Toolbox
de democratische school
deel 1 Beginsituatie analyseren

Onderwijs...
is leven!
de democratische school

BEGINSITUATIEANALYSE DEMOCRATISCHE SCHOOL

HEFBOMEN voor een democratische schoolwerking 1
ITEM

HEFBOMEN

Weinig aanwezig en/of weinig
kwaliteitsvol

Redelijk aanwezig en redelijk
kwaliteitsvol

Goed aanwezig
en goed
kwaliteitsvol

Uitstekend
aanwezig en
uitstekend
kwaliteitsvol

WAAROM DEZE BEOORDELING?

STERKTE /OK/
WERKPUNT?

LEERPROCES

Er worden diverse perspectieven
(cultuur, gender, talenten,…)
meegenomen bij het kiezen van
lesonderwerpen en het vormgeven
van lessen.
Gebruik van coöperatieve leerstrategieën en andere technieken om
het samen-leren te bevorderen.

Aandacht voor groepsvorming
en groepsdynamische processen
die leden van de klas of school
kunnen aanmoedigen of verhinderen om vrij te participeren.
Veiligheid in de klas om eigen
mening uit te drukken.

Praktische ondersteuning van
kansarme lerenden (in verhoogde
zorg én in brede basiszorg).

Gebaseerd op: Morgado – Franco, Scale of Reference for Participatory Citizenship Schools, 2016 en op de AG SO-masterclass ‘Democratische school’ van 17 januari 2019. Hier zitten veel hefbomen,
maar niet alle. Vandaar kan je op het eind nog aanvullen. Je hoeft ook niet elke hefboom te beoordelen, en je kan eventueel focussen op de kwaliteit van vooraf bepaalde hefbomen of hefbomen die
relevant blijken in functie van het beoogde traject. Dit geldt ook voor de commentaar: voeg deze toe waar relevant, en kijk vooral waar het volgens jou een meerwaarde vormt om dit te expliciteren
voor jouw school.
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ITEM

HEFBOMEN

LEERPROCES

Zorgzame klassfeer met nadruk op
elkaar helpen en leren van elkaar.

Er is een sfeer en een ‘ruimte’ voor
open-klasdiscussies, waarin lerenden en leerkrachten op een respectvolle en beargumenteerde manier
met elkaar van mening mogen en
kunnen verschillen.
Vanuit een bewustzijn van taalgericht onderwijs speelt de school
bewust in op de talige diversiteit in
de (brede) school.
Waardering van verschillende talenten in het schoolteam om om te
gaan met verschillende situaties en
behoeften op school.
Participatie van lerenden in de aankleding en inrichting van de lokalen;
zichtbaar maken van ieders talenten, eigenheid, interesses,…
Evaluatie-instrumenten die lerenden
in staat stellen om hun eigen vooruitgang in hun leerproces in kaart te
brengen en er verantwoordelijkheid
voor op te nemen.

Weinig aanwezig en/of weinig
kwaliteitsvol

Redelijk aanwezig en redelijk
kwaliteitsvol

Goed aanwezig
en goed
kwaliteitsvol

Uitstekend
aanwezig en
uitstekend
kwaliteitsvol

WAAROM DEZE BEOORDELING?

STERKTE /OK/
WERKPUNT?

ITEM

HEFBOMEN
Sterke participatie-organen (klasraad, leerlingenraad, ouderraad,
schoolraad, pedagogische raad,…).

SCHOOLBELEID

Aandacht voor minder mondige
lerenden en ouders in participatiebeleid.

Openheid voor diverse visies en
meningen op hoe de school haar
werking kan versterken.

Bereidheid van teamleden, leerlingen en ouders om bij overleg aan
het algemeen belang te denken
en niet alleen de eigen belangen
te behartigen.
Sterke interne communicatie
afgestemd op elke doelgroep
(ouders, lerenden, leerkrachten,…).

Weinig aanwezig en/of weinig
kwaliteitsvol

Redelijk aanwezig en redelijk
kwaliteitsvol

Goed aanwezig
en goed
kwaliteitsvol

Uitstekend
aanwezig en
uitstekend
kwaliteitsvol

WAAROM DEZE BEOORDELING?

STERKTE /OK/
WERKPUNT?

ITEM

HEFBOMEN
Zorg dat de activiteiten van
de school open en toegankelijk zijn
voor alle schoolgangers en hun
ouders, ongeacht hun financiële
situatie.

