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Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2014 – 2015
Basisonderwijs

Voorwoord

‘‘

Wij weten allen zeer goed hoe moeilijk het beroep van een leerkracht is
geworden in de huidige maatschappij, een maatschappij die snel evolueert en
niet altijd meer een duidelijke houvast heeft.
En toch zetten leerkrachten en directie in een groot aantal scholen van ons
land zich dagdagelijks in om creatief, enthousiast en met volle overgave hun
beroep uit te oefenen. Ze proberen zo een stimulans voor hun leerlingen te
zijn.
De kwaliteit van onze toekomst zal afhangen van de kwaliteit van hun inzet.
Dit geldt reeds vanaf het lager onderwijs. Daar ontkiemt dan ook de zin voor
het leren, om zich in te zetten, om iets te bereiken en het zich bewust worden
van zijn capaciteiten en zijn talenten. Het is dan dat het kind waarden zoals
respect voor anderen en teamspirit aanleert.
Via de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs opgericht door H.M. Koningin
Paola bijna 20 jaar geleden, wenst de Stichting Koningin Paola alsook het hele
land, de leerkrachten in België en in het bijzonder de lauraten van de Prijs, van
harte te danken. Bedankt voor uw toewijding, uw vaardigheden, uw geduld en
uw enthousiasme.

‘‘

GRAAF BERNARD DE TRAUX DE WARDIN
Voorzitter van de Stichting Koningin Paola
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Stichting Koningin Paola
De Stichting Koningin Paola werd in 1992 opgericht op initiatief van H.M. Koningin Paola en
heeft tot doel de integratie en de vorming van jongeren te bevorderen.
Om haar doelstellingen te verwezenlijken beheer t de Stichting naast de Koningin
Paolaprijs voor het Onderwijs nog andere projecten. Alle projecten hebben tot doel de
levensomstandigheden van kinderen en jongeren te verbeteren en hen voor te bereiden
op een mooiere toekomst.
STEUN AAN MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN
De Stichting verleent financiële steun aan organisaties die zich richten op de vorming
en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren. Vaak gaat het om jongeren die
geconfronteerd worden met een problematische gezinssituatie, een gebrek aan opleiding,
een moeilijke reclassering of een ander probleem dat hun maatschappelijke integratie
belemmert. De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel
mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste
van zichzelf geven.
SCHOOL VAN DE HOOP
Een initiatief om tot vijf jaar lang maatschappelijke projecten te steunen in scholen met
kansarme leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden verleend voor
de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de
leerlingen en hun gezin te bevorderen.
FOCUS AARDE
De Prijs Focus Aarde wil het technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs beter
bekend maken. De Prijs bekroont jaarlijks de beste geïntegreerde proeven van laatstejaars
uit het technisch onderwijs, beroepsonderwijs en kunstonderwijs. Centraal staan de aarde
en de ruimte, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische,
sociaalgeografische, kosmologische en menselijke hoek. Focus Aarde wil de overgang tussen
secundair en hoger onderwijs bevorderen en wil jongeren aanmoedigen om hun talenten
te tonen. Wetenschappelijke vindingrijkheid, duurzaamheid en maatschappelijke zorg zijn
immers blijvende prioriteiten voor de komende generaties en voor de toekomst van Europa.

www.sk-fr-paola.be
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Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2014-2015
Basisonderwijs
Deze Prijs richt zich naar leerkrachten in het basisonderwijs die een pedagogisch project
bedacht hebben dat kwaliteitsonderwijs nastreeft. De Prijs wordt georganiseerd in alle
netten van de drie gemeenschappen. De Prijs beloont een leerkracht of een groep
leerkrachten voor de verwezenlijking van een pedagogisch modelproject dat de kwaliteit
van het onderwijs nastreeft. Het gaat om initiatieven die een vernieuwende, verrijkende
en concrete inhoud geven aan de gekozen onderwijsdoelen.
Om in aanmerking te komen, moeten de projecten minstens eenmaal gerealiseerd zijn
in de loop van de laatste twee schooljaren en voor herhaling vatbaar zijn.
De eerste prijzen hebben, in elke gemeenschap, een waarde van 6.500€ en de eervolle
vermeldingen worden beloond met respectievelijk 4.000€ en 2.500€. Elke prijs wordt
persoonlijk aan de laureaten toegekend en wordt op woensdag 27 mei 2015 door H.M.
Koningin Paola overhandigd in de Serres van Laken.
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De jury was getuige van bijzonder vindingrijke manieren om kinderen zowel kennis als
praktische en sociale vaardigheden bij te brengen. De drijfkracht achter de projecten
voor het schooljaar 2014-2015 zijn stuk voor stuk talentvolle en creatieve mensen die
dag na dag met mateloze inzet belangeloos meebouwen aan de toekomst van onze
diverse maatschappij. Het is dankzij de Stichting Koningin Paola dat we hen even op
een voetstuk kunnen zetten.

‘‘

ERIK JACQUEMYN
Voorzitter van de Jury voor de Vlaamse Gemeenschap

‘‘

Drie zeer verschillende projecten werden dit jaar bekroond rond “Creativiteit en
Innovatie” waarbij tevens het creatief leerproces als gemeenschappelijk doel werd
nagestreefd door de ontwikkeling van nieuwe methodes, nieuwe instrumenten en nieuwe
leerstof ten voordele van het onderwijs en de leerlingen.
Schooluitval bestrijden door het ver wer ven van reële vaardigheden vanaf het
k leuteronder wijs, “ dur ven af wijken van reeds bewandelde paden” en het
vergemakkelijken van de harmonieuze integratie van het verschil, vormen de belangrijkste
drijfveer achter elk van de weerhouden projecten.
De projecten, ontwikkeld door één of meerdere enthousiaste leerkrachten met de steun
van de directie, zetten kennis in een nieuw perspectief dat op verschillende manieren
kan geïnterpreteerd worden.
Deze creatieve benadering moedigt de leerlingen aan om risico’s te durven nemen en
hen voor te bereiden om fouten te maken en deze ook te aanvaarden.

‘‘

‘‘

Jaar na jaar ontstaan binnen de schoolmuren nieuwe pedagogische projecten die op een
heel creatieve en innovatieve manier het onderwijs verrijken. Echt succesvolle projecten
worden niet alleen met enthousiasme door een groep leerlingen ontvangen, maar zijn
werkelijk in de hele school verankerd en worden door een volledige gemeenschap
gedragen. Ze inspireren bovendien andere scholen om de persoonlijkheid van jongeren
verder te ontplooien en hun talenten te doen ontluiken.

Wij hopen dat elk van deze projecten een inspiratiebron voor anderen mag zijn ten
voordele van het onderwijs.

PHILIPPE BIOUL
Voorzitter van de Jury voor de Franse Gemeenschap
7

Jury’s
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Voorzitter van de jury: Erik Jacquemyn
Gedelegeerd bestuurder Technopolis
Dirk Piqueur
Onderwijsinspecteur, Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming
Jos Thys
Onderwijsinspecteur, Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming
Rita Van de Wiele
Licentiate klassieke filologie
Luc Van der Kelen
Columnist, Het Laatste Nieuws
Prof. Dr. Mieke Van Haegendoren
Professor emeritus
Yves Van Moorleghem
Inspecteur basisonderwijs, Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming
Saskia Van Uffelen
CEO Ericsson Belux
Jan Vanhoof
Hoofddocent, Universiteit Antwerpen
Isabelle Vanhoonacker
Departementshoofd Publiekswerking, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
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Jury’s
FRANSE GEMEENSCHAP
Voorzitter van de jury: Philippe Bioul
Chairman Marsh
Antoinette d’Aspremont-Lynden
Professor emeritus
Jacques Bredael
Voormalig journalist RTBF
Marie-Paule de Cordes
Voorzitster vzw Les Enfants de Salus Sanguinis
Prof. Jean-Marie de Ketele
Professor emeritus, Université Catholique de Louvain en
Doctor Honoris Causa van UCAD (Dakar) en ICP (Parijs)
Isabelle Dujacquier
Attaché bij het Steunpunt van AGERS
Pierre Fenaille
Inspecteur-coördinator van het basisonderwijs bij het
Ministerie van de Franse Gemeenschap
Christian Laporte
Journalist, La Libre Belgique
Guy Lorquet
Inspecteur coördinator van het basisonderwijs bij het
Ministerie van de Franse Gemeenschap
Chantal Van Ackere
Verantwoordelijke voor het mecenaat bij Total België
Ghislaine Viré
Professor aan de ULB, raadgever van de rector voor externe relaties met het onderwijs
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VLAAMSE GEMEENSCHAP
EERSTE LAUREAAT
Het leerkrachtenteam van de Basisschool St-Jozef & St-Janneke in Eeklo
Internest, een tuin vol gevoelens
Door op de speelplaats & in de klas verschillende
gevoelsplekken uit te bouwen wordt ervoor
gezorgd dat gevoelens bespreekbaar worden
voor kinderen en zo deel uitmaken van het
‘samen’spelen en het ‘samen’leven.
Kinderen worden vaak reeds op jonge leeftijd
en in hun nabije omgeving geconfronteerd
met emotioneel moeilijke situaties die
ze nauwelijks kunnen verwoorden of
begrijpen, we denken hierbij aan moeilijke
echtscheidingen, interfamiliaal geweld,
conflicten, depressie, (poging tot) zelfdoding,
vreemd gedrag door druggebruik, ... De
jaarlijkse cijfers hieromtrent zijn hallucinant
en vragen om preventieve maatregelen,
ondersteuning dringt zich op, ook en zeker
binnen het onderwijs.
Als we ervan uitgaan dat welbevinden een
voorwaarde is om tot ontwikkeling en tot
leren te komen, kunnen we deze signalen niet
links laten liggen.
Het leerkrachtenteam zocht naar een manier
om deze gevoelens letterlijk een plaats te
geven.
Zo werd de stille toren ontworpen, de
praatkring ‘vreugdenest’, de nieuwsgierige
brievenbus, de zorgenbuis, de herinneringsmuur, de spaarpot vol grote dromen, de
energiefiets, het verjaardagslint,… Deze
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gevoelsplekken zijn geïntegreerd binnen de
speelplaatswerking en binnen de klasmuren.
Ze zijn stilletjes en subtiel aanwezig en
worden duidelijk als er nood aan is. Door
deze plekken aan te reiken, krijgen kinderen
de kans om hun verschillende emoties te
uiten, te begrijpen en te kanaliseren. Dit kan
zowel in groep als individueel.
Er zijn geen extra lessen te geven, maar
de gevoelsplekken volgen het leven en
de gevoelens van elke dag. Leerkrachten
ervaren deze plekken als verrijkend voor
hun klaspraktijk. Samen met de klasgroep
is er nu een ‘plek’ waar makkelijker kan
gesproken worden, waar ‘herinneringen’ een
plaats krijgen, waar ‘zorgen’ gepost kunnen
worden, ... Het project kadert volledig binnen
de eindtermen en de leerplandoelen, maar is
niet leerstofgebonden.
We hopen hiermee een voorbeeld te zijn
voor andere onderwijspar ticipanten. We
geloven in ons nieuw concept en zijn ervan
overtuigd dat we heel wat kinderen met
‘ondergesneeuwde emoties’ kunnen helpen.
We willen niet als therapeut fungeren, want
dat is niet de opdracht van het onderwijs.
Gevoelens bespreekbaar maken en ruimte
geven binnen een beheersbaar kader is dat
zeker wel en meer dan nodig anno 2015.
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VLAAMSE GEMEENSCHAP
TWEEDE LAUREAAT
Sander Van Hoeck, leerkracht aan de Freinetschool De Klimpaal in Sint-Jans-Molenbeek
Radio Romeo, radiogolvend vanop de speelplaats de schoolmuur over
Luistert u ook!? Elke vrijdag gaat Radio Romeo
de speelplaats-ether in. Er is het nieuws, de
interviews, de blik over de schoolmuur en
natuurlijk veel verzoekjes! De radiomakers bereiden het programma voor en kruipen achter
de knoppen! Het publiek luistert en danst!
Op initiatief van de leerlingen werd met de
klas vier jaar geleden een radio uitgewerkt.
De verschillende aspecten van de radio
werden onderzocht: het presenteren,
nieuwsberichten kiezen, hitlijsten samenstellen,
quizvragen uittesten…. Nadien bouwden we
deze radio uit tot een echte schoolradio.
Radio Romeo was geboren. Ondertussen,
vier jaar later, is er nog steeds elke vrijdag
een live uitzending van onze schoolradio die
wordt gepresenteerd door telkens andere
kinderen van de tweede en de derde graad.
De kinderen bereiden in de we(e)k(en)
voorafgaand aan hun radio-uitzending deze
uitzending zelfstandig voor.
Met dit project wordt een brede kijk op taal
ontwikkeld. De kinderen ontdekken wat ze
allemaal met taal kunnen doen. Enerzijds via
een gedicht, een nieuwsbericht, interview
of een verhaal, anderzijds via het aan elkaar
praten van twee liedjes.
We willen de kinderen een bredere kijk op
de wereld geven. Door ze te laten kijken naar
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wat er gebeurt, wat er gedaan wordt in de
wereld en dit op school na te doen. Door
dingen te reproduceren, te verbeteren of zelfs
te innoveren: bijvoorbeeld zelf liedjes schrijven.
We willen de kinderen trots laten zijn op
zichzelf als individu, maar ook als groep. Door
het kind trots te laten zijn op zichzelf bieden
we een manier aan om een eigen creatieve
“ik” uit te bouwen, een eigen persoonlijkheid.
Door met een radio te werken staan we
open voor verschillende stijlen, culturen en
interesses. Dat merken we ook wekelijks door
nieuwe, nog ongekende liedjes die gespeeld
worden tijdens een radio uitzending en die
op veel bijval kunnen rekenen van andere
kinderen.
We zorgen er voor dat zowel technisch
ingestelde kinderen als mondeling ingestelde
kinderen aan bod komen. Doordat ze heel
de radio in handen nemen, moeten ze een
taakverdeling maken.
Radio Romeo is een vaste waarde binnen
de school geworden, maar kent nog enkele
valkuilen. Er moet voor gezorgd worden dat
het gebruikte materiaal up-to-date blijft en dat
er geen technische mankementen zijn. Deze
zorgen voor frustraties bij de presentatoren
en luisteraars. Er wordt ingezet op positief
kritische feedback wanneer een uitzending
minder geslaagd was.
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VLAAMSE GEMEENSCHAP
DERDE LAUREAAT
Wout Vanreusel, leerkracht aan De Appeltuin in Leuven
Techmobielproject, wetenschap en techniek onderweg!
Het Techmobielproject geeft kinderen de kans
ten volle te experimenteren rond alle aspecten
van Techniek en Wetenschap. Het project
voorziet kosteloos alle nodige materialen én
een digitaal platform voor de uitwisseling van
best practices.
Het Techmobielproject is een driespan
van tastbare mater ialen, didactisch
o n d e r l e g d e i n h o u d e n e n d i ve r s e
samenwerkingsverbanden die het project
voortdurend optimaliseren.
Enkele jaren geleden werden in de school
houten Techmobieltorens gebouwd
die ingezet werden als een mobiele
en modulaire techniekwer kplek. Het
technisch-wetenschappelijke aspect van
leerinhouden bleef ook in onze school
immers nog te vaak onaangeroerd. Vanuit
de over tuiging dat er in veel scholen al
inspirerende techniekactiviteiten opgezet
werden, werd op zoek gegaan naar best
practices. Daartoe werd onze Techmobiel
gratis aan andere scholen uitgeleend in
ruil voor hun best practices die verzameld
werden op de webstek www.techmobiel.
be. Het enthousiasme in de basisscholen was
overweldigend groot.
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Een jaar later werden duurzame en wendbare
aluminium Techmobielmodules gebouwd,
mede op basis van de ervaringen van de
scholen met de eerste houten Techmobiel.
Elke Techmobielmodule herbergt een schat
aan materialen om zowel rond houtbewerking
als elektriciteit, magnetisme, mechanica en
andere aspecten te experimenteren. Dankzij
de steun van het bedrijfswezen herbergt de
Techmobiel eveneens een zeer breed gamma
aan handgereedschappen en elektrische
gereedschappen.
De inhoudelijke werking van de Techmobiel
wordt gevoed door de input van collega’s
in heel Vlaanderen, maar ook door enkele
cruciale samenwerkingsverbanden. Voor
de materiële omkadering sprongen talloze
bedrijven met veel enthousiasme mee op
de kar.
De Techmobiel doorkruist onder tussen
heel Vlaanderen en prikkelt jaarlijks de
nieuwsgierigheid en leergierigheid rond
techniek en wetenschap van honderden
kinderen.
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FRANSE GEMEENSCHAP
EERSTE LAUREAAT
Het leerkrachtenteam van Ecole Sainte-Famille in Modave, vertegenwoordigd door
Bernard Kersten
Kathedraalbouwers… weg met de normen, wat wij bouwen is enorm!
Kinderen die anders zijn (autistisch en met
allerhande andere stoornissen ...) en gewone
kinderen de mogelijkheid bieden om door een
structurerend gezellenstelsel hun kathedraal te
bouwen, met andere woorden hun innerlijk en
hun uiterlijk, en zich de wereld eigen te maken
binnen een gemeenschap die zichzelf op een
interactieve manier opbouwt.
Op een dag was een voorbijganger drie
steenhouwers aan het gadeslaan. Hij richtte
zich tot de eerste en vroeg hem wat hij aan
het doen was. Die antwoordde hem dat hij
een steen aan het bewerken was. Dan stelde
hij dezelfde vraag aan de tweede, die zei dat
hij een muur aan het bouwen was. Toen hij
het antwoord van de derde man hoorde,
keek hij verwonderd op, want het was zo
verschillend van de twee andere. Hij zei: “Ik
ben een kathedraal aan het bouwen”.
Deze filosofische metafoor beschrijft
drie manieren waarop een leerling de
school ziet. De derde visie is de meest
ambitieuze. Dit verhaaltje verwoordt het
pedagogische project van de school: de
kinderen verantwoordelijk maken voor en
bewust van wat ze leren en op die manier
hun autonomie als leerlingen duurzaam
bevorderen. De doelstellingen bestaan erin
de efficiëntie van iedereen te beogen, voor
zichzelf beheersingsdoelen vast te leggen,
zich bewust te worden van de doeltreffende
strategieën en een duurzame kwaliteit te
verzekeren.
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Dat is het streven van de inclusieve school:
een school voor IEDEREEN, ook voor wie
anders is en met leerstoornissen te kampen
heeft. Inzetten op opvoedbaarheid, de
plasticiteit van het brein en de draagkracht van
rijke en gevarieerde sociale wisselwerkingen
vormen de grondslagen van een dergelijke
school. Een kathedraal bouwen is teamwerk,
een uitdaging aan de tijd en een gradatie in
de beheersing: van leerjongen of leermeisje
over meester tot grootmeester, opgebouwd
rond een gezellenstelsel.Wat is er natuurlijker
dan het gezellenstelsel om de integratie te
bevorderen van leerlingen met specifieke
moeilijkheden? Iedereen wint erbij, want het
beste middel om te leren is onderwijzen. De
normen links laten liggen om iets enorms te
bouwen.
Voor het educatief team komt het erop
aan een nieuw beroep uit te bouwen:
medewerking, samenwerking, overleg,
complementariteit, collectieve opbouw, om
het potentieel van iedereen te vergroten!
Die hulpmiddelen gaan van een leesliniaal
over een mobiele scheidingswand of een
mobiel kamerscherm om de concentratie
van iedereen te verbeteren tot een
computer om schrijven voor dyspractische
kinderen te ver gemakkelijken. Die
ondersteuningsmiddelen zijn net als stutten
die gedurende de tijd van de opbouw
en de plaatsing van de sluitsteen voor de
nodige steun zorgen en daarna kunnen

worden verwijderd. Hiervoor wordt beroep
gedaan op gelegenheden tot co-constructie,
mentoraat en het gezellenstelsel. In de
dagelijkse werking worden werkconfiguraties
afgewisseld: alleen, met een medeleerling, in
heterogene groepen, behoeftengroepen...
Iedereen klimt samen op.

Dit traject wordt niet alleen afgerond met het
behalen van het getuigschrift basisonderwijs,
maar ook met een meesterwerk dat aan
de hele gemeenschap wordt voorgesteld.
Dat betekent echter niet dat het werk af is.
Er zijn meerdere generaties nodig om een
kathedraal te bouwen. Leren is een levenslang
proces.
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FRANSE GEMEENSCHAP
TWEEDE LAUREAAT
Marylène Bolle en Joseph Stordeur, leerkrachten van Ecole Fondamentale Saint-Martin
in Marcinelle
Gebruik van de neuro-wetenschappen om de slaagkansen vanaf de kleuterschool te verhogen
Het project wil bij alle kinderen de basisprocessen ontwikkelen die noodzakelijk zijn om
te leren door gebruik te maken van individueel
materiaal in complexe situaties. De structurering van die situaties wordt ingegeven door de
kennis van de neurowetenschappen.
Ondanks alle maatregelen die werden
genomen, is het schooluitvalpercentage in
de afgelopen veertig jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven. We kunnen gerust van een
echt maatschappelijk probleem spreken.
Ontelbare negatieve zelfbeelden, die dag na
dag worden opgebouwd, en die iedereen in
mindere of grotere mate zijn hele leven lang
met zich meedraagt!
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proces in een kort tijdsbestek wordt herhaald.
Om die herhaling mogelijk te maken, werd de
praktijk van de individuele workshops opgegeven en vervangen door te werken met
de hele klas, waarbij elk kind over zijn eigen
materiaal beschikt. De nadruk wordt veeleer
gelegd op de ontwikkeling van processen als
vergelijken, sorteren, categoriseren, mentale
beelden vormen, structureren,… dan op
een afgewerkt eindproduct. Het resultaat kan
slechts worden verkregen aan het einde van
het leerproces.

Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat schooluitval al van in de kleuterschool wordt opgebouwd. Wij vonden het
dus belangrijk om daar al naar mogelijke
oplossingen te beginnen zoeken. Daarnaast
hebben de steeds talrijkere publicaties over
de neuronale werking, waardoor wij al verscheidene jaren bijzonder geboeid zijn, ons
ook andere denksporen aangereikt over leerprocessen. Daarom hebben wij onze manier
van werken de afgelopen drie jaar zowel
vanuit pedagogisch als vanuit methodologisch
oogpunt gewijzigd.

De situaties die aan hen worden voorgelegd, zijn altijd complexe situaties die moeten
worden opgesplitst (analyse) en opnieuw
opgebouwd (synthese). Op die manier
worden de neuronale interconnecties verzekerd die nodig zijn voor een goede intelligentievorming bij alle kinderen. De beheersing verbetert van dag tot dag. Het is ook
hun complexiteit die ervoor zorgt dat de
herhaling er van niet met driloefeningen
kan worden gelijkgesteld. De leerprocessen
worden in hun totaliteit aangepakt in de klas.
Ook het memoriseren speelt hierbij dus een
belangrijke rol. De kinderen leren van in de
kleuterklas de juiste methoden om te memoriseren en kunnen die dus verder blijven toepassen in de klassen van het lager onderwijs.

Om sporen op te bouwen in de neuronale
circuits, is het noodzakelijk dat eenzelfde leer-

In de aangeboden organisatie vinden nog
talrijke andere leerprocessen plaats. De kin-

deren moeten zich betrokken voelen bij het
leren, de moeilijkheden onder ogen zien en
fouten en soms ook ontmoediging aanvaarden, maar ze weten dat ze op het einde van
het traject zullen slagen. Ze hebben geleerd
om vertrouwen te hebben in de leerkracht
die hen begeleidt en hen de tijd geeft om te
leren. Het zelfrespect en de motivatie worden
er alleen maar groter door.

Dit project kan enkel maar verder worden
ontwikkeld dankzij het vertrouwen van de
ouders. Dit vertrouwen hebben we gewonnen dankzij de feedback door de kinderen
die, omdat hen de middelen daartoe werden
geboden in de klas, met grote fierheid kunnen
vertellen en uitleggen wat ze hebben geleerd.
De behaalde resultaten waren voldoende
relevant om ook aanstekelijk te werken op
collega’s die zich nu bijscholen.
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FRANSE GEMEENSCHAP
DERDE LAUREAAT
Emilie Libioul, leerkracht aan Ecole La Vallée in Schaerbeek
De sleutel.com
Invoering van verschillende strategieën die kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen
en/of autisme in staat stellen te communiceren
en de wereld rondom hen beter te begrijpen
om zodoende hun plaats te kunnen vinden in
een onderwijsinstelling.
Wij hebben kinderen opgevangen die van
dagcentra kwamen of van scholen die niet
meer aan hun individuele behoeften konden
beantwoorden. Ze hadden gemeenschappelijk: gedragsproblemen onaangepast aan
de schoolomgeving, bijzondere noden, nonreceptieve communicatie,…
De kernideeën van dit project zijn verdraagzaamheid, gedrag, aanvaarding en persoonlijke ontwikkeling veeleer dan normalisatie.
Alle leerprocessen verlopen via de interesses van de kinderen (om hun aandacht te
trekken en hun zintuigen te prikkelen). Het
is niet de leerling die zich aan de school heeft
aangepast, maar wel wij die ons hebben aangepast, ons speciaal hebben beziggehouden
met elk van hen.
Om hen in staat te stellen zich vertrouwd te
maken met de leerprocessen, was het belangrijk de tijd te nemen: het welzijn van de kinderen kwam op de allereerste plaats. Daartoe
hebben wij bijzondere strategieën uitgewerkt
voor de communicatie (micro, parlofoon,
pictogram…), voor het begrip (marionet,
lichaamsexpressie, houding), maar ook voor
de aanvaarding van de leefregels (visualisatie
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van wat toegestaan en wat verboden is), de
openheid tegenover de andere (leren spelen
met de andere kinderen, gezelschapsspelletjes, een vraag formuleren voor de andere)
en het bewustzijn van zichzelf (zijn lichaam
kennen, maar ook zijn zintuigen en vooral zijn
emoties).
Wij werken eveneens met rituelen. Wij
brengen de kinderen op de hoogte van het
verloop van de dag door middel van een individueel uurrooster, zodat iedereen weet wat
van hem wordt verwacht en wij vermijden
angsten die samenhangen met frustraties of
met het feit dat dingen niet worden begrepen. De structuur van hun werkomgeving is
voor hen van zeer groot belang, alles heeft
zijn vaste plaats en elke plek heeft haar eigen
functie.
Eenmaal de problemen in verband met het
zelfbewustzijn en de communicatie van de
baan zijn, kunnen alle kinderen op hun eigen
ritme zowel hun schoolse als hun artistieke
vaardigheden ontwikkelen. Dankzij elk van
hen hebben wij methoden kunnen invoeren waarmee optimaal aan hun individuele
werkwijze kan worden beantwoord. Ze
hebben allen een type intelligentie: sommigen moeten de dingen zien om ze te begrijpen, anderen moeten ze beleven, er getuige
van zijn. Dankzij herhalingen en strakke schema’s hebben de “traagsten” de weg kunnen
volgen, hun weg…

De betrokkenheid van alle actoren die zich
met de kinderen bezighouden, is één van de
sleutels tot het welslagen van dit project. Op
die manier gaan we allen in dezelfde richting
met dezelfde eisen en stellen wij het kind in
staat om te profiteren van die coherentie die
voor en rond hem is opgebouwd.

Dankzij de strijdlustigheid van deze baanbrekers, zal dit project kunnen blijven voortbestaan en ook andere kinderen de mogelijkheid bieden om de weg van de “sleutel.com”
te vinden.
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