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Onze weg…. 



Jij + ik = wij op Joma 



Jij + ik = wij op Joma 

- 366 leerlingen in de lagere school 

 
- 55 landen van herkomst   

                    
- 35  verschillende thuistalen 

 

- 269 van de 366 leerlingen zijn indicator-leerlingen = 75% 
 



● Provincie ● Gemeente ● Deelgemeente ● Kansarmoedecijfer 

2017 (gemiddeld 

aantal 2015 tot 

2017) 

● Kansarmoedecijfer 

2016 (gemiddeld 

aantal 2014 tot 

2016) 

● Antwerpen ● Antwerpen ● Merksem ● 30,4% ● 28,4% 

● Antwerpen ● Antwerpen ●   ● 29,6% ● 27,7% 

● Antwerpen ●   ●   ● 17,6% ● 16,2% 

● Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

●   ●   ● 26,5% ● 23,5% 

● Limburg ●   ●   ● 14,2% ● 13,8% 

● O-Vl ●   ●   ● 13% ● 12,1% 

● W-Vl ●   ●   ● 12,9% ● 11,7% 

● Vl-Brabant ●   ●   ● 8,3% ● 8% 

● Som Vl-gewest ●   ●   ● 13,8% ● 12,8% 

 

 

K&G. (2017). Cijfers over kansarmoede. Retrieved from 
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-
rapporten/cijfers/kansarmoede/vlaams-gewest-en-provincie/  

Kansarmoede  

Kansarmoede volgens 
origine van de moeder 
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Kernteam 















Vierhoekenbrainstorm  



Leervragen????!!! 

“Goed om bij stil te staan. We gaan altijd  
maar door en door maar het is goed  
om hier tijd voor te nemen en dit  met  
andere collega’s te bespreken.” -  
Leerkracht 
  

‘Hoe kan ik beter 
differentiëren?’ 



Leerdoelen????!!! 



Leervraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat alle leerlingen hun werktijd zo 
functioneel mogelijk inzetten vanuit een positieve en intrinsieke motivatie? 
Doel:  



LEERVRAAG: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de langzame leerlingen in mijn klas voldoende 
inoefenkansen krijgen binnen de opgestelde tijd zonder dat ze extra belast worden met meer 
huiswerk als hun opdrachten niet klaar zijn? 





LEERVRAAG: Hoe kom je tegemoet aan de noden van alle leerlingen rekening houdend met 
de diversiteit qua tempo, niveau en motivatie in de klas? 

 



LEERVRAAG: Hoe kan ik de collega’s van het 2de leerjaar zo 
efficiënt mogelijk  begeleiden, coachen om met erg 
uitdagende klasgroepen, zowel qua leren als houding, 
zoveel mogelijk te bereiken?  



LEERVRAAG: Hoe kan 
ik communiceren op 
onrespectvol gedrag 
van de ouders in 
bepaalde situaties? 
Hoe kan ik collega’s 
sturen in  echte 
communicatie?  



Wat blijft bij?  

Waar zie je kansen in jullie scholen (in het  
proces én acties)? 

  

• GROEN: Haalbaar - Inspirerend - Herkenbaar  

• ORANJE: Ja, maar… 

• ROOD: Niet op onze school! Bij ons is het anders, namelijk... 



Actie, reflectie en hulpbronnen 

 
• Elke stap telt! 

• docatlas www.docatlas.be en andere mediatheken als inspiratiebron  

http://www.docatlas.be




Hulpbronnen  

hulpbron 1: kenniscentrum 





Studiedag 

 

• DOEL:  Aanzetten tot reflectie – en actie 
(‘iets vastpakken’ en verderzetten) 

• Rekening houden met planlast  
• Dus spring in’t veld document invullen op 

studiedag zelf 

• Bundelen van leervragen  

• Terugkoppelen aan leerkrachten  

• Vervolgtraject aan koppelen  



En nu…?! 

• Kernteam blijft elkaar vinden (expertise delen, uitwisselen, …)  
     →  Elkaar beter kennen = elkaar meer appreciëren  

� Van klasleerkracht naar zorgleerkracht  

� Projecten verder samen aanpakken : uitdagende groep van 2L naar 3L  

� Zorgvisie in vraag durven stellen : hoe meer inzetten op co-teaching?   

• Op schoolniveau:  

 → Overleg per leerjaar 2x “over samenwerking” (kleine concrete actie) 

  →  Verdieping van het klasMDO met zorgleerkracht  

  →  Vervolgtraject coaching potential  

 





Wat neem je mee?  



Jij + ik = wij  

Jij naast mij op de bank, 

Ik zie jou, zie jij mij?                                                                                 Wij , blij met jou erbij !!! 

Jij, stil in een hoek 

schuif wat dichterbij. 

Jij, de gekste, 

de liefste en soms de lastigste.                                                               

Zonder jou is er geen wij. 

Ik, hier ben ik zus, daar ben ik zo. 

Ik zou zo graag 

Ik kan zo goed 
Ik voel me zo  


