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1. VOORWOORD
Vanuit de GOK-werkgroep willen we jullie via een nieuwsbrief graag informeren over
aspecten die betrekking hebben op kansenbevordering. We willen graag informatie
doorgeven aan ieder die in en rondom onze scholen bekommerd is om leerlingen
die minder kansen krijgen. Deze nieuwsbrief bezorgt, minstens 2 maal per jaar,
nieuwe (of iets minder nieuwe, maar belangrijke) informatie over GOK. We proberen
zeker die informatie door te geven die bruikbaar is voor leerkrachten.
Wij hopen ieder van jullie op deze manier een stukje te ondersteunen bij de moeilijke
opdracht om kansarme kinderen voldoende kansen op slagen te geven op school én
in onze samenleving.

2. DE SCHOOLFOTO
We vragen graag jullie aandacht voor de schoolfoto.
De schoolfoto is een instrument voor de school om met een veelheid aan gegevens
een breder en gedetailleerder schoolbeeld te krijgen. Het is een manier om beter op
de hoogte te zijn van de eigenheid van de school. Het opmaken van een
beginsituatie aan de hand van een schoolfoto is helpend om constructieve acties
rond kansenbevordering op te zetten. Op basis van een schoolfoto kan een
schoolteam beter en sneller reageren op ontwikkelingen binnen de school. De
school kan mede op basis van de schoolfoto zijn beleid uitstippelen en prioriteiten
bepalen, passend binnen de visie van de school. Als we deze gegevens jaarlijks in
kaart brengen, kan de evolutie binnen een school gevolgd worden. De CLBmedewerker kan mee nadenken en ondersteunen, het is een instrument om samen
op weg te gaan.
Op onze website www.clbkompas.be is onder de rubriek professionelen, intranet
schooldirecties een exemplaar beschikbaar om je schoolfoto te maken. Je vindt er
ook een filmpje over de schoolfoto.
Op mijn onderwijs kan je ook interessante informatie vinden via dataloep.

3. COMMUNICATIE
We willen jullie op de hoogte brengen van de communicatiewaaier. Deze is te

vinden op de website van het agentschap integratie en inburgering. Je vindt er
allerlei nuttige informatie rond communicatie.
We vinden er een beslismodel terug. Hiermee kan je uitmaken of een tolk al dan niet
aangewezen is. Verder vind je veel informatie over het gebruik van pictogrammen,
vertaalsites,…
Hierbij de link
https://www.google.be/search?q=www.agentschap+integratie+en+inburgering&rlz=1
C1GGRV_enBE762BE762&oq=www.agentschap+integratie+en+inburgering&aqs=ch
rome..69i57j0l5.363752j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

4. HUISWERKPLEKKEN
Huiswerk maken is niet altijd evident. Op de site van klasse staan een paar foto’s
over huiswerkplekken. Het is zinvol materiaal als er met de school nagedacht wordt
over huiswerk.
Hierbij de link
www.klasse.be/126207/huiswerkplekken-huiswerk-in-beeld/

5.

THEE MET BOEKJES

Bij iemand op de thee gaan betekent zoveel als een namiddag gezellig samenzijn en
keuvelen. Zo’n namiddag is pas compleet als er koekjes worden bovengehaald.
Thee en koekjes staan symbool voor een cultuur van gastvrijheid en gezelligheid in
de huiskamer.
Het project ‘Thee met Boekjes’ wil aan deze gezelligheid nog een element
toevoegen; de voorleescultuur. Voorlezers zijn te gast in een gezin en brengen een
geschenk mee in de vorm van boeken. Kinderen verwennen met mooie verhalen, dat
is de kern van het verhaal.
Hoe werkt ‘Thee met Boekjes’?
‘Thee met Boekjes’ is een voorleesproject van de dienst ‘Bibliotheken’ van de stad
Mechelen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding(CLB).
De medewerkers van de CLB’s selecteren – samen met de Mechelse scholenenkele kinderen uit de 3de kleuterklas die nog geen echte voorleescultuur kennen.
Vaak gaat het om kinderen uit gezinnen waar Nederlands niet de voertaal is.
Voorleesvrijwilligers van de bibliotheek brengen minstens vijf bezoeken aan
eenzelfde gezin om de kinderen thuis kennis te laten maken met leuke verhalen.
Doelstellingen van het project:
. kinderen het plezier laten (her)ontdekken van taal,boeken en verhalen, en dit
buiten een schoolse context;
. stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen;
. de drempel verlagen om in het gezin bezig te zijn met voorlezen en vertellen;
. de ouders (of oudere broers en zussen) stimuleren om zelf voor te lezen;
. de ouders stimuleren om zelf de stap te zetten naar de bibliotheek.
Misschien een tof initiatief om met de bibliotheek van je gemeente te
bespreken.

6. KINDEREN MET EEN VLUCHTVERHAAL
De instroom van leerlingen met een vluchtverhaal stelt scholen, zorgteams en
CLB’s voor nieuwe uitdagingen. Vaak is er sprake van specifieke
onderwijsbehoeften gelinkt aan taal en cultuur, maar ook aan psychologische
noden zoals rouw, verlies of zelfs trauma. Elk kind met een vluchtverhaal draagt
een mogelijk complex trauma met zich mee. Dit kan gevolgen hebben voor de
verdere schoolloopbaan en daarmee ook voor een goede integratie in de
samenleving en positieve toekomst.
Momenteel loopt er binnen de CLB’s een project “trauma bij vluchtelingenkinderen”. Het is bedoeld om CLB’s en scholen te ondersteunen in de omgang
met kinderen met een vluchtverhaal. Een aantal CLB-medewerkers heeft reeds
een vorming rond het thema gevolgd; nu is er ook een vorming voor scholen rond
deze problematiek mogelijk. De folder vind je ook in bijlage.
Tijdens deze vormingsdag zal uitleg gegeven worden over de thema's trauma en
cultuursensitief werken en ligt de focus op de aanpak in de fasen 0 en 1 van het
zorgcontinuüm.
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