
VERBOUWING 6DE LEERJAAR

2012
BINNENKLASDIFFERENTIATIE

VRAAG NAAR
VERBOUWINGEN
Eerste leerkrachten voelen de
nood aan infrastructurelele
wijzigingen i.f.v. klasorganisatie. 

CO-TEACHING
Personeelsvergaderingen met
infomomenten rond co-
teaching en
toepassingsopdrachten in het
klasgebeuren.

INZETTEN MIDDELEN
DIGISPRONG
Dankzij de middelen van
DIgisprong kunnen we ons
innoverend project verder
uitbouwen.

BREED EVALUEREN
Start bouw puntenloos
rapporteringsysteem
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COGNITIEF STERKE
LEERLINGEN
School zet in op differentiatie
voor alle leerlingen. 42019

lln. kunnen zelfstandig
werken!
lln. zelfsturend maken
 

Voordelen voor onderwijs:62020

MEERSPORENBELEID

co-teaching
zelfsturend leren
Differentiatie

Traject met coaching om
verder in te zetten op: 82021

Nascholingen leerkrachten

co-teaching
digitale leermiddelen
Innoverend onderwijs
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Schoolbezoeken

LAB-Sint-Niklaas
De Stempel - Brugge
GO-Zottegem

Bezoek innoverende scholen: 11 2022- 2023

AAN DE SLAG!

122024

W A T  G I N G  V O O R A F  A A N  D E

Traject rond
binnenklasdifferentiatie

UITBOUWEN WERKWIJZE COVID

Krachtige instructie
 Differentiatie
Zelfsturend leren

Inzetten op: 

COVID-PANDEMIE



INNOVEREN: WAAROM?

Innoveren is voor ons inzetten op de vaardigheden die de
leerlingen nodig zullen hebben in de toekomst. 
Zelfregulering, kritisch en creatief denken, computationeel
denken, communiceren en samenwerken zijn vaardigheden die
we willen verankeren in ons onderwijs. 
Nieuwe competenties vragen nieuwe fysieke leeromgevingen,
afgestemd op de leerlingen. 

TRADITIONEEL ONDERWIJS
Traditioneel onderwijs heeft heel wat sterke punten. We
blijven dan ook inzetten op een stevige basiskennis. De leraar
staat centraal met een krachtige instructie! In onze nieuwe
leeromgeving zal deze kunnen gegeven worden in een kleine
groep, waar de leerkracht snel kan inspelen op de noden van
alle leerlingen. 

NIEUWE FYSIEKE
LEEROMGEVING?

We voorzien voor het zesde leerjaar 1 grote ruimte. In deze
ruimte komt een apart instructielokaal, verplaatsbaar meubilair,
veel plaatsen waar leerlingen in stilte kunnen werken en leren
op een manier die het best aansluit bij hun noden: in groep,
alleen, rechtstaand, zittend....

VOORDELEN
Minstens 3 leerkrachten voor een groep van 50 leerlingen =
gedeelde verantwoordelijkheid. 
Leerkrachten kunnen expert worden in een
vak/leerstofonderdeel en een aantal keer dezelfde instructie
geven aan verschillende groepen.
Leerlingen leren, onder begeleiding, organiseren en hebben
eigen leerproces beter in handen. 
Veel meer ruimte voor onderwijs op maat van elke leerling. 


