.com

WIN: 5 x prentenboek en 5 x vertelplaten - mail je keuze vóór 
25 september (met vermelding ‘Anna eet graag fruit’) naar 
win.leraren@klasse.be

LERAREN SECUNDAIR

WETENSCHAPPERS CONGRESSEREN
ONTMOETING Op zaterdag 20 november is er in Antwerpen het 16de 
Vlaams Congres voor Leraars Wetenschappen (biologie, chemie, fysica).
www.vob-ond.be - www.velewe.be - marleen.vanstrydonck@skynet.be

 › Hoe? Inschrijven tussen 1 september en 13 oktober

10-12 JAAR

EUROPESE RONDLEIDING
UITSTAP Een video over de schooldag van een Fins meisje, een im-
mense wandkaart met de Europese geschiedenis, zelf Europees minister 
of Europarlementariër spelen, een Europaquiz en een drankje. Dat zijn de 
onderdelen van een interactieve rondleiding voor leerlingen derde graad. 
Als toemaatje krijgen je leerlingen het werkboekje ‘Europa, mijn thuis’ en 
de stickerpuzzel ‘Bouwen aan Europa’.
Plaats van afspraak: Europe Direct Antwerpen. De rondleiding duurt maximaal 2 uur. 
Je betaalt 65 euro (maximaal 27 leerlingen) - www.provant.be/ed - reservaties via 
Chantal De Backer - 03 202 42 92 - ed@admin.provant.be

WIN!

6-12 JAAR

WEEK VAN HET BOS
ACTIE Met de slagzin ‘In geuren en kleuren’ 
kun je tijdens de ‘Week van het 
Bos’ (10 tot 17 oktober) deelnemen 
aan meer dan honderd (bio)diverse 
activiteiten rond planten en dieren in 
Vlaamse bossen en natuurgebieden.
In de campagnekrant en op de website 
vind je ook specifi eke acties voor klas-
groepen: geleide boswandelingen, 
bezoeken aan natuurgebieden en 
natuureducatieve centra, educatieve 
spelen en achtergrondinformatie over 
biodiversiteit in Vlaanderen.
De ‘Week’ eindigt in het Zoniënwoud 
met ‘(ge)Zin in Zoniën’, een bosfeest 
voor het hele gezin, met cultuur en 
avontuur, sport en spel, beeld en klank, 
geuren en kleuren.
www.weekvanhetbos.be/scholen.php (en klik op ‘educatief’) - weekvanhetbos@vbv.be - 
09 264 90 57 - meer info over de slotdag via www.gezinsbond.be/zininzonien - 
02 507 89 11

 › Gratis: vorming voor leraren rond bos- en natuurspelen op 22 septem-
ber (inschrijven via de site)

WIN: 5 x gezinstickets voor ‘(ge)Zin in Zoniën’ - mail al je gegevens 
(met vermelding ‘(ge)Zin in Zoniën’) naar weekvanhetbos@vbv.be

WIN!

DOCENTEN LERARENOPLEIDING

DOCENTEN IN HET PARLEMENT
STAGE Op 14, 15 en 20 oktober kunnen 10 docenten lerarenopleiding 
deelnemen aan een gratis, intensieve stage rond burgerschapsvorming, 
politieke besluitvorming in Vlaanderen, onderwijsbeleid en de rol van het 
Vlaams Parlement. Wie deelneemt, engageert zich meteen om de stage-
ervaring te verwerken in zijn lessen.
www.dekrachtvanjestem.be - 02 552 40 31 of 02 552 40 47

 › Hoe? Kandidaturen uiterlijk 20 september via 
kris.vandenbrempt@vlaamsparlement.be
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6-18 JAAR

