Toolbox
de democratische school
deel 2 Ondersteunende organisaties

Onderwijs...
is leven!
de democratische school

ARKTOS

Laatste update 2/2019

Meer info

www.arktos.be

Contact

antwerpen@arktos.be

Vlaams expertisecentrum voor kwetsbare kinderen en jongeren
Arktos is er voor kinderen
en jongeren van 6 tot 25

Aanbod

jaar voor wie de aansluiting
op school, werk en

•

NAFT: naadloze flexibele trajecten voor jongeren of klassen met
een zorgvraag om opnieuw aansluiting te vinden bij een schools

samenleving minder evident
blijkt.

traject + ondersteuning van scholen in hun zorgbeleid in het licht
van omgaan met kwetsbare jongeren.

Arktos ziet een kracht in elk

•

van deze jongeren. Door

te stimuleren en vroegtijdige schooluitval tegen te gaan vanuit

hen met zichzelf en hun
omgeving te verbinden wil
Arktos hen versterken in

Schoolondersteuning om de gekwalificeerde uitstroom van lln
HERGO (herstelgericht groepsoverleg).

•

Trainingsateliers voor kinderen en jongeren om te werken aan

hun talenten en

persoonlijk ontwikkeling: leren opkomen voor jezelf, veerkracht in

vaardigheden, in alle

uitdagende situaties, jezelf en de ander leren kennen, je eigen

mogelijke levensdomeinen.

kracht en creativiteit ontdekken.
•

Connect: trajectbegeleiding voor scholen waar een concentratie
van jongeren met extreem risicogedrag, de draagkracht en de

Arktos ondersteunt ouders,

veerkracht van de school en het leerkrachtenteam aantast.

scholen, partners en
overheden bij het
omkaderen van deze
kinderen en jongeren.

Leerdoelen democratische school
•
•
•
•

Positieve identiteitsvorming en zelfredzaamheid
Democratie
Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
Lln/lkrn

Atlas Integratie & Inburgering
Meer info

www.atlas-antwerpen.be

Contact:

Laatste update 2/2019

Marion Schrijvers

marion.schrijvers@stad.antwerpen.be

Sam Mampaey

sam.mampaey@stad.antwerpen.be

Debattechnieken & gevoelige thema’s bespreekbaar maken
Diversiteit in waarden en
levensbeschouwing stelt
scholen voor uitdagingen
rond het bespreekbaar
maken van gevoelige of
omstreden onderwerpen.

Aanbod
Trajecten op maat rond debat-, discussie- en gesprekstechnieken:
•

gekoppeld aan een leerlingenluik rond 'leren debatteren' om
gevoelige thema’s bespreekbaar te maken binnen de klas- en

'Demoklap' wil leerkrachten

schoolcontext.

en leerlingen een kader
aanreiken om constructief

Demoklap: Een leerkrachtenluik rond ‘omgaan met diversiteit’,

•

om te gaan met super-

Demoklap+ Teach the teacher: traject van 4 sessies rond
superdiversiteit, positieve identiteitsontwikkeling, rol van de

diversiteit.

onderwijsprofessional en actief burgerschap.

Leerdoelen democratische school
•
•
•
•

Leren debatteren en dialogeren
Samenwerken en participeren
Oordeelsvorming
Cultuursensitief denken en handelen

Doelgroep
•
•

secundair onderwijs
Lln/lkrn/beleid

Awel
102 | brievenbus@awel.be | www.awel.be

Laatste update 2/2019

Meer info

www.awel.be

Contact

info@awel.be

Ouderbetrokkenheid: ouders, lln en lkrn versterken & verbinden
Awel luistert naar alle
kinderen en jongeren met

Aanbod

een vraag, een verhaal, een
probleem. Awel werkt
volledig anoniem en gratis.

•

Promomateriaal

•

Boek ‘Omdat ze het waard zijn’: verhalen van kinderen en
jongeren gebracht door de Kinder- en Jongerentelefoon.

Awel wil een betrouwbaar
aanspreekpunt zijn voor

•

Lessenreeks ‘Werken aan weerbaarheid’: voor 3e graad
basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.

kinderen en jongeren, via
een voor de hand liggend,
makkelijk bereikbaar
contactkanaal. Awel gelooft
sterk in de kracht van
kinderen en jongeren en
neemt hen serieus.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Democratie
Respect en streven naar verbondenheid
Positieve identiteitsontwikkeling en zelfredzaamheid

Awel signaleert waar nodig
tendensen.

