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Zestien Leefscholen uit Vlaanderen nemen deel aan pedagogische studiedag op
woensdag 25 januari 2012 in Leefschool Oosterzele, Keiberg 11 te Oosterzele van
9u tot 15u

LEEFSCHOLEN BLAZEN VERZAMELEN
Woensdag 25 januari komen 125 leerkrachten van zestien leefscholen uit heel
Vlaanderen samen tijdens een studiedag in Oosterzele. “Het is de bedoeling
dat we elkaar leren kennen en onze expertise uitwisselen”, zegt Chris
Verbruggen, directeur van leefschool De Pluishoek in Heist-op-den-Berg en
een van de deelnemers aan de studiedag.
In een leefschool zitten leerlingen niet in klassen, maar in leefgroepen met
verschillende leeftijden bijeen.
“Hierdoor leren onze kinderen met en van elkaar. Dit stimuleert het wij-gevoel: de
kinderen dragen zorg voor elkaar zoals in een huiselijke omgeving”, zegt mevrouw
Chris Verbruggen. “Verder is ons onderwijs gebaseerd op reële situaties en
belevenissen van het kind zelf. De lessen worden bijgevolg niet louter opgedeeld in
aparte vakken, maar alle leerstof komt aan bod in één of meerdere concrete
projecten.”
Tijdens de studiedag zijn er niet alleen workshops maar ook ‘stoeftafels’.
“Elke school stelt aan de hand van de stoeftafel zijn school voor en laat zien waar ze
fier op zijn. Elk school biedt ook een proevertje van een streekgerecht uit de
gemeente van de school aan.”
PROGRAMMA
9.15 u tot 10.30 u: workshops
10.30 u tot 11.00 u: pauze
11.00 u tot 12.15 u: workshops
Lunch
13.30 u tot 15.00 u: uitwisseling o.m. via de ‘stoeftafels’
Leefschool De Pluishoek is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda
Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