SCHRIJVEN VOOR MENSEN
ACTIE Elk jaar, op de derde vrijdag van 
oktober, kruipen zo’n 100.000 leerlingen 
in hun pen om massaal brieven te schrij-
ven tegen mensenrechtenschendingen. 
Amnesty International koos voor de 
20ste ‘Schrijf-ze-VRIJdag’ (op 15 okto-
ber) als centrale thema de doodstraf.
www.amnesty.be/schrijfzevrijdag - Mitch 
Vannecke - mitchv@aivl.be - 03 271 16 16

 › Gratis: educatief pakket over de doodstraf, voorbeeldbrieven en lestips

6-12 JAAR

ZIN IN GROENTEN
SPEL Hoe laat je 
kinderen met smaak 

smullen van bloemkool, 
prei en pompoen? 
Hoe maak je kinde-
ren enthousiast om 
mee aan de slag te 

gaan in de keuken? 
Het ‘Pim Pompoens 

Kwartetspel’ toont negen 
groenten en de weg die ze 

afl eggen van zaadje, over 
plant en groente tot op je 

bord.
www.velt.be

 › Extra: apart boekje met spelregels, recepten, speltips, 
ideeën om kinderen zin te doen krijgen in lekkere en gezonde groenten 
en een groentekalender

WIN: 5 x ‘Pim Pompoens Kwartetspel’ - mail vóór 25 september 
(met vermelding ‘Pim Pompoen’) naar win.leraren@klasse.be

 © Leen de Pelseneer

10-12 JAAR

GA VOOR GROENE SCHOLEN
ACTIE Vanaf 1 oktober kun je je school groener maken met de hulp van 
Yeti en Nickelodeon. Start je schooljaar met een eco-project, down-
load lespakketten en lestips of doe mee met de ‘The Big Green Help’-
wedstrijd en win het budget om je eco-project te realiseren.
www.nickelodeon.be/biggreenhelp

WIN!

ADVERTENTIE
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6-12 JAAR

LUISTEREN NAAR SPROOKJES

HOORSPEL Waarom wil de spuuglelijke trollenkoning leren dansen? 
Trouwt de bange Johannes met de beeldschone, maar wrede prin-
ses Sophia? ‘De reisgenoot’, het vijfde ‘Heerlijk Hoorspel’ van het 
Geluidshuis, is gebaseerd op een sprookje van Hans Christian Andersen, 
opnieuw met Warre Borgmans als verteller. Dit keer met de stemmen van 
Nico Sturm, Koen De Bouw, Tine Reymer, Koen Van Impe. Met gastrollen 
voor Jan Becaus, Erik Van Looy en Tom Barman als… barman.
www.heerlijkhoorspel.be - vanaf oktober in de boekhandel, 
met geïllustreerd boekje en cd

WIN: een plaats met je klas op de wereldpremière van 
‘De Reisgenoot’ - maak vóór 24 september een fi lmpje van 
maximaal 2 minuten - zie www.heerlijkhoorspel.be/wedstrijd

LERAREN SECUNDAIR ONDERWIJS

REDT TECHNIEK DE WERELD?
OPROEP Gezocht: leraren of scholen die het didactische project 
‘Design 2030’ willen uittesten vanaf september 2010. Dit project van 
Arteveldehogeschool Gent (vakgroep TO) zoekt antwoorden op vragen als 
‘Heeft de mens vat op zijn eigen toekomst of ligt die niet in eigen handen?’, 
‘Welke techniek zal er nodig zijn?’, ‘Moet onze omgang met techniek bijge-
stuurd worden?’
Het pakket omvat uitgeschreven opdrachten en ondersteunende fi ches voor 
leerlingen derde graad, lessuggesties en bronnenmateriaal voor vakleraren 
aardrijkskunde, fysica, biologie, scheikunde, Nederlands, fi losofi e, gods-
dienst, esthetica, geschiedenis, economie.
Meer op www.klasse.be/leraren ( ‘Zeker Doen’) - didier.vandevelde@arteveldehs.be

 › Hoe? De testperiode loopt van september tot december 2010 - een pro-
jectmedewerker zorgt voor de nodige ondersteuning