Doelgroep
•
•

Basis- en secundair onderwijs
Jongeren tussen 6 en 25 jaar.

Museum Belvue

Laatste update 2/2019

Meer info

www.belvue.be

Contact

info@belvue.be

Museum over België en centrum voor democratie
Democratie, welvaart,
solidariteit, pluralisme,

Aanbod

migratie, taal, Europa: dat
zijn de thema’s die het

•

Museumbezoek: verschillende opties mogelijk

BELvue museum voorstelt

•

Interactieve

om kennis te maken met
ons land.

workshops

rond

democratie,

geschiedenis,

burgerschap en justitie
•

Interactieve

tentoontstelling

De

Democratiefabriek

(zie

afzonderlijke fiche)
Elk thema wordt uitgewerkt
aan de hand van

•

tools

en

vormingen

voor

instellingen, verkiezingen, WOI, kolonialisme, het Belgische

en vervolgens toegelicht

koningshuis, vluchtelingen, …

doorheen de geschiedenis.

•

BELvue box: uitleenbare boxen met gebruiksobjecten uit het
dagelijkse leven van mensen (speelgoed, school, huis, hygiëne

Een eigentijdse en originele

en kledij, beroepen, ….) uit de jaren 1940 en 50.

manier om een beter inzicht
van vandaag.

materiaal,

(toekomstige) leerkrachten over democratische waarden en

hedendaagse getuigenissen

te verwerven in het België

Pedagogisch

Leerdoelen democratische school
•
•

Sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
Democratie

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
Lln/lkrn

Coöperatief leren

Meer info

www.cooperatiefleren.be
www.cooperatiefleren.nl

Laatste update 2/2019

Betrokkenheid en eigenaarschap van lerenden vergroten
Zowel John Hattie, Robert

Aanbod

Marzano, als Spencer
Kagan toonden het effect
aan van coöperatief leren.
Coöperatief leren creëert

•

Verschillende bijscholingen rond deze didactiek zijn te volgen bij
CNO, Artevelde Hogeschool, UCLL, Eekhout Academy, …

betrokkenheid bij leerlingen

•

Verschillende materialen zijn te vinden op www.klascement.be.

en heeft een positieve

•

Het Stedelijk Onderwijs heeft zelf een aantal pedagogische

invloed op leerprestaties,

coaches rond coöperatieve leerstrategieën in huis.

persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en
emotionele ontwikkeling en
metacognitie.

Het stimuleert leren en
brengt een veilig klimaat in

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Samenwerken en participeren
Positieve identiteitsvorming en zelfredzaamheid
Kritisch en creatief denken

de groep en in de school.
Leraar en leerlingen zijn
gezamenlijk
verantwoordelijk voor het
leerproces en ervaren de
lessen ook als plezierig en
afwisselend.

Doelgroep
•
•

Alle ondewijsniveaus
Lln / lkrn

De Schoolbrug
Meer info

Contact
Laatste update 2/2019

www.deschoolbrug.be

Omar Al Jattari

omar.aljattari@deschoolbrug.be

Erika Botezat

erika.botezat@deschoolbrug.be

Ouderbetrokkenheid: ouders, lln en lkrn versterken & verbinden
De Schoolbrug verbindt en
versterkt ouders, leerlingen

Aanbod

en schoolteams in functie
van een succesvolle
schoolloopbaan van elk

•

Materialenbank:

werken

ouderbetrokkenheid,

kind.

rond

vrijetijdsspel,

talenten,
pesten,

studiekeuze,
oudergroepen,

werken aan een aangename klassfeer, …
De Schoolbrug is actief op

•

Schoolbegeleidingen

op

maat:

laagdrempelige

alle onderwijsniveaus en

ouderactiviteiten, Samen school maken (ouderbetrokkenheid),

slaat bruggen tussen

taalbevordering, onderwijsondersteunende rol van ouders, brede

scholen, ouders en

leeractiviteiten (brede school), bewuste vrijetijdsbesteding, visie

leerlingen.

rond ouderbetrokkenheid.

