Inspiratiedag
‘kansarmoede en onderwijs’
Op 28 april 2016 organiseren het Brussels Platform Armoede, Vrienden van het Huizeke,
Onderwijscentrum Brussel en Samenlevingsopbouw Brussel een inspiratiedag over
‘kansarmoede en onderwijs’. Deze dag is het sluitstuk van het project ‘Samen de Missing
Link’ overbruggen. Dit project bundelt ervaringen van Brusselse scholen, ouders en
leerlingen met acties die het welzijn van ouders en leerlingen bevorderen en de
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren versterken.
Tijdens de inspiratiedag tonen we praktijkvoorbeelden uit het Nederlandstalig onderwijs
waarbij we deelnemers uit de onderwijs- en de welzijnssector samen brengen.
Locatie: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Zie kaart
Inschrijven kan tot en met woensdag 20 april via: deze weblink.

Programma
9u00 – 9u30
9u30 – 10u30
10u30 – 10u50
11u00 – 11u50
12u00 – 13u00
13u00 – 13u50
14u00 – 14u50
15u00 – 15u30

Onthaal
Voorstelling ‘Samen de Missing Link overbruggen’
Pauze
Workshopmoment 1: kies 1 workshop uit 6 mogelijkheden
Middagpauze met voorstelling van ‘Een zaak van Iedereen’
Workshopmoment 2: kies 1 workshop uit 6 mogelijkheden
Workshopmoment 3: kies 1 workshop uit 6 mogelijkheden
Slotmoment

Voorstelling Samen de Missing Link overbruggen
Bart Peeters (Brussels Platform Armoede) licht enkele resultaten uit het projectrapport
toe. Patrick Meurs (KU Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen) becommentarieert deze resultaten aan de hand van andere
praktijkvoorbeelden.
Workshops
In de workshops zullen we interactief werken zodat deelnemers ook hun eigen ideeën en
ervaringen kunnen delen. De volgende workshops komen aan bod:
1. Ouderbetrokkenheid in Brede School De Haven:

In Brede School De Haven (een samenwerkingsverband tussen BS SintPieterscollege, IBO Stroomopwaarts, Kinderopvang De Zinnekes, Baboes,
CG Nekkersdal, Bibliotheek Laken, WMKJ Miks en Brede School Laken)
dragen alle partners bij tot het opvoedingstraject van kinderen van 0 tot

12 jaar. Ouderbetrokkenheid is er een sleutelbegrip. De Brede School
erkent en gebruikt expertise van ouders en wil eveneens tegemoetkomen
aan hun noden. Leerkrachten werken in samenwerking met OCB rond het
thema diversiteit en leren tijdens een buurtwandeling organisaties kennen
die ouders en kinderen kunnen versterken.
2.

Zaveldal als kruispunt van partners: Deze school (buitengewoon secundair
onderwijs) schakelt zich in het breder Brussels netwerk van gezondheids- en
welzijnswerk in om jongeren zo optimaal mogelijk en op maat te begeleiden.
Vanuit verschillende disciplines wordt intern en met externe partners
samengewerkt om te komen tot een ondersteuningsplan dat handvatten
biedt voor individuele handelingsplannen omtrent welzijn, gedrag en socioemotioneel functioneren van leerlingen/jongeren.

3. Abrusco: Jongerencoaches op school - Outreachend werk als verbinding

tussen onderwijs en welzijn. Opportuniteiten en knelpunten.
4.

Schoolpoortwerking en oudercoaching van vzw Vrienden van het Huizeke
i.s.m. Sint-Joris basisschool (Brussel): De schoolpoortwerkers zijn een deel van
onze samenleving en een werkelijk aanspreekpunt, zelfs voor ouders die
anders niemand aanspreken. Ze maken de eerstelijnshulpverlening
bereikbaarder. Een praktijkvoorbeeld om het partnerschap tussen school en
ouders te versterken door ouders en leerlingen in kansarmoede op een
laagdrempelige manier toe te leiden naar ondersteuning binnen de sectoren
onderwijs en welzijn.

5.

Walala vzw
Walala vzw verlaagt de drempel tussen ouders en school door het
organiseren van spel en activiteiten met leerkrachten, ouders en
leerlingen. Deze activiteiten organiseert men in samenwerking met
school, ouders en organisaties uit de buurt, wat voor een aangenaam
leerklimaat zorgt.

6. Brede School De Kriek: Gemeenteschool De Kriek in Schaarbeek creëerde

een lerend netwerk van partners met focus op breed leren, duurzaamheid
en burgerschap. Ouders zijn belangrijke partners in deze Brede School. Ze
krijgen ondersteuning bij hun opvoedkundige taken, nemen deel aan
activiteiten en maken mee school. Er gaat aandacht naar verbindingen
tussen ouders en kinderen met diverse achtergronden.
7. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) geeft in deze workshop inspirerende

voorbeelden en succesverhalen over hoe je in de klas kan omgaan met
kinderen uit kansarme gezinnen. Hierbij geven we een antwoord op
vragen die bij veel leerkrachten leven, zoals 'Hoe kan je hun leefwereld
een plaats geven in de klas? Hoe zorg je voor een veilig klasklimaat voor
alle kinderen? Welke thema's spreken kinderen aan? ."
8.

Tutorproject D’BROEJ i.s.m. De Kleurdoos en Atheneum Brussel (overgang lager
naar secundair onderwijs): Leerlingen uit het Atheneum Brussel coachen
kinderen uit de derde graad van De Kleurdoos en zorgen voor een goede
oriëntatie naar het secundair onderwijs. Dit project is een mooi voorbeeld van

een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen leerkrachten, ouders, CLB
en het jeugdwelzijnswerk (D’Broej).
9. Basisscholen Sint-Pieter en Sint-Guido: 'Samen met ouders en leerlingen

werken aan een veilig speelklimaat op school. Actieve
leerlingenparticipatie doorheen conflictbemiddeling'.
Een Zaak van Iedereen
Tijdens de middagpauze stelt Samenlevingsopbouw Vlaanderen 'Een Zaak van
Iedereen' voor: het breed netwerk van leerkrachten, ouders, leerlingen en
organisaties die zoeken naar oplossingen om maatschappelijk kwetsbare kinderen
en hun families te versterken in het onderwijs.
Andere middagactiviteiten
Tijdens de broodjesmaaltijd kan er gekeken worden naar films over onderwijs en
armoede of gegrasduind worden in het materiaal over armoede en onderwijs van
de Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel en in materiaal van de
samenwerkingspartners van de workshops.
Slot
We sluiten de dag af met enkele duo’s van ouders, leerlingen, leerkrachten,
welzijnswerkers en ervaringsdeskundigen in armoede die hun indrukken van de
inspiratiedag geven.
Feedback
Doorheen de dag krijgt u de kans om via postkaartjes uw ideeën en ervaringen over
de thema’s die aan bod kwamen door te geven aan de organisatoren.
De inspiratiedag is een organisatie van

Vrienden van het Huizeke