12-18 JAAR

‘LES BARONS’ & ‘SANS RANCUNE!’
FILM 18.000 leerlingen keken 
vorig schooljaar naar de fi lms 
van de ‘Week van de Franse 
Film’. Op het programma van 
de 14de editie staan over-
bekende fi lms als ‘Le Petit 
Nicolas’ of ‘Les Barons’ (over 
jongeren uit Molenbeek), 
naast ‘Micmacs à tire-larigot’ 
(een typische Franse kome-
die), ‘L’armée du crime’ (een 
weerstandsdrama) of ‘Sans 
rancune!’ (een adolescentie-
kroniek). Voor elk wat wils, in 
alle leeftijdscategorieën.

www.weekvandefransefi lm.org

 › Hoe? Voorstellingen in Cinema Zuid Antwerpen (11-15/10), Studio 
Skoop Gent (15-19/11), Studio Geel (10-14/1), Lumière Brugge (24-
28/1), Studio Koksijde (7-11/2), Buda Kortrijk (21-25/2), Cinema ZED 
Leuven (14-18/3) en Rialto Oostende (2-6/5) - reserveren bij de cinema 
van je keuze (kan ook buiten die periodes)

 › Extra: lage groepstarieven, pedagogische fi che plus persmap bij elke 
fi lm, gratis toegang voor begeleidende leraren - leerlingen (én leraren) 
die een evaluatieformulier invullen, kunnen dvd’s en fi lmtickets winnen

 › Gratis: nascholingssessie (met fi lm) in Cinema Zuid Antwerpen (15/9; 
ontvangt@cinemazuid.be), Studio Skoop Gent (22/9; cinema@roeland.
be) en KULeuven Campus Kortrijk (17/11; www.eekhoutcentrum.be), 
telkens van 14 tot 18 uur

WIN!

14-18 JAAR

SCIENTISTS@WORK
ACTIE Breng je leerlingen samen met een ervaren wetenschapper in een 
échte wetenschappelijke omgeving, in een academisch of industrieel lab. 
‘Scientists@work’ is gratis en mikt op groepjes van 5 à 15 leerlingen. Na 
afl oop schrijven ze hun ervaringen neer in een ‘eindwerk’, waarmee ze ook 
nog eens in de prijzen kunnen vallen. Dat wedstrijdelement geeft het ge-
beuren een extra dimensie.
www.scientistsatwork.be (met info over vorige edities) - sven.verheyen@vib.be - 
09 244 66 11

 › Hoe? Inschrijven tot 22 september (via de site) - begin oktober brengt 
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) je in contact met de begelei-
dende wetenschapper(s) - projecten lopen tot februari 2011, waarna de 
leerlingen aan hun rapport werken - 10 fi nalisten stellen hun werk voor 
tijdens een slothappening, waar een jury drie laureaten zal kiezen
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4 -7 JAAR

OVER AFSCHEID EN ROUW
BOEK Konijn Rikki vindt een dood 
eekhoorntje in het bos. Zijn mama legt 
hem uit wat er met de eekhoorn aan de 
hand is. Met ‘Rikki en de eekhoorn’, 
het nieuwe prentenboek van Guido van 
Genechten, kun je met kleuters praten 
over dood, afscheid nemen, rouwver-
werking. Er zijn ook 13 grote vertelpla-
ten voor het ‘kamishibaitheater’. In dat 
speciale, kleine theater toon je de platen 
en lees je daarbij de tekst voor die op de 
achterkant van de plaat staat.

