Werkgroep DeMo
Deinze motiveert
10 september 2018
Aanwezig

Etienne Carrette (voorzitter), Filip Claeys (dienst onderwijs stad Deinze), Tania Van
Helleputte (VTI Deinze), Veerle Schoors (VCLB), Lies David (Leiepoort campus Sint-Theresia),
Jolien De Wispelaere (jeugdconsulent stad Deinze), Elke Standaert (VTI Deinze), Trees Van
Hove (schepen van onderwijs – aanwezig vanaf 11u)

Verontschuldigd

Susan De Coninck (Erasmusatheneum), Raymonde Van Wettere (CLB-GO!), Vicky Van de
Walle (Leiepoort, campus Sint-Vincentius), Katrien Kerckhove (Leiepoort campus SintVincentius), John Caron (Leiepoort campus Sint-Hendrik)

Vorig verslag
Stageacademie

Dit schooljaar is het laatste projectjaar van Stageacademie. We willen daarin de
link met de bedrijven leggen.
Compaan organiseert twee keer een dagopleiding voor stagementoren. Het zou
interessant zijn mochten we de uitnodiging kunnen verspreiden aan de Deinse
stagementoren.

Lerend netwerk
Projecten VTI en
Leiepoort campus SintTheresia




Verdere aanpak

Op het VTI wordt het project vanuit het Lerend Netwerk meegenomen in
de GOK-cyclus. De ouders zullen binnenkort bevraagd worden, volgende
vergadering kunnen we daar feedback op krijgen.
Op Sint-Theresia zijn er realisaties rond co-teaching en de GOK-cyclus die
gebaseerd zijn op het waarderend onderzoek.

Volgende vergadering bespreken we de verdere aanpak en bekijken we hoe we de
resultaten kunnen voorstellen.
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Charter Generatie 2020
Leerkrachten

Zijn er initiatieven op school om leerkrachten vaardiger te maken in het omgaan
met talenten en emoties bij leerlingen en bij zichzelf?
We nemen dit volgende vergadering verder op, het is van groot belang dat we
werken rond leerkrachten en hun eigen talenten en emoties.

Waarderende cultuur

Wat is een waarderende schoolcultuur concreet? Kunnen we dit verwoorden?
Etienne en Filip geven een voorzet voor omschrijving en vragen aan de scholen om
aan te geven hoe dit concreet op school tastbaar is voor leerlingen, leerkrachten
en ouders.

Uitdragen charter

We willen dat het charter geen dode letter wordt, we proberen het geregeld aan
bod te brengen op de scholen.



Er zijn A2-affiches van het charter beschikbaar bij Filip.
We zoeken een geschikt plaatsje in Brielpunt om het grote charter op te
hangen.
We bespreken volgende vergadering de feedback op het charter vanuit de
scholen.

Blikopener
Verzekering

Blikopener is een pedagogische activiteit in samenspraak tussen leerling, school en
de externe organisatie. Het is geen tuchtmaatregel.
Blikopener behoort tot het “schoolleven”. Dit betekent dat de leerling steeds
verzekerd is. John heeft nagevraagd wat deze verzekering precies dekt, we
wachten zijn antwoord af.

Leeftijd

Naar aanleiding van de jongere die geweigerd werd, heeft Tania contact gehad
met Sven Van Rijckeghem (diensthoofd dienst patrimonium).
De derdejaars kunnen voor Sven blijven deelnemen, na overleg tussen de school
en de betrokken dienst. Dat overleg staat centraal bij Blikopener: de opdracht
moet aangepast zijn aan de mogelijkheden van de leerling en de wensen van de
school en organisatie.

Nota schepencollege

Filip schrijft een nota aan het schepencollege met een beschrijving van Blikopener,
het belang en een toelichting bij de organisatie en verzekering ervan.
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Praten over gevoelen in het onderwijs stimuleren
Opleiding HoWest

HoWest organiseert een postgraduaat “peer support coach”. Peer support is een
preventieve methodiek waarbij elkaar ondersteunen in de aanpak van vragen en
problemen.
Alle info is te vinden op
https://www.howest.be/nl/opleidingen/postgraduaat/peer-support-coach.

Kwaliteit van
onderwijs

Er is de laatste tijd veel te doen over de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs.
Verschillende onderzoeken geven aan dat de kennis van Vlaamse leerlingen
achteruit gaat.

Kwaliteit vs
welbevinden

De resultaten van de onderzoeken worden door velen geïnterpreteerd als een
achteruitgang van de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. Sommigen wijten dit
aan te veel aandacht voor welbevinden op school.
Een andere visie stelt dat de PISA-resultaten achteruit gaan door een grotere
aandacht voor vaardigheden i.p.v. kennis.

Visie Jeugd & School

Vanuit Jeugd & School en Generatie 2020 zien we duidelijk dat welbevinden op
school een noodzakelijke voorwaarde is om kennisoverdracht mogelijk te maken.
We willen deze visie kenbaar maken in de pers. Etienne stelt een artikel op waarin
we concreet aantonen hoe we in Deinze werken.

Volgende vergadering

We toetsen af of we een bijkomende vergadering kunnen organiseren op
maandag 15 oktober.
Er is sowieso een overleg op maandag 19 november, van 9.30u tot 11.30u in
dienstencentrum Leiespiegel.
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