
Workshop Startdag Zuidactie 2020  
Turnhout 21/01/2020 

“Vanuit onze decretale opdracht en gesteund door 
relevante referentiekaders, reflecteren we over het 

concept ‘solidariteit’ vanuit de specifieke onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften van onze  leerlingen. We gaan op 
zoek op welke manier we solidariteit handen en voeten 

kunnen geven op onze scholen Buitengewoon Onderwijs.” 
 



WELKOM !!! 

Vooreerst onze beste wensen voor 2020: een goede gezondheid voor 
jullie en jullie geliefden en mag 2020 het jaar worden van “visionair 
buiten de lijntjes kleuren…” 



Doelstellingen van deze dag: 

 We reflecteren samen over het concept “solidariteit” 
vanuit de specifieke context en input van het 
buitengewoon onderwijs. 

 We exploreren de meest relevante referentiekaders 
om met dit thema aan de slag te gaan. 

 We delen onze expertise om dit zo concreet mogelijk 
te maken in functie van een kwaliteitsvol cyclisch 
proces van handelingsplanning. 

 



Wat geen doelstellingen zijn van deze dag: 

 We zetten samen met onze specifieke 
leerlingenpopulatie een fondsenwervingscampagne 
op poten. 

 We trachten onze leerlingen te overtuigen financieel 
een steentje bij te dragen voor lotgenoten in het 
buitenland. 

 We dagen onze leerlingen uit op zoek te gaan naar 
oplossingen voor de wantoestanden in binnen- en 
buitenland. 



Verloop van de sessie 11.10u – 12.20u : 

 Welkom, kennismaking/zinmoment, verloop, 
doelstellingen, duiding,…  

  Vanuit onze identiteit… 

 Vanuit ROK en handelingsplanning… 

 



KENNISMAKING MET ELKAAR 

We leren elkaar wat beter kennen vanuit onze blik op solidariteit en hoe 
we naar solidariteit kijken… 



Opdracht: 

 Begeef je naar de tafel en neem mee: 
 Een hoofd naar keuze: hoe denk ik als leerkracht over 

solidariteit? 

 Een lichaam naar keuze: hoe voel ik mij als leerkracht 
wanneer het over solidariteit gaat? 

 Een setje voeten naar keuze: hoe sta ik in het werkveld als 
leerkracht als het gaat om solidariteit? 

 Uitwisselingsmoment: hoe ziet jouw figuurtje er uit 
en waarom?? 



VANUIT ONZE IDENTITEIT GROEP 
BROEDERS VAN LIEFDE… 

Grondstroom, missie, engagementsverklaring, 
opvoedingsproject. 
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Inzoomen op de focus BvL: grondstroom 







Reflecteren over solidariteit: 

Vanuit onszelf… Vanuit de organisatie… 

 Hoe ga ik om met 
“solidariteit” vanuit onze 
engagementsverklaring? 

 



 

 



Hoe gaan we te werk? 

 Je krijgt een vierluik  
 Sta stil bij “solidariteit” op jouw school… maak een 

selectie van de kernwoorden volgens de 
engagementsverklaring : 
 Welke woorden zijn het meest toepasselijk? 
 Welke woorden zijn minder toepasselijk? 
 Welke woorden zijn niet van kracht ? 

 Maak een volgorde ? Ga hierover in dialoog met 2-3 
collega’s 

 In plenum (eventueel): wat wil je hierover kwijt? 



Focus op  ons opvoedingsproject: 



Ons Opvoedingsproject schematisch: 
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project: 



Focus op  ROK en HP: 
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Referentiekader 
handelingsplanning BuO: 



VANUIT HET CYCLISCH PROCES VAN 
HANDELINGSPLANNING… 

Uitwisselingsmoment: we gaan in kleine groepjes aan de slag met de 
reflectievragen. 



TERUGKOPPELING IN PLENUM… 

Hoe hebben jullie dit ervaren? Zijn er besluiten te formuleren? Moet er 
hierover meer uitwisseling zijn?... 



VRAGEN ??? 



Dank voor uw medewerking! 



Dank voor jullie medewerking!!!! 

Koen Van Canegem & Kathy De Schinckel 
Pedagogisch begeleiders  
Buitengewoon onderwijs 
T. 09 241 19 00 (int. 167)  

koen.vancanegem@broedersvanliefde.be & kathy.deschinckel@broedersvanliefde.be  
  
 

DANK voor jullie medewerking… 
Team Pedagogische Begeleiding BuO BvL 

 
 
 