‘Rikki en de eekhoorn’ - vanaf 4 jaar - 13,95 euro (prentenboek) - 25 euro (vertelplaten) 
- www.clavisbooks.com

WIN: 5 x prentenboek en 5 x vertelplaten - mail je keuze vóór 
25 september (met vermelding ‘Rikki en de eekhoorn’) naar 
win.leraren@klasse.be

14-18 JAAR

‘DER UNTERGANG’ & ‘DIE WELLE’
FILM Tijdens de ‘Duitse 
Filmweek’ kunnen je leer-
lingen voor 4 of 5 euro een 
recente Duitse fi lm zien (met 
Nederlandse ondertitels). 
Op het programma o.a. ‘Der 
Untergang’, ‘The Edukators’, 
‘Effi e Briest’, ‘Krabat’, ‘Das 
weisse Band’ en ‘Die Welle’. 
De fi lms moeten jongeren 
warm maken voor Duitse fi lm, 
taal en cultuur.
Meer info via 
willem.verbeeck@skynet.be - 
09 230 00 71

 › Hoe? Voorstellingen in Cinema ZED Leuven (17-21/1), Cinema Zuid 
Antwerpen (24-28/1), Lumière Brugge (7-11/2) en Studio Skoop Gent 
(21-25/2) - reserveren bij de cinema van je keuze

 › Extra: achtergrondinformatie (vanaf september) en didactisch materiaal 
(begin oktober) bij elke fi lm

 › Gratis: nascholing ‘Filmvorbereitung und Filmnachbereitung im 
Unterricht’ in Studio Skoop Gent (29/9, 14.30 tot 18 uur; inschrijven via 
Willem Verbeeck)

WIN!

6-10 JAAR

CONCENTRATIE-OEFENINGEN

WERKMAP In de kopieermappen ‘Logli’ vind je leuke en uitgekiende oefe-
ningen en doordenkertjes om met je leerlingen te werken rond goed kijken 
en geconcentreerd nadenken over mogelijke oplossingen. De opdrachten 
en puzzels ontwikkelen de creativiteit van je leerlingen, verbeteren hun 
concentratie en hun vermogen tot redeneren en logisch denken.
Er is een aangepaste ‘Logli’-map voor het eerste tot en met het vierde leerjaar - 
24,95 euro per map - www.abimo.net

WIN: een ‘Logli’-map voor je klas - mail al je gegevens vóór 15 sep-
tember (met vermelding ‘Logli’) naar wedstrijd@abimo.net

6-12 JAAR

EUROPA GESTRIPT
STRIP De onlinestrip ‘Eureka Europa!’ is nu ook in gedrukte versie ver-
schenen. Het online lessenpakket bestaat uit vijf modules over de landen 
van de EU, wie het in Europa voor het zeggen heeft en de rol van de EU in je 
dagelijkse leven. Je kunt de onderwerpen los van elkaar behandelen en er 
is een uitgebreide lerarenhandleiding.
‘Eureka Europa!’ is een initiatief van het Informatiebureau van het Europees Parlement en 
Stichting Ryckevelde vzw. www.europarl.be (‘EU voor leerkrachten’ - ‘Didactische pak-
ketten’) - daar kun je ook de papieren versie aanvragen (ook in Franse of Duitse versie)

WIN: de strip ‘Eureka Europa!’ voor elke leerling van je klas - mail 
vóór 27 september al je gegevens en het aantal exemplaren (met vermel-
ding ‘Eureka Europa’) naar an.d@klasse.be

LERAREN BASISONDERWIJS

KLAAR VOOR DE START?
Start je op 1 september voor het eerst in het basis-
onderwijs en kun je wat hulp gebruiken? De multi-
mediale ‘7 op 7 superagenda’ geeft een antwoord op 
je grootste problemen en helpt je je vele schooltaken 
én je privéafspraken zonder stress te plannen, met 

aanvinklijsten, reminderstickers en tips.
‘7 op 7 superagenda voor startende leerkrachten basisonderwijs’ - 7,95 euro - 
www.plantyn.com/7op7

WIN: 5 x ‘7 op 7 superagenda’ – mail al je gegevens vóór 15 septem-
ber (met vermelding ‘superagenda’) naar win.leraren@klasse.be

WIN!

