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Basisschool Hof Van Nassau (Zandpoortvest Mechelen) verandert van naam en kiest voluit
voor co-teaching ten voordele van de leerlingen. Officiële inhuldiging maandag 3 september
van 8.15 tot 9.30 uur, Zandpoortvest 9 in Mechelen.

GO! BASISSCHOOL DUBBELSPRONG
AANTAL LEERKRACHTEN IN ELKE KLAS

VERDUBBELT

“Leerlingen springen met co-teaching dubbel zo ver. Wij gaan het toepassen in alle
lagere schoolklassen. Daar past een nieuwe naam bij: GO! basisschool
Dubbelsprong”, zegt Ingrid Horemans, directeur van basisschool Dubbelsprong die op
3 september van start gaat. Op de eerste schooldag wordt de nieuwe naam feestelijk
ingehuldigd in aanwezigheid van ouders, schepen van onderwijs Marc Hendrickx,
Algemeen directeur van Scholengroep 5 Geert Van Hoof en coördinerend directeur
basisonderwijs Bart Pepermans.
GO! basisschool Dubbelsprong kiest voor co-teaching. Dat betekent twee juffen of meesters
in elke klas.
“Niet voor een paar uurtjes in de week. Wij gaan het toepassen in elk lesuur en het hele jaar
door. De leerlingen krijgen dubbel zoveel aandacht en dubbel zoveel uitleg. Met twee voor
de klas wordt elk kind gehoord. We kunnen het leertempo versnellen of vertragen zonder
iemand buitenspel te zetten.”
Co-teaching zorgt ook voor dubbel zoveel leerplezier. “Inderdaad. Met twee leerkrachten
voor de klas kunnen we de lessen uitdagender en veelzijdiger maken. Het is makkelijker om
verschillende werkvormen in te zetten. Met twee kun je meer dan alleen.”
Maar het grote voordeel van co-teaching is volgens directeur Horemans dat kinderen meer
worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven. De lat wordt hoog gelegd voor elke
leerling en differentiatie is een evidentie. “Een kind dat alles al snapt, wil verder. Dat kan nu.
En het kind dat nog niet alles begrepen heeft, voelt zich niet langer opgelaten omdat hij nog
wat extra uitleg wil vragen. Met co-teaching kunnen leerlingen meer zichzelf zijn en het
leerritme aanhouden dat bij hen past.”
Co-teaching houdt veel meer in dan met twee voor de klas staan. “We hebben vorig jaar een
heel traject gevolgd om alles onder de knie te krijgen. Er zijn zes verschillende vormen van
co-teaching. Elke les wordt goed voorbereid. Beide leerkrachten bespreken samen op
voorhand welke vorm van co-teaching er in de les wordt ingezet.”

Journalisten die meer informatie wensen, contacteren directeur Ingrid Horemans, gsm
0491 11 27 45 of 015 of telnr. 015 20 32 36
GO! Basisschool Dubbelsprong is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.000
cursisten avondonderwijs en 35 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 Geert Van Hoof.

