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Ik heb erg uitgekeken naar dit nummer van 
School- en klaspraktijk. Niet dat 227 zo een 
bijzonder getal zou zijn, maar de introductie 
van vier nieuwe rubrieken maken me wel en-
thousiast. Vier rubrieken die de lezer vanaf nu 
in elk nummer mag verwachten. 

Te beginnen met Goesting. Elk nummer mag 
iemand zijn of haar enthousiasme binnen on-
derwijs kwijt. Deze keer Marc Huybrechts, die 
onderwijs aan huis organiseert voor jongeren 
die tijdelijk niet meer naar school kunnen. Dat 
is meteen een andere ambitie van de rubriek: 
minder vanzelfsprekende aspecten van onder-
wijs onder de aandacht brengen. En hoe doe je 
dat beter dan iemand met goesting daarover 
aan het woord laten.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Ik 
vraag me af wie dat ooit gesteld heeft, maar het 
klopt natuurlijk wel. Beelden kunnen krachti-
ge boodschappen zijn. Daarvan maken we ge-
bruik in BEELDig. Met een paginagrote foto en 
een korte commentaar, drukt een ‘auteur’ een 
opinie over onderwijs uit. Elfi Van Keymeulen 
neemt een vliegende start.

Verandering in onderwijs is meestal een kwes-
tie van inspiratie. Een boek, een project, een 
uitspraak van een collega, maakt zoveel indruk 
op je dat je besluit er mee aan de slag te gaan 
in je eigen praktijk. Greet Vanhaeren vertelt in 
de eerste aflevering van inDRUK hoe een boek 
over omgaan met verandering haar steun en 
toeverlaat werd als startend coördinerend di-
recteur.

Afsluiten doen we vanaf nu met Ofwa?. 
Daarin verhaalt huisschrijver Ides Callebaut 
anekdotes of meningen van betrokkenen bij 

de basisschool die we wel eens over het hoofd 
zien: ouders, leerlingen, grootouders, buurt-
bewoners, … . Hij begint met zijn eigen ver-
haal over het schoolvak Nederlands als ‘ooit 
leerplanmaker’.

Naast Goesting, BEELDig, inDRUK en Ofwa? 
vind je in dit nummer zoals altijd ook artikels 
die praktijken beschrijven nuttig voor je klas 
en/of school.

Zo besteedt Ruth Wouters aandacht aan ‘deli-
berative inquiry’, een methodiek ontwikkeld 
voor burgerparticipatie. In Beraadslagend on-
derzoek in onderwijs: het gaat niet om het juiste 
maar om het beste antwoord beschrijft ze deze 
methodiek en vooral hoe je hem kunt gebrui-
ken in de praktijk van de lagere school. Een 
aanrader voor wie participatie in onderwijs be-
langrijk vindt.

Af en toe alles op een rij zetten, kan geen 
kwaad. Dat doet Karolien Gielen in haar artikel 
over Hoekenwerk, met een heel aanstekelijk 
praktijkverhaal over hoe in haar school hoe-
kenwerk niet meer weg te denken is. Doorheen 
de concrete voorbeelden komen de inhoude-
lijke voordelen en noodzakelijke organisatori-
sche aspecten van hoekenwerk aan bod. 

Ingrid Heps vertelt over het project Start to 
coach dat vier scholen uit Limburg gezamen-
lijk hebben opgezet.  Zorgcoördinatoren en 
SES-leerkrachten coachen de leerkrachten om 
hen te versterken en ondersteunen in het rea-
liseren van een zo breed mogelijke basiszorg. 
Wat de voordelen van een coachende aanpak 
zijn kom je te weten in Hoe verstevig je de brede 
basiszorg in je school duurzaam zonder extra mid-
delen?

Editoriaal
Jo van de Hauwe, Hoofdredacteur



School- en klaspraktijk 227 – 57ste jaargang 2015-2016

2

Fotografie is een nieuwe taal voor jonge men-
sen. Dankzij de digitalisering zijn foto’s nemen 
en delen niet meer weg te denken uit de leef-
wereld van kinderen. Tijd om in het onderwijs 
werk te maken van beeldgeletterdheid. In Foto-
grafie in het onderwijs laat Sofie Crabbé je ken-
nismaken met het werk van Evy Raes, die van 
fotografie een tweede moedertaal wil maken.

Tweetalig onderwijs maakt kleuters slimmer is 
een korte bijdrage van Evy Woumans waarin 

ze een onderzoek beschrijft dat aantoont dat 
meertaligheid en meertalig onderwijs cogni-
tieve voordelen biedt: het traint de hersenen 
en maakt ze flexibeler. Iets om over na te den-
ken.

Laat dat nu net de ambitie zijn van School- en 
Klaspraktijk: al wie betrokken is bij de lagere 
school aan het denken zetten en inspiratie bie-
den. Je mag ons gerust laten weten of ons dat 
ook lukt!


