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Nummer 226 van School- en klaspraktijk 
opent met een artikel van Jaklin Laporte over 
Het hulpverlenend gesprek. Aan de hand 
van herkenbare voorbeelden geeft de auteur 
achtergrond bij en concrete tips voor con-
structieve gesprekken met kinderen, ouders, 
collega’s … op school. Zeker het begrip ‘meer-
voudig partijdig zijn’ verdient onze aandacht. 
In een wereld die ons dagelijks aanspoort om 
dé schuldige, dé verantwoordelijke, dé oorzaak 
aan te duiden, is het een uitdaging – maar ook 
een verademing – om beide partijen in een 
conflict te benaderen met dezelfde empathie.

Misschien is empathie ook de grondhouding 
die aan de basis ligt van Talensensibilisering 
en Europa. Talensensibilisering maakt kinde-
ren gevoelig voor en bewust van de veelheid 
aan talen en de diversiteit aan (culturele) refe-
rentiekaders die ze bevatten. Het gaat er niet 
om kinderen die talen aan te leren, maar wel 
om een open attitude te ontwikkelen tegen-
over andere talen en culturen. Met vier fiches 
die evenveel concrete lesactiviteiten beschrij-
ven, laat Iris Philips zien hoe je talensensibili-
sering in praktijk kunt brengen.

Carlijne Ceulemans vat in het artikel Beroeps-
standaarden en competentieprofielen voor 
leraren: een vanzelfsprekend gegeven. Of 
toch niet? het doctoraatsonderzoek samen 
dat ze over dit onderwerp heeft uitgevoerd. Dat 
onderzoek toont aan dat standaarden en com-
petentieprofielen geen ‘neutrale’ documenten 
zijn, maar instrumenten die ‘werken’: op een 
bepaalde manier worden gebruikt, een woor-
denschat en grammatica opleggen aan in dit 

geval discussies over wat het betekent om een 
goede leraar te zijn. We onderschrijven graag 
haar (impliciete) pleidooi om juist dat gesprek 
terug open te gooien en niet op te sluiten in een 
aan te vinken ‘lijstje’.

In dit nummer knopen we ook terug aan bij 
de oude traditie van de boekbespreking: een 
uitgebreide bespreking van 4 je mee? Initia-
tielessen voor 6-jarigen met cross-overs naar de 
kunstdisciplines drama, dans, muziek en beeld.

Vredeseducatie en vredes-actieve scholen zijn 
vandaag geen overbodige luxe. Voor wie zich 
wil verdiepen in de achtergronden van vre-
deseducatie en geweldloosheid, ook op de ba-
sisschool is de bijdrage van Roger Boonen aan 
dit nummer een aanrader. Op weg naar een 
‘vredes-actieve’ school! biedt de lezer deze 
achtergrond op een over- en inzichtelijke wijze 
en daarnaast ook een methodiek om actief aan 
vrede te werken op school.

Het artikel Ontwikkelingen voor het lees-
onderwijs nader bekeken van Kees Vernooy 
rondt dit nummer af. De auteur stelt dat alle 
kinderen goed leren lezen niet enkel een peda-
gogische maar ook maatschappelijke opdracht 
is voor elke school en beschrijft daarom in dit 
artikel een didactiek voor doelgericht leeson-
derwijs. “Juist voor risicolezers zijn expliciete 
instructie en meer tijd van cruciaal belang om 
een goede lezer te worden. Zij krijgen maar één 
kans.”

We wensen je voldoende tijd voor leesplezier 
met dit nummer.
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