
Aflevering 234 

58ste jaargang 2016-2017

driemaandelijks

jun-jul-aug 20172
3
4

Themanummer SekSualiTeiT

Vroeg en breed beginnen: een holistische visie op seksuele vorming in de basisschool 
Erika Frans

Hoe start je een werkgroep ‘relationele en seksuele vorming’ op je school en hoe  
bewaak je de kwaliteit van je lessen?

Wannes Magits

Ouders en school als partners in seksuele opvoeding 
Theo Kuppens

Seksuele integriteit, hoe pak je dat aan op jouw school? 
Julia Day & Erika Frans

Centra voor Leerlingenbegeleiding en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag 
An Victoir

Opvoeden tot weerbaarheid: hoe dan? 
Erika Frans & Eveline De BIe

Gender en seksuele diversiteit op de basisschool 
Steffie De Baerdemaeker

Diversiteit in de groep: ben jij klaar voor de uitdaging? 
Evelien Luts & Karen De Wilde

K. Jansonius e.a. 

(Advertentie)

Sanne De Vos, Johan De Wilde & Simon Beausaert (Red.)

Start to teach

Inspiratiegids over aanvangsbegeleiding in het 
onderwijs

ISBN 9789044135756 – 314 blz. – € 29,90

Starters in het onderwijs worden keer op keer als een probleem voorgesteld in 
de media. Ze vallen bij bosjes uit en hun contracten deugen niet. Maar een bre-
dere kijk op hun positie ontbreekt. Wat kunnen de onderwijscollega’s, mentoren, 
directieleden, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en beleidsmakers doen 
om hen te helpen? En omgekeerd: hoe kunnen starters hun collega’s helpen?
Deze inspiratiegids heeft een dubbele rol: enerzijds het thema vanuit een breder 
perspectief bekijken, anderzijds realistische en ambitieuze praktijkvoorbeelden 
van aanvangsbegeleiding van zowel pennen uit het werkveld als de academische 
wereld voorstellen. Met andere woorden, de inspiratiegids zoomt in op belang-
rijke factoren die bepalend zijn voor het slagen van de eerste jaren in de on-
derwijspraktijk, zoals de zin om de job te doen, het belang van samenwerking, 
levenslang leren met elkaar en (gedeeld) leiderschap. Daarnaast hebben deze 
voorbeelden één gemeenschappelijk doel: vanuit een brede, vernieuwende kijk 

en op onderbouwde wijze de startende leraar welkom heten in het onderwijslandschap. Er worden prikkelende initiatieven over 
taal- en landsgrenzen heen gepresenteerd waarmee beleidsverantwoordelijken, lerarenopleiders,  pedagogisch begeleiders, (coör-
dinerend) directeurs, mentoren en leraren hun voordeel zullen doen.
Het boek biedt een inspiratiebron voor iedereen die de starter op een voetstuk wil plaatsen en daarbij oog heeft voor passie en 
talenten.

Wilfried Luyten

Het bruggesprek
Een opstap naar vormend onderwijs

ISBN 9789044135978 – 187 blz. – € 20,-

 Onderwijs maakt toekomst en heeft daarom de taak om leerlingen voor te be-
reiden op een samenleving die totaal onvoorspelbaar is en voortdurend veran-
dert. Hoe doen leerkrachten dat? 
Bruggesprekken kunnen een aanzet zijn om kinderen te leren naar zichzelf te 
kijken, om een beter zelfbeeld te ontwikkelen. Van daaruit kunnen ze stappen 
zetten naar anderen. De wereld stopt niet aan de eigen gemeente. Kinderen wor-
den later burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen en hun deel bijdragen 
om een betere wereld tot stand te brengen. Bruggesprekken willen dat aanleren 
door het verbinden van gevoel, verstand en handelen, vroeger en nu, ik en an-
deren. 
In het bruggesprek is de leerkracht naast deskundige ook mens. Soms vertelt de 
leerkracht uit eigen ervaringen, soms geeft hij een persoonlijke kijk of beleving. 
De leerkracht staat model als mens. Dit is onderwijs met een visie. Een delicate, 
maar wezenlijke opdracht. De vele voorbeelden in dit boek leren leerkrachten 
het bruggesprek stap voor stap in de klas toe te passen en hun onderwijs 
diepgaander en spannender te maken. Dit boek is bedoeld voor leerkrachten 
uit het basisonderwijs, maar kan zeker ook gebruikt worden in het secundair 
onderwijs.