Leerdoelen democratische school
•
•
•
•

Democratie
Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid
Cultuursensitief denken en handelen

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
Schoolteams

Debatunie
Meer info

www.debatunie.be

Contact

Rob Honing

honig@debatunie.nl

Dicky Antoine

antoine@debatunie.nl

Laatste update 2/2019

Leren debatteren
Kritisch denken en
overtuigend spreken

Debatunie ondersteunt
scholen die werk willen
maken van een
debatcultuur op school

Aanbod
•

Workshops,

debattrainingen

en

debatwedstrijden

voor

leerlingen: enthousiasmeren voor debat en spreekvaardigheid,
meningen leren onderbouwen met argumenten, …
•

Bijscholingen voor leerkrachten rond (debat)lessen op school:
leiden van debatten, stimuleren van participatie, beoordelen van
debatten, feedback geven, argumentatie, teamwork, opzetten
van (vakoverschrijdende) leerlijnen

•

Benelux debatcompetitie voor leerlingen

•

Lesmateriaal

(debatvideo’s,

spreekopdrachten,

debatvormen, …)

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Leren debatteren en dialogeren
Samenwerken en participeren
Oordeelsvorming

Doelgroep
•
•

basis en secundair onderwijs
Lln/lkrn/beleid

lesbrieven,

De Kracht van je Stem

Laatste update 2/2019

Meer info

www.dekrachtvanjestem.be

Contact

dekrachtvanjestem@vlaamsparlement.be

Opvoeden tot democratisch burgerschap
De Kracht van je Stem is
het educatieve aanbod van

Aanbod

het Vlaams Parlement.
Opvoeden tot democratisch

•

Educatief materiaal voor lln en lkrn over democratie,
verkiezingen,

burgerschap is haar doel.

coalities,

politieke

partijen,

staatsstructuur,

verschillende politieke bestuursniveaus, …
De Kracht van je Stem

•

werkt voor kinderen,
jongeren en hun leraren.

Programma’s over democratie en burgerschap in het Vlaams
Parlement: bezoekerscentrum, dialoogklassen, dagprogramma.

•

Vorming en nascholing voor leerkrachten rond democratie,
geschiedenis, burgerschap en justitie

Leerdoelen democratische school
•
•

Democratie
Samenwerken en participeren

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
Lln/lkrn

Democratiefabriek in Atlas vzw

Meer info

Laatste update 2/2019

Contact

www.democratiefabriek.belvue.be

Atlas vzw

atlas@stad.antwerpen.be

Doe-expo over identiteit, diversiteit en actief burgerschap
In De Democratiefabriek
ontdekken jongeren vanaf

Aanbod

14 jaar alles over de
werking van democratie en

Jongeren bezoeken in duo’s de Democratiefabriek. Ze krijgen

identiteit.

er allerhande opdrachten die hen telkens uitdagen hun eigen ideeën,
hun twijfels, opinies en vooroordelen ter discussie te stellen. De

Wie ben ik? Wie ben jij?

interactieve modules schotelen opdrachten en dilemma’s voor over

Wat is democratie? En

controversiële onderwerpen, over samenleven in diversiteit, over actief

vrijheid en gelijkheid? Hoe

burgerschap en over onze democratie.

kom je in actie tegen
pesten? Wat zijn conflicten

Verschillende bezoekformules mogelijk (2u).

eigenlijk? En hoe werkt
macht?

Gereedskapskoffer

voor

de

begeleider

is

beschikbaar

voorbereiding en naverwerking.

Leerdoelen democratische school
•
•
•
•
•
•

Democratie
Sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
Samenwerken en participeren
Oordeelsvorming
Respect en streven naar verbondenheid
Streven naar veiligheid en vreedzaamheid

Doelgroep
•
•

Secundair onderwijs
Leerlingen vanaf 14 jaar met begeleidende leerkracht(en)

voor

Democratische Dialoog
Meer info

www.democratischedialoog.be

Contact

Eef Cornelissen

eef.cornelissen@ehb.be

Arzu Yentür

arzu.yentur@ehb.be

Laatste update 2/2019

Open en constructief dialogeren over gevoelige thema’s
Diversiteit in waarden en
levensbeschouwing stelt
scholen voor uitdagingen
rond het bespreekbaar

Aanbod
•

Workshops,

studiedagen

communicatietechnieken:

maken van gevoelige of

socratische

omstreden onderwerpen.

methode,

en

trajecten

op

interculturele
argumentatieleer,

maat

rond

communicatie,
geweldloze

communicatie, …
Een multidisciplinair team

•

Inhoudelijke coachingtrajecten rond levensbeschouwingen,
maatschappij, beeldvorming, radicalisering,…

begeleidt scholen in het
voeren van een open en

•

Interactieve lezingen rond misvattingen over de islam

constructieve dialoog over

•

Vormingen rond deradicalisering

gevoelige of controversiële
thema’s.