BREDE SCHOOL

Schoolactiviteiten in de buurt
promoten expliciet het belang van
gelijke kansen en inclusie

De school is niet alleen ‘consument’
van de buurt, maar gaat in interactie op zoek naar activiteiten die ook
voor de buurt een winst opleveren
Sterke communicatie met ouders en
buurtpartners die afgestemd is op
ieder doelpubliek

Samenwerking met andere scholen
om elkaar te inspireren in de kwaliteitsontwikkeling op school

Weinig aanwezig en/of weinig
kwaliteitsvol

Redelijk aanwezig en redelijk
kwaliteitsvol

Goed aanwezig
en goed
kwaliteitsvol

Uitstekend
aanwezig en
uitstekend
kwaliteitsvol

WAAROM DEZE BEOORDELING?

STERKTE /OK/
WERKPUNT?

ITEM

HEFBOMEN

MONITORING EN
EVALUATIE SCHOOL-WERKING

De school streeft ernaar om zichzelf
ontwikkeldoelen op te leggen en
daarover in alle transparantie met
diverse betrokkenen te communiceren.

De zelfevaluatierapporten van de
school worden gepubliceerd op de
website en/of papieren exemplaren
worden op de school beschikbaar
gesteld.

Verschillende betrokkenen worden
rechtstreeks of via hun vertegenwoordigers geraadpleegd (leerlingenraad, coördinatoren van leerkrachten,…) bij externe of interne
evaluatieprocessen plaatsvinden,
bv. door middel van enquêtes, interviews, focusgroepen,…

Weinig aanwezig en/of weinig
kwaliteitsvol

Redelijk aanwezig en redelijk
kwaliteitsvol

Goed aanwezig
en goed
kwaliteitsvol

Uitstekend
aanwezig en
uitstekend
kwaliteitsvol

WAAROM DEZE BEOORDELING?

STERKTE /OK/
WERKPUNT?

EXTRA

ITEM

HEFBOMEN

Weinig aanwezig en/of weinig
kwaliteitsvol

Redelijk aanwezig en redelijk
kwaliteitsvol

Goed aanwezig
en goed
kwaliteitsvol

Uitstekend
aanwezig en
uitstekend
kwaliteitsvol

WAAROM DEZE BEOORDELING?

STERKTE /OK/
WERKPUNT?

BEGINSITUATIEANALYSE DEMOCRATISCHE SCHOOL

LEERLINGENNIVEAU hoe scoren je leerlingen als democratische burgers? 1
OMSCHRIJVING LEERDOEL

DIT GAAT
MOEILIJK
VOOR
DE LERENDEN

DIT IS OK

HIER ZIJN
DE LERENDEN
STERK IN

OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

De lerenden verwerven inzicht
in de structuren van de samenleving.

De lerenden ontwikkelen een
genuanceerde visie op de samenleving
en kunnen democratische samenlevingen van andere samenlevingsvormen
onderscheiden.

De lerenden verwerven inzicht in de
basiscomponenten van lidmaatschap
van een gemeenschap.

De lerenden kunnen ideeën ontwikkelen
in een gezamenlijk proces, waarbij ze
op een constructieve manier feedback
kunnen geven en krijgen.
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Voor de precieze observatie- en leerlijnen rond deze leerdoelen om te bekijken wat je hierrond van je leerlingen zou kunnen verwachten, zie het competentiekader van AG SO.

PRIORITEIT?

BEGINSITUATIEANALYSE DEMOCRATISCHE SCHOOL

LEERLINGENNIVEAU hoe scoren je leerlingen als democratische burgers?
OMSCHRIJVING LEERDOEL

De lerenden streven een participatief
beslissingsproces na.

De lerenden nemen verantwoordelijkheid om het resultaat van een participatief beslissingsproces uit te voeren en
kunnen het gehele (participatie)proces
op een constructieve manier evalueren
(d.m.v. zelf-, peer-, en systeemevaluatie).
De lerenden voelen zich betrokken op
en tonen zich loyaal aan een – in hun
beleving – steeds breder wordende
gemeenschap.
De lerenden tonen oprechte interesse in
en respect voor de anderen.

De lerenden nemen een democratische
grondhouding aan in groepsprocessen.

DIT GAAT
MOEILIJK
VOOR
DE LERENDEN

DIT IS OK

HIER ZIJN
DE LERENDEN
STERK IN

OPMERKINGEN EN AANVULLINGEN

PRIORITEIT?

BEGINSITUATIEANALYSE DEMOCRATISCHE SCHOOL
Noteer hier de lopende projecten, beleidsdoelstellingen, themadagen of -weken, werkgroepen, lesdomeinen, activiteiten,
professionaliseringsinitiatieven... die je school nu al doet om de school democratischer te maken en die je graag meeneemt in
de overkoepelende planning (met eventuele initiatiefnemers - partners op of buiten de school)
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PARTICIPATIEGRAAD op onze school 1
ITEM + RICHTVRAAG
DOELGROEP

GEEN PARTICIPATIE

OP DE
HOOGTE
ZIJN

MEE DENKEN

MEE
BESLISSEN
EN DOEN

STERKTE /OK/ WERKPUNT?

LEERPROCES:
lerenden en ouders

In welke mate kunnen lerenden (en hun
ouders) mee bepalen welke lesmethoden
en lesonderwerpen in de klas worden gebruikt, voor zover de eindtermen en leerplannen hiervoor ruimte toelaten?
In welke mate kunnen lerenden
(en hun ouders) mee stilstaan bij de criteria
en standaarden voor evaluatie, en actief
deelnemen aan het evaluatieproces?
In welke mate kunnen lerenden
(en hun ouders) bepalen welke activiteiten
plaatsvinden buiten de reguliere lessen?

LEERPROCES:
leerkrachten

In welke mate kunnen de leerkrachten mee
bepalen op welke lesmethoden en lesonderwerpen de school prioritair inzet?
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In welke mate zijn de leerkrachten collectief
betrokken bij de evaluatiecriteria van de
school?

In welke mate bepalen leerkrachten samen
de activiteiten buiten de reguliere lessen?

Gebaseerd op: Morgado – Franco, Scale of Reference for Participatory Citizenship Schools, 2016 en op de AG SO-masterclass ‘Democratische school’ van 17 januari 2019.

PRIORITEIT?

ITEM + RICHTVRAAG
DOELGROEP

In welke mate worden lerenden actief
betrokken in het oplossen van conflicten
in de klas en in de school?

lerenden

In welke mate worden de lerenden betrokken bij overleg rond de meest relevante
strategische documenten van de school
zoals regelgeving, doelstellingen en doelen
van de school?

ouders

In welke mate is er voor elke klas een leerkracht als spreekbuis om de belangen van
de lerenden te behartigen tegenover het
schoolbestuur?

In welke mate worden ouders betrokken bij
overleg rond de meest relevante strategische
documenten van de school zoals regelgeving, doelstellingen en doelen van het
beoordelingssysteem van de school?

leerkracht

SCHOOLONTWIKKELING:

KLASMANAGEMENT:
lerenden en ouders

In welke mate worden lerenden en ouders
betrokken bij het opstellen van klas- en
schoolregels?

In welke mate worden leerkrachten betrokken bij overleg rond de meest relevante strategische documenten van de school zoals
regelgeving, doelstellingen en doelen van
het beoordelingssysteem van de school?

GEEN PARTICIPATIE

OP DE
HOOGTE
ZIJN

MEE DENKEN

MEE
BESLISSEN
EN DOEN

STERKTE /OK/ WERKPUNT?

PRIORITEIT?

directie en buurt

internationale buurtpartners
en lerenden
partners

BREDE SCHOOL:

leerkracht

lerenden

ITEM + RICHTVRAAG
DOELGROEP

1

GEEN PARTICIPATIE

OP DE
HOOGTE
ZIJN

MEE DENKEN

MEE
BESLISSEN
EN DOEN

STERKTE /OK/ WERKPUNT?

In welke mate zijn lerenden betrokken
om samen met buurtpartners leermomenten
en andere activiteiten te organiseren?

In welke mate krijgen onze leerkrachten in
de school de ruimte om zelf met lerenden
buurtinitiatieven en -projecten op te starten
en op te volgen?

In welke mate betrekt de school de verschillende betrokkenen binnen de (brede) school
om een strategie uit te werken rond een
buurtgeïntegreerde werking?

In welke mate stelt de school zijn infrastructuur open voor buurtpartners om de leeromgeving van de lerenden te verbreden en te
versterken?

In welke mate nodigen organisaties vanuit
het middenveld (al dan niet op aandringen
van de school) lerenden uit om hun steentje te kunnen bijdragen aan activiteiten die
plaatsvinden in de buurt?
In welke mate betrekt de school de verschillende betrokkenen binnen de (brede) school
om een strategie uit te werken rond nationale
of internationale samenwerkingen (uitwisselingsprojecten, internationale stages, skype
sessies,...)?

Gebaseerd op: Morgado – Franco, Scale of Reference for Participatory Citizenship Schools, 2016 en op de AG SO-masterclass ‘Democratische school’ van 17 januari 2019.

PRIORITEIT?