WIN!
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BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

VLOT VAN BUSO-KLAS NAAR JOB
STUDIEDAG Onderwijs en arbeidsmarkt werken in een aantal Vlaamse 
regio’s samen rond een vlotte overgang van OV2- en OV3-schoolverlaters 
naar een beschermde of naar de gewone arbeidsmarkt. Voor OV2 werden 
instrumenten ontwikkeld zoals ‘De gps naar werk’ en ‘De Jobbox’, een 
reeks didactische suggesties om in de school en met de ouders te werken 
rond arbeidsmarktgerichte competenties.

Voor OV2 is er een scenario om zo’n samenwerking te starten in re-
gio’s waar ze nog niet bestaat. Voor OV3-schoolverlaters werkten GTB 
(Gespecialiseerde Trajectbegeleiding), onderwijsactoren, de sectorfond-
sen van horeca, industriële voeding en de uitzendsector samen een model 
uit. De studiedag ‘Vlot van klas naar job! Sociale inclusie voor buso 
schoolverlaters’ bespreekt de projecten en bijhorende materialen, met 
in de voormiddag het VOLA-project (OV2) en in de namiddag het J@W-
project (OV3).
Meer info via luc.coene@ond.vlaanderen.be

 › Gratis Studiedag op maandag 11 oktober, van 9.30 tot 15.30 uur, 
departement Onderwijs, Brussel - inschrijven uiterlijk 1 oktober 
(via Luc Coene)

6-11 JAAR

BOBO, OKKI EN TAPTOE

TIJDSCHRIFTEN Vanaf dit schooljaar zijn er drie nieuwe educatieve 
tijdschriften op de Vlaamse markt: ‘Bobo’ voor de derde kleuterklas en het 
eerste leerjaar, ‘Okki’ voor het tweede en derde leerjaar en ‘Taptoe’ voor 
het vierde en vijfde leerjaar. De bladen behandelen heel diverse thema’s 
(geschiedenis, dieren, natuur, gezondheid, techniek en games) en bij elk 
blad is er een website met weetjes, spelletjes en kleurplaten.
www.blinkuitgevers.be - klantenservice@blinkuitgevers.be - 0031 88 600 4000 - 
www.bobospelendleren.be - www.okki.be - www.taptoemysteries.be - www.ngjunior.be

 › Gratis: bekijk een digitaal voorbeeld op www.blinkuitgevers.be - vraag 
een gedrukt proefnummer voor al je leerlingen - snelle beslissers kun-
nen een boekenpakket winnen voor de klas

ADVERTENTIE
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6-12 JAAR

KNUTSEL EEN BOERDERIJ
WEDSTRIJD Op zondag 
19 september kun je een 50-tal 
Vlaamse actieve land- en tuin-
bouwbedrijven bezoeken. Met 
je klas kun je ook aan een scho-
lenwedstrijd deelnemen, een 
initiatief van Landelijke Gilden 
en Boerenbond. Knutsel met je 
leerlingen een boerderij. Hoe en 

met welk materiaal kies je zelf. Maak een reeks foto’s of een fi lmpje van die 
klasactiviteit (en van het eindresultaat) en drop ze uiterlijk 15 oktober.
www.dagvandelandbouw.be/scholenwedstrijd

 › Extra: aanbod voor leraren op zes bedrijven, op 19 september, mét 
educatief verrassingspakket - zie op www.dagvandelandbouw.be of 
www.plattelandsklassen.be

WIN: drie klasbezoeken aan een educatieve boerderij (bus-
rit inbegrepen), 20 didactische pakketten (waarde 100 euro) of 
60 ‘MelkTwisters’ voor je klas

