
  

1

Het is fijn om, nu al een jaargang lang, elk 
nummer van School- Klaspraktijk te beginnen 
met Goesting. Deze keer zijn het vrijwilligers 
die met goesting bij het onderwijs betrokken 
zijn. De vrijwilligersorganisatie Wereld-Delen 
vaart onder de vlag ‘samen sterk tegen kansar-
moede’ en ontwikkelde vanuit die invalshoek 
taalondersteuning, o.a. voor nieuwkomers. 
Hun motivatie en betrokkenheid is aansteke-
lijk.

Ook over taal, maar dan over Frans op de ba-
sisschool, gaat het artikel van Katrien Dewaele 
en Leen Van Craesbeek. Het is vanzelfsprekend 
dat gespreksvaardigheden centraal staan in 
de lessen Frans, maar de auteurs stellen vast 
dat veel leraren het toch knap lastig vinden 
om die mondelinge vaardigheden in hun les-
sen te integreren. Mondelinge interactie 
Frans in de basisschool presenteert een 
aanpak met stapsgewijze opbouw, voldoende 
ondersteuning voor taalzwakke leerlingen en 
voldoende uitdaging voor sterkere taalleer-
ders en veel aandacht voor de noodzakelijke 
feedback.

BEELDig in dit nummer is van de hand van 
Merel Dieltiens.

Nele Van den Bulck, directeur van basis-
school Het TalenT in Borgerhout, vertelt in 
 (W) onderzoekers op Het TalenT, hoe de 
school een innovatietraject tot een goed einde 
heeft gebracht door onderzoekend leren cen-
traal te stellen in de schoolvisie. Onderzoe-
kend leren zowel voor kinderen als leekrachten 

met duidelijke resultaten. Een inspirerend en 
boeiend verhaal.

Kathleen Rymen houdt in Ook getest op kin-
deren: ondernemend onderwijs motiveert 
een sterk pleidooi voor dat ondernemend on-
derwijs. Het gaat er daarbij niet om dat leer-
lingen een (mini-)onderneming uit de grond 
stampen, maar wel dat onderwijs ze bewust-
maakt van de eigen talenten en mogelijkheden, 
ondernemende vaardigheiden (creativiteit, 
durf, …) en basisvaardigheden als probleem-
oplossend denken en teamwerk aanleert.

De inDRUK in dit nummer komt van Hilde 
Dom, die vertelt welke indruk Reinventing or-
ganizations van Frederic Laloux op haar heeft 
gemaakt als directeur van een basisschool en 
hoe ze die indruk gebruikt om haar werk rich-
ting te geven.

Lesgeven is een op leerdoelen gerichte acti-
viteit. Karel Stokking staat in Verschillende 
leerdoelen en verschillende leerproces-
sen stil bij een handzame indeling van leer-
doelen en leerprocessen in enkele types. Een 
ander type leerdoel vraagt om een ander leer-
proces en daar kun je als leraar bij het voorbe-
reiden van je leeractiviteiten je voordeel mee 
doen.

Sinds enige tijd wordt elk nummer van 
School- en klaspraktijk afgesloten met een 
 column over onderwijs, goed voor onze ru-
briek Ofwa?
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