Men werkt preventief én
curatief.

Leerdoelen democratische school
•
•
•
•

Leren debatteren en dialogeren
Samenwerken en participeren
Oordeelsvorming
Cultuursensitief denken en handelen

Doelgroep
•
•

basis en secundair onderwijs
Lln/lkrn/beleid

Doedèskadèn
Meer info

www.doedeskaden.be

Contact

Saskia Vandeputte saskia@doedeskaden.be
Jan Van Dijck

Laatste update 2/2019

jan@doedeskaden.be

Participatie in de klas en op school
Participatie in de klas en op
schoolniveau uitbouwen én

Aanbod

onderhouden kan je leren.

Doedèskadèn vzw biedt 3
formats om participatie in je

•

Van formele naar informele participatievormen

•

Dag van de leerling die samen wordt ingevuld en waarop de
talenten van lln en lkrn worden ingezet.

school anders,
samen en eerlijk in te vullen.

•

Pedagogische studiedag mét lln over lln.

•

Op

de

website

deelneming’

Doedèskadèn levert

vind

voor

je

het

een

inspiratieboek

basisonderwijs,

methodieken.

maatwerk, biedt actieve
werkvormen, betrekt alle
stakeholders en stoffeert
haar aanpak met concrete
praktijkvoorbeelden.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid
Democratie

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
lkrnteams

met

‘oprechte
concrete

Empowerment
(CLB AG SO)
Meer info

Joeri Spillebeen,
joeri.spillebeen@so.antwerpen.be

Laatste update 2/2019

Ga als leerkracht onder
begeleiding aan de slag met

Via doe- en reflectieopdrachten ontdekken leerlingen de
sleutels tot een succesvolle samenwerking.

groepsdynamica in de klas
en leer je leerlingen beter
samenwerken.

Aanbod
Trainer voor leerlingen en leerkrachten
Methodes zijn afkomstig uit het ervaringsleren.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Democratie
Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid

Doelgroep
•
•
•

Leerlingen
Leerkrachten
Alle niveaus, met name basis en secundair

Kazerne Dossin
Meer info

www.kazernedossin.eu

Contact:
Laatste update 2/2019

Marjan Verplancke marjan.verplancke@kazernedossin.eu

Herinneringseducatie
25.844 mensen werden
tijdens de Tweede

Aanbod

Wereldoorlog vanuit de
Dossinkazerne in Mechelen

•

Museumbezoek: verschillende opties mogelijk

gedeporteerd. De meesten

•

Workshops en lezingen voor leerlingen: stereotypen en

van hen keerden nooit

vooroordelen,

terug. Hun families kunnen
vandaag terecht in een
sereen en intiem memoriaal

bystander

naar

upstander,

iedereen

onderzoeker, …
•

Lesmaterialen: oorlog in ex-Joegoslavië, Roma en Sinti,
Rwanda, Holocaust en strips, genodice, …

in het oude
kazernegebouw.

van

•

Reizende tentoonstelling (+ lespakket) over ondergedoken
kinderen. Op school op te stellen.

Tegenover de oude kazerne

•

bezoek je het museum over

Bijscholingen

voor

leerkrachten:

herinneringseducatie,

controlverse en polarisatie op school, hoe gewone mensen dader

Holocaust en

worden, …

Mensenrechten. Het
museum vertelt het verhaal
van de Dossinkazerne en
nodigt bezoekers uit om te
reflecteren over
mensenrechten vandaag.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
Respect en streven naar verbondenheid
Streven naar veiligheid en vreedzaamheid

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
Lln/lkrn

KlasCement voor wereldburgers

Meer info:
Laatste update 2/2019

www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie

KlasCement voor wereldburgers
De deelsite van
KlasCement, waar leraren
lesmateriaal- en -inspiratie
met elkaar delen onder het
trefwoord

Aanbod
•

Lesmaterialen

van

organisaties

rond

kinderrechten,

dekolonisatie, SDG’s, Klimaatverandering, Fair trade, …

‘wereldburgerschap’.

•

Activiteiten

voor

lln:

workshops,

tentoonstellingen,

voorstellingen, uitstappen, …
•

Vorming voor lkrn: studiedagen en nascholingen, subsidies,
coaching en begeleiding door organisaties, ….

•

Advies op maat

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Democratie
Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid

Doelgroep
•
•

alle onderwijsniveaus
lkrn

KRAS

Laatste update 2/2019

Meer info

www.globelink.be

Jongeren inwijden in democratie & debat
KRAS is een discussie- en
rollenspel voor jongeren uit

Aanbod

de derde graad secundair
onderwijs. KRAS werkt
schooloverschrijdend.

Traject

met

verschillende

rollenspelen

gedurende

schooljaar.

Over heel Vlaanderen
komen jongeren in hun vrije
tijd samen om met
leeftijdsgenoten te
debatteren over mondiale
thema's.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Leren debatteren en dialogeren
Samenwerken en participeren
Oordeelsvorming

Elk schooljaar is er een
nieuw jaarthema met een
mondiale inslag.

Doelgroep
•

Lln derde graad secundair onderwijs

het

ganse

Leiderschapsontwikkeling
Meer info

HR-werking AG SO,
San.Eyckmans@so.antwerpen.be

Laatste update 2/2019

Word je persoonlijke leider
en ontwikkel de vaardigheid
om ook te leiding te geven
aan anderen..

Leerkrachten en directieleden van het Stedelijk Onderwijs
Antwerpen zoeken naar hun eigen leiderschap om zaken op
school in beweging te zetten.

Aanbod
Vormingsaanbod voor individuele leerkrachten.

Leerdoelen democratische school
•

Samenwerken en participeren.

Doelgroep
•

Leerkrachten alle niveaus.

Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet
Meer info

www.nagvopschool.be

Contact
Laatste update 2/2019

Hilde Leonard

hilde.leonard@pandora.be

Nicky Charle

nicky.charle@so.antwerpen.be

Probleemgedrag aanpakken vanuit een nieuwe visie op gezag
Leerkrachten voelen zich in
de aanpak van probleem-

Aanbod

gedrag vaak gekneld tussen
twee uitersten. Dreigen,
straffen,... of praten en

•

Teamgericht ondersteuning op maat rond het implementeren
van

begrip opbrengen. Beide

NAGV:

opleidingen,

praktijken gaan vaak hand

studiedagen,
vorming

basisopleidingen,

voor

ouders,

verdiepende

netwerkvorming,

procesbegeleiding, supervisie van teams, …

in hand. Maar ze leiden
allebei makkelijk tot
escalaties en spiralen van
onmacht of tegenagressie.

Leerdoelen democratische school
NAGV biedt meer
perspectief en wil een

•
•

Respect en streven naar verbondenheid
Streven naar veiligheid en vreedzaamheid

krachtig antwoord bieden op
probleemgedrag vanuit een
nieuwe visie op ‘verbindend’
gezag: niet boven of naast
de jongere, maar een
volgehouden aanwezigheid
en waakzame zorg.

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
Schoolteams

Goed om weten
Stedelijk onderwijs heeft heel wat expertise rond NAGV. Contacteer
Nicky Charle voor meer info en ondersteuningsmogelijkheden!

Onderwijsnetwerk Antwerpen
Meer info

www.onderwijsnetwerkantwerpen.be

Contact

schoolontwikkeling@antwerpen.be

Laatste update 2/2019

Samenwerkingsverband voor meer onderwijskansen in Antwerpen
Samen met alle Antwerpse
scholen, leerkrachten,

Aanbod

directies en andere
onderwijsprofessionals

•

Area 2020: een wijkgericht initiatief van stad Antwerpen om alle

werkt Onderwijsnetwerk

kinderen in Antwerpen-Kiel kansen te bieden op een succesvolle

Antwerpen aan meer

toekomst. Dit door een intense samenwerking met deelnemende

onderwijskansen voor alle
Antwerpse kinderen en
jongeren.

scholen, (wijk)organisaties en ouders.
•

Wijkwerking: De wijkverantwoordelijke is centraal in de wijk
aanwezig voor scholen en actoren die zich mee inzetten om de
ontwikkelingskansen van leerlingen te vergroten. Zij kunnen met

ONA richt zich tot

al hun vragen bij hen terecht. Ze staan klaar om scholen in hun

leerlingen, ouders, directies

wijk, lokale actoren en onderwijsprofessionals te ondersteunen.

en schoolteams.

Ze kijken mee naar de mogelijkheden die ze kunnen inzetten voor
de leerlingen van het basis en secundair onderwijs in Antwerpen.
•

Directies en schoolteams: info en ondersteuning (waaronder
subsidielijnen) over onder meer lesgeven in de stad, sociale
veiligheid en crisismanagement.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
Samenwerken en participeren
Diversiteit als normaliteit en meerwaarde

Doelgroep
•
•

Basis en secundair onderwijs
Lln/lkrn/beleid

Peer mediation
Meer info

Team AB AG SO,
Zouhra.Naeme@so.antwerpen.be

Laatste update 2/2019

Een absolute aanrader als
je kinderen en jongeren wil

Kinderen en jongeren worden gecoacht in strategieën om
zelf in hun conflicten als bemiddelaar op te treden.

leren zelf
verantwoordelijkheid te
nemen bij interpersoonlijke
conflicten.

Aanbod
Begeleidingstraject voor leerlingen en leerkrachten.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Democratie
Samenwerken en participeren
Verbondenheid en respect

Doelgroep
•
•

Alle niveaus
Leerkrachten en leerlingen.

Permanente feedback
Meer info

HR-werking AG SO

Laatste update 2/2019

Op een constructieve
manier samenwerken

Een feedbackcultuur start bij een goede samenwerking
onder de leerkrachten.

veronderstelt dat je elkaar
feedback kan geven.
Ontwikkel en oefen deze
vaardigheid met de

Aanbod
Procesbegeleiding en coaching

collega’s op school.

Leerdoelen democratische school
•
•

Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid

Doelgroep
•

Leerkrachten

Project FUEL

Laatste update 2/2019

Meer info

www.projectfuel.in

Mensen versterken & verbinden door het delen van levenslessen
Project FUEL (Forward the
Understanding of Every Life

Aanbod

Lesson) verzamelt
levenslessen van mensen
over de hele wereld en

•

kan delen.

verspreidt ze via
interactieve performances,

Projectfuel.tumblr.com: website waarop iedereen levenslessen

•

zoals workshops, TED-talks

Workshops rond ‘levenslessen’: effectief communiceren, kritisch
en creatief denken, zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, diversiteit,

en seminaries.

empathie, verbondenheid, …
•

Project FUEL wil

Het Stedelijk Onderwijs stelt zelf een Nederlandstalige toolbox
ter beschikking, waarin wordt uitgelegd wat levenslessen precies

levenslessen op een

zijn, en hoe je hen kan inzetten in de dagelijkse lespraktijk.

doorleefde, direct
toepasbare manier
overbrengen en zo mensen
inspireren.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Actiegerichtheid en engagement
Respect en streven naar verbondenheid
Positieve identiteitsontwikkeling en zelfredzaamheid

Doelgroep
•

Alle onderwijsniveaus

Opleiding actief
burgerschap in de lessen
Meer info

Team AB AG SO,
Jeroen.Lauwers@so.antwerpen.be

Laatste update 2/2019

Maak kennis met de
successleutels van
burgerschapseducatie voor
een gedragen en
participatief lessenaanbod.

Een basisvorming in de kernprincipes van een krachtige
burgerschapseducatie, meteen klaar om toe te passen op
eigen lesmateriaal.

Aanbod
Algemeen vormingsaanbod voor leerkrachten, kan op vraag ook op
school aangeboden worden.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Democratie
Samenwerken en participeren
Verbondenheid en respect

Doelgroep
•

Leerkrachten alle niveaus

VonkenVisie

Laatste update 2/2019

Meer info

www.vonkenvisie.be

Contact

info@vonkenvisie.be

Lln motiveren om te leren door een positief leef-en leerklimaat
Vonk en Visie inspireert
leraren (en scholen) om
een context te creëren

Aanbod
Nascholingen en begeleidingstrajecten voor schoolteams rond

waarin leerlingen graag

•

Groepsdynamiek

•

Herstelgericht werken

Een motiverende context

•

Constructief omgaan met moeilijk gedrag

komt tegemoet aan een

•

Erkennend luisteren

•

Inzetten op een positief schoolklimaat

je verbonden voelen met

•

Een hechte klasgroep creëren

klasgenoten en leraren,

•

Mindful leiderschap

voelen dat je iets kan en

•

Van crisis naar gesprek

daarin bijleert.

•

Stevig in je schoenen voor de klas

•

Verbindende communicatie

•

Groeigerichte feedback

leren.

aantal basisbehoeften: je
gezien voelen als persoon,

De leraar heeft zelf ook
nood aan een motiverende
context om zijn of haar werk
goed en met voldoening te
blijven doen.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid
Streven naar veiligheid en vreedzaamheid

Doelgroep
•
•

Alle onderwijsniveaus
lkrnteams

Vlaamse Scholierenkoepel
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Meer info

www.scholierenkoepel.be

Contact

info@scholierenkoepel.be

Leerlingenparticipatie en -betrokkenheid
De Vlaamse
Scholierenkoepel (VSK) is

Aanbod

dé organisatie van, voor en
door alle 500.000 scholieren

•

jaarplanner, Memory ‘dooddoeners’, energizers, vragenlijsten

in het Vlaamse middelbaar
onderwijs.

rond inspraak op school, stappenplan voor acties, …
•

VSK wil de stem van

leerlingacties opzetten, de scholierenblik op evalueren, Actief

meetellen, in de eerste
beleid. Daarom versterken

Burgerschap voor leerlingen, …
•

evalueren, creatieve en kunstzinnige activiteiten op school, ….

leerlingenraden in heel

•

ze de mening van

maken heeft.

Workshops over netwerken op school, een jaarplanning
opstellen, je vergaderstijl en werking evalueren, werking van de

scholieren over alles wat
met secundair onderwijs te

Tips en inspiratie: spelletjes op school, mensen bedanken op
het einde van het schooljaar, beslissingstechnieken, snel

ze leerlingen en
Vlaanderen en verkondigen

Interactieve presentaties op studiedagen/evenementen: hoe
lln betrekken bij het schoolbeleid, de stressvrije school,

scholieren overal laten
plaats op school en bij het

Materiaal rond llnparticipatie: feedbacktool, promomateriaal,

schoolraad/leerlingenraad, …
•

Trajectbegeleiding: Conflixers, Inspraak, Labo, Lerend Netwerk,
Groeitraject.

Leerdoelen democratische school
•
•
•

Democratie
Samenwerken en participeren
Respect en streven naar verbondenheid

Doelgroep
•
•

Secundair onderwijs
Lln en hun begeleidende lkrn

WELT
Meer info

http://www.civiclab.be/welt-handleiding

Contact

Mark Saey

Mark.saey1@gmail.com
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Methode voor projectmatig werken rond Actief Burgerschap
Burgerschapseducatie
vraagt een geïntegreerde

Aanbod

en vakoverschrijdende
leerpraktijk, naar analogie
met de OC

•

Het Jeugdstadhuis: Een film en een boek over 3 AGSO-scholen

(Onderzoekscompetenties)

(Waterbaan, Cadix, Pestalozzi) die met één klas of jaargroep van

in het algemeen secundair

de 3de graad elk een schooljaar lang werken rond een

onderwijs en GIP

wereldprobleem in de stad. Samen realiseren ze een heus

(Geïntegreerde proef) in het

jeugdstadhuis, waar ze met de hulp van organisaties uit het

technisch, kunst en

middenveld experimenteren met oude en nieuwe vormen van

beroepssecundair onderwijs

WELT (World Education

burgerschap.
•

WELT: een model om de nieuwe (transversale) eindtermen op
een geïntegreerde manier te realiseren. De WELT-methodiek

Learning for Tommorow)

stelt schoolteams ertoe in staat om via de projectopbouw te

hanteert een uniform

garanderen dat alle eindtermen burgerschap worden gedekt, en

stappenplan voor het

geeft

behandelen van
burgerschapsvraagstukken,

een

kader

voor

teamgerichte

samenwerking

curriculumgedreven brede-schoolwerking.

met een kennis-, doe- en
evaluatieluik.

Leerdoelen democratische school
•
•
•
•

Sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
Democratie, Duurzaamheid en Globalisering
Samenwerken en participeren
Oordeelsvorming

Doelgroep
•
•

secundair onderwijs
Lln/lkrn/beleid

en