ALLE LEEFTIJDEN

BEGRIJPELIJKE TAAL
KRANT & BOEK De ‘Wablieft-krant’ brengt 
wekelijks nieuws uit binnen- en buitenland 
in een duidelijke, voor iedereen begrijpelijke 
taal. Veel klassen lager onderwijs (tweede 
en derde graad), tso, bso en volwassenen-
onderwijs werken al met de krant of met de 
tweewekelijkse ‘Kleine Wablieft’ (met ver-
eenvoudigde artikels uit de krant).
Voor volwassen beginnende lezers zijn er 
‘Wablieft-boeken’. Op 7 september ver-

schijnen zes nieuwe titels, geschreven door Do van Ranst (‘Eline wordt 
een ster’), Erik Vlaminck (‘Winnen’), Siska Goeminne (‘Nu niet. Nog niet’), 
Marita de Sterck (‘Liefde en lef’), Hendrik Vos & Rob Heirbaut (‘Het verhaal 
van Europa’) en Sylvia Vanden Heede (‘Kind vermist’; voor zéér beginnende 
lezers).
www.wablieft.be/dekrant (mét lestips) - www.wablieft.be/boeken (mét lesmateriaal)

 › Hoe? De boeken zijn overal verkrijgbaar en kosten 5,95 euro per exem-
plaar - van elk boek is er een luisterboek (ingesproken boek op cd)

 › Gratis: als je een hele reeks (zes titels) bestelt, krijg je er de luister-
boeken gratis bij - je kunt de voorstelling op 7 september (Centrale 
Bibliotheek Gent, 11 uur) bijwonen met je leerlingen, mits je vooraf een 
seintje geeft via boeken@wablieft.be 9-12 JAAR

TELLEN MET KOMMA’S

BOEK Het takenblok ‘De Kommagetallenkampioen’ introduceert komma-
getallen voor leerlingen vanaf 9 jaar, met oefeningen met gevarieerde spel-
vormen en tekeningen. Die methode koppelt kommagetallen (tienden en 
honderdsten) aan meten en metend rekenen (geldwaarden, inhoudsmaten, 
lengtematen) en aan realistische en functionele rekenverhaaltjes.
Het takenblok ‘De Super Kommagetallenkampioen’ (vanaf 10 jaar) breidt 
de oefeningen uit tot duizendsten, met afronden, eenvoudige hoofdbewer-
kingen, breuken, kommagetallen en procenten naar elkaar omzetten.
15,95 euro per 5 exemplaren - 7,50 euro per correctiesleutel - www.abimo.net

WIN: een takenblok voor elke leerling van je klas - mail al je ge-
gevens (aantal leerlingen en takenblok van je keuze) vóór 15 september 
(met vermelding ‘Kommagetallenkampioen’) naar wedstrijd@abimo.net

12-18 JAAR

STEMMEN VOOR CONDOOMS
WEDSTRIJD Maak originele, grappige, opvallende (maar geen porno-
grafi sche) foto’s met een condoom en plaats die vanaf 1 september op 
www.netlog.com/allesoverseks (maak indien nog nodig eerst je gratis 
Netlog-account aan). Ronsel vervolgens zo veel mogelijk stemmen voor je 
foto(’s). De wedstrijd ‘Safe Sex-Vriend’ is een actie van Sensoa.
info en voorbeelden op www.netlog.com/allesoverseks - www.sensoa.be

WIN: de populairste foto op 1 december, Wereld Aids Dag, 
wint 300 fl uocondooms

WIN!

WIN!

16-18 JAAR & LERAREN SECUNDAIR ONDERWIJS

WERKEN BIJ EEN LETSE BAKKER
STAGE Leerlingen bso en tso kunnen voor hun stage in het bedrijfsleven 
ook naar een Franse modeontwerper of een Letse bakker. Leraren kunnen 
een stage volgen in een buitenlandse fi rma. Het Europese Leonardo da 
Vinci-programma levert fi nanciële steun.
www.epos-vlaanderen.be (‘Programma’s’ - ‘Leonardo da Vinci’) - 02 533 99 39

 › Hoe? Dien uiterlijk 8 oktober je projectvoorstel in via de site

WIN!
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HORIZONTAAL
1 Angst - 6 Ex-stier - 9 Planetoïde nr. 243 - 10 A drop 
of golden sun - 13 Olm - 14 Pa - 15 Automatische 
Externe Defi brillator - 17 69 cm - 18 Bedrijf in 
pdf-formaat - 20 Onderkant van je voet - 22 Iep - 
23 Aanlokkelijk - 25 Golfstok - 26 Eerste vrouw - 
28 Overdreven - 30 Balspel

VERTICAAL
2 Solo una, por favor - 3 Mollengang - 4 Droombeeld 
- 5 Vogel - 6 Zweedse munt - 7 Maand - 8 Eetzaal - 
12 Ontvangkamer - 13 Afgod - 16 Broer van Willem 
Bever - 19 Platzak - 21 Shakespearedrama vol spel-
fouten - 24 Eerste persoon - 25 Chemisch element 
- 27 Verzadigd - 29 Loofboom - 30 Zuurtegraad - 
31 Onderoffi cier - 32 Moe

KRUISWOORDRAADSEL

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31 32

33

WIN!
FOTOSPEL
Neem de eerste letter van wie of wat je op elke foto precies ziet. 
Samen vormen ze een vijfl etterwoord. Daarmee kun je de kluis ope-
nen voor een reischeque van 500 euro. Je kunt een citytrip kiezen 
uit het volledige aanbod van Holidayline. Op www.klasse.be krijg je 

een extra tip. Mail de oplossing (met vermelding ‘fotospel 207’) vóór 
18 september 2010 naar win.leraren@klasse.be. Mieke Wouters uit 
Berchem is de juniwinnaar (‘BLOEI’). Prettige reis!

Los het kruiswoordraadsel op en zoek de woorden achter horizontaal 11 en horizontaal 33. 
Dat is meteen je eerste stap richting een reischeque van 500 euro. Daarmee kun je een citytrip 
kiezen uit het volledige aanbod van Holidayline. Mail de oplossing (met vermelding ‘kruis-
woord 207’) vóór 18 september 2010 naar win.leraren@klasse.be. Prettige reis!
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ZATERDAG 16 OKTOBER

TWIJFELENDE MOSLIMS

De Turkse Maryam groeit op in Berlijn en wordt helemaal westers. 
De Nigerees Samir worstelt met zijn gevoelens voor werkmakker 
Daniel. De Turkse politieman Ismael staat oog in oog met Leyla, de 
vrouw die hij drie jaar geleden zwaar verwondde. Het geloof van 
deze drie jonge moslims wankelt. Ze ervaren de kloof tussen een 
radicale en gematigde geloofsbelijdenis. De jonge Afghaans-Duitse 
regisseur Burhan Qurbani titelt zijn fi lm ‘Shahada’ of ‘geloofsbelij-
denis’, de eerste pijler van de islam. Op het Filmfestival van Berlijn 
laten jonge fi lmliefhebbers hun waardering voor dit -jawel- eind-
werk duidelijk blijken.

VIPDAG 600 leraren, eventueel vergezeld van hun partner, bekijken 
deze heel actuele fi lm gratis op het Filmfestival van Gent. Wil je er 
op zaterdag 16 oktober om 10 uur bij zijn in Kinepolis Gent? Dan 
schrijf je vanaf 3 september in via www.lerarenkaart.be/inschrijven.

Het Filmfestival Gent brengt meer dan honderd kwaliteitsfi lms van over de hele 
wereld, fi lmmuziekconcerten en tentoonstellingen - 12 tot 23 oktober - Kine-
polis Gent, Sphinx, Studio Skoop en Vooruit - tickets via www.fi lmfestival.be, 
call center 070 22 52 25, Fnac Gent, Vooruit Bespreekbureau, Festivaldorp, 
Studio Skoop en Sphinx
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