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Editoriaal

In Van reuzensprong tot muizenstap vertellen Marleen Au-
gusteyns en An Beckwee hoe ze de verschillende overgan-
gen voor kinderen op hun school begeleiden en proberen te 
verkleinen zodat reuzensprongen eerder muizenstapjes wor-
den.

Leren lezen en schrijven gebeurt vaak met een talige uitleg. 
Voor kinderen met dyslexie is dit de moeilijkste weg om in-
formatie te verwerken. In Spelling leren met het hele brein, 
speels en effectief belicht Irene Besnard-Van Baaren een 
andere didactische aanpak.

Tania Gevaert beschrijft in De leerkracht in een doeltreffende 
spijbelaanpak de spijbelproblematiek. Ze doet dit via theore-
tische kaders en tips, maar vooral ook op basis van wat leer-
krachten ervaren, hoe zij het aanpakken en hoe men er op 
scholen voor zorgt dat er samen kan gewerkt worden naar 
oplossingen.

Vanuit het brede schoolgedachtegoed ging Liesbeth van 
Ouytsel enkele jaren geleden van start met een praatgroep 
voor ouders. In Ouders onder ouders interviewt Jan Cox haar. 
Met deze praatgroepen snijdt ze verschillende thema’s aan 
en geeft ze opvoedingsondersteuning waar nodig.

Iedere docent ervaart weleens een klas als ‘moeilijk’. Maar 
specifiek een groep adolescente meisjes met een uitgespro-
ken opstandige houding geeft een bijzonder onaangenaam 
klimaat in de klas. In Queen bitches rule the school beschrijft 
Tim Sparidans dit probleem.

In de klassenvergadering als proeftuin voor burgerschap houden 
Jeroen Goedknegt en Jimke Nicolaï een warm pleidooi 
voor het houden van klassenvergaderingen. Via deze tech-
niek kan er in de klas echt werk worden gemaakt van burger-
schapsvorming.
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hoofdredacteur


