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goed om MeMoQ en wat ermee gepaard gaat, te zien
als ‘we willen vooruit’ en het positief te benaderen.
Een bezoek van de zorginspectie gaat nu ook op een
heel andere manier. Ze bevragen nu ook meer de
kinderbegeleiders en de coördinatoren over de kwaliteit
die zij bieden in de opvang. Onze begeleiders kunnen
deze vragen nu ook goed beantwoorden: ze zijn veel
meer bezig met de achterliggende theorie en staan meer
stil bij hun werk. Ze snappen nu meer wat het effect is
van wat ze doen. Daardoor is hun job nog interessanter
geworden en daarmee effectiever.”
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Weerstand is er bij ‘De Eerste Stapjes’ niet echt
geweest. “Wij staan in ieder geval zelf heel positief
tegenover verbetering en het meten van de kwaliteit.
Het is te hopen dat het ook andere opvanginitiatieven
stimuleert, zodat de sector beter wordt en vaker
positief in het nieuws kan komen. Wij geloven dat we als
opvangorganisatie goed bezig zijn, maar we kunnen ook
nog steeds beter. MeMoQ is een mooie innovatietool
om te blijven verbeteren”
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Educatieve ondersteuning

MeMoQ bestaat uit zes aandachtsgebieden:
welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning,
educatieve ondersteuning, omgeving en gezinnen &
diversiteit. De medewerkers van ‘De Eerste Stapjes’
hebben na een brainstormsessie samen gekozen om
eerst met educatieve ondersteuning aan de slag te
gaan. “Op die manier staan zij er veel meer achter en
kan het echt van hen komen: zij zijn tenslotte degenen
die het uit moeten gaan voeren”, zegt Nathalie. Voor
deze dimensie wilde het team het aanbod nog verder
verrijken, nog meer vertrekken vanuit de talenten van
de verschillende kinderen.

Pop- Up
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Kinderdagverblijf
Pop@Stad Gent
Gent
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Alle werknemers hebben de dimensie verkend aan
de hand van vragen en stellingen van de MeMoQ.
Medewerkers zijn gefilmd terwijl ze in de opvang hun
werk deden en hebben vervolgens zichzelf en hun
collega’s beoordeeld. “Iedereen heeft voor zichzelf
een actiepunt bedacht en is daarmee een experiment
gaan uitvoeren”, vertelt Nathalie. Een van haar
medewerkers is bijvoorbeeld aan de slag gegaan met
gebarentaal om haar taalgebruik te verrijken. Een ander
wilde eerst werken aan haar eigen zelfvertrouwen
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Willy Wobbel

en nog
nog veel
veel meer
en
meer
projecten op
projecten
op
www.debiotoop.be
www.debiotoop.be

Jij brengt kinderen bij elkaar en zorgt zo voor interactie.
Wil je jouw talent voor kinderopvang nog beter benutten? Vind tips en inspiratie bij MeMoQ.

Kind en Gezin wil medewerkers in de kinderopvang met deze
posters eraan herinneren dat ze goed bezig zijn.

en andere collega’s wilden een moestuin bij de
kinderopvang realiseren. Drie tot zes maanden werden
deze experimenten geëvalueerd en is nagegaan of de
verschillende acties de educatieve ondersteuning voor
de kindjes konden verbeteren.
De bedoeling is om elk jaar in ieder geval één dimensie
aan te pakken en te experimenteren met diverse
projecten. “Het verschilt hoe lang we per dimensie bezig
zullen zijn”, zegt Nathalie. “We zijn het hele jaar door
al intensief bezig met welbevinden en betrokkