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Goesting heeft Gert Rooms genoeg. Niet in het 
inderdaad uitzichtloze straatje van het klassieke 
huiswerk. Wel om samen met scholen de omslag 
te maken van klassiek huiswerk naar een brede 
leeromgeving. Opdat we een eerlijke en heerlijke 
kindertijd realiseren voor alle schoolgaande kin-
deren.

In Over schoolcultuur, leraarskamers en 
schoolpoorten doet Paul Mahieu verslag van 
twee onderzoeken die zijn studenten deden naar 
schoolcultuur. De onderzoeken zijn niet geba-
seerd op vragenlijsten, maar op observaties en/of 
interviews.  Op die manier geven ze een inzicht 
in de processen waarin schoolcultuur tot stand 
komt. 

Machteld Vandecandelaere heeft de belangrijkste 
inzichten uit haar onderzoek naar flexibele leer-
wegen in onderwijs samengevat in Flexibele 
leerwegen in het basisonderwijs: wat kan en 
hoe begin je eraan? De lezer krijgt een mooie 
staalkaart van de mogelijkheden om het klas-
sieke ‘jaarklassensysteem’ te flexibiliseren om te-
gemoet te komen aan diversiteit onder leerlingen 
m.b.t. leerniveau, leerbehoeften en interesses. 
De auteur beperkt zich niet tot een inventaris, 
maar beschrijft ook de randvoorwaarden voor 
de implemantatie van flexibele leerwegen in het 
basisonderwijs.

BEELDig in dit nummer is van de hand van Lara 
Putzeys en Karen Reekmans.

Ook Lies Hamal, Ruth Vertommen en Geert Kelch-
termans brengen verslag uit van een onderzoek 
waar je lessen uit kunt trekken voor het beleid 
van een school, een scholengroep of -gemeen-
schap. In Leiders en leiderschap in scholen-
gemeenschappen basisonderwijs beschrijven 

de auteurs hoe (anders) directeurs hun functie 
ervaren nu basisscholen samenwerken binnen 
een scholengroep of scholengemeenschap. Is het 
minder eenzaam aan de top?

Kathleen Rymen houdt in Ook getest op kinde-
ren: ondernemend onderwijs motiveert een 
sterk pleidooi voor dat ondernemend onderwijs. 
Het gaat er daarbij niet om dat leerlingen een 
(mini-)onderneming uit de grond stampen, maar 
wel dat onderwijs ze bewustmaakt van de eigen 
talenten en mogelijkheden, ondernemende vaar-
digheiden aantleert (creativiteit, durf, …) en ba-
sisvaardigheden als probleemoplossende denken 
en teamwerk.

De inDRUK in dit nummer komt van Sara Al-
bregts. Ze vertelt wat en wie haar geïnspireerd 
heeft en inspirteert bij haar werk als logopediste 
in een school voor buitengewoon onderwijs. ‘Af-
kijken’ van collega’s en goed luisteren naar kinde-
ren en hun ouders staan daarbij centraal.

Outdoor learning of outdoor education begint 
een bekend begrip te worden in ons onderwijs, 
maar, stellen Danielle Cools en Gorik Van Helleput-
te, over de invulling en de mogelijkheden ervan, 
is er nog veel onduidelijkheid. Met hun bijdrage 
in dit nummer, Van outdoor learning naar 
outdAre Teaching, willen ze daar verandering 
in brengen. De auteurs beperken zich niet tot een 
aantal voorbeelden, maar presenteren ook een 
kader om zelf leeractiviteiten buiten de school-
muren te ontwerpen. De boodschap is duidelijk: 
durf je onderwijs ook buiten te organiseren.

Naar goede gewoonte wordt dit nummer van 
School- en klaspraktijk afgesloten met Ofwa? De 
column over onderwijs is deze keer van Carolien 
Frijns.
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