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Voor de tweede maal opent een nummer van 
School- en klaspraktijk met Goesting. Sofie 
Daems deelt haar enthousiasme als zorg- en 
klasleraar in een superdiverse school. Inspire-
rend en aanstekelijk hoe zij en het schoolteam 
omgaan met verandering.

Het artikel van Anje Houben, Elke Bohnen, 
Sabine Molenaers en Silvia Lagana over co-
teachen in de praktijk, is een aanrader voor wie 
geïnteresseerd is in samen voor de klas staan. 
De auteurs bieden een overzichtelijk theore-
tische kader en gunnen de lezer een blik in hun 
klaspraktijk. De reacties van leerlingen over 
‘twee juffen in de klas’, trekken twijfelaars on-
getwijfeld over de streep: co-teachen is winst 
voor alle betrokkenen.

Met het artikel Tijd voor krachtige onderwijs-
tijd. Tijd voor interactiekwaliteit maken we in dit 
nummer een uitstap naar het kleuteronderwijs. 
Marlies Algoet toont met resultaten van onder-
zoek en praktijkvoorbeelden aan dat je heel wat 
onderwijstijd kunt ‘winnen’ door de kwaliteit 
van de interactie te vergroten tijdens ‘routines’, 
zoals het fruitmoment. Ook in de lagere school 
zijn er nog veel van die routineuze momenten, 
waar je krachtige onderwijstijd van kunt maken.

BEELDig in dit nummer: een onderwijsbeeld 
van Jani Verheyden.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobber-
gen neemt het op voor kinderen op de vlucht. 
Het spreidingsplan van de federale regering 
m.b.t. vluchtelingen maakt dat een toenemend 
aantal scholen in Vlaanderen kinderen op de 
vlucht ontvangen. Deze bijdrage reikt een aan-
tal bouwstenen aan voor een zorgbeleid m.b.t. 
deze meest kwetsbare kinderen.

We zijn in de ban van het brein. We weten 
steeds meer over hoe onze hersenen werken 
en neurowetenschappelijk onderzoek kan op 
heel wat (media)aandacht rekenen. Tinne Van 
Camp en Lijne Vloeberghs vragen zich af wat 
de meerwaarde kan zijn van dit soort onder-
zoek voor onderwijs. Centraal in hun artikel 
staat een kader van waaruit je neuroweten-
schappelijke onderzoekresultaten kunt inter-
preteren. Want de stap van neurobiologisch 
onderzoek (vaak laboratoriumexperimenten 
met ratten) naar richtlijnen om het gedrag van 
een groep mensen in een klaslokaal te sturen, 
kun je niet rechtlijnig zetten. Wanneer dat wel 
gebeurt, leidt het vaak tot neuromythes.

Katleen Verboven beschrijft hoe ze onder in-
druk van het boek Meertaligheid een troef! 
scholen inspireert en begeleid om de meerta-
ligheid van leerlingen niet als een probleem te 
zien, maar als een hefboom om hun leer- en 
ontwikkelingsproces te begeleiden.

Karen Reekmans, Catherine Roden en Kris 
Nauwelaerts gaan door op het thema taal en 
anderstaligheid in het artikel Betekenisvol leren 
op school als je thuis een andere taal spreekt: met 
beelden en muziek lukt het beter. Op basis van 
onderzoek ontwikkelden zij een kader voor 
taalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers, 
dat niet enkel een beroep doet op het verbale, 
maar ook sterk inzet op het muzische.

Afsluiten doet Carolien Frijns met haar co-
lumn over de overgang van de derde kleuter-
klas naar het eerste leerjaar. Moeten kinderen 
schoolrijp zijn of moet de school kindrijp zijn? 
Ofwa?
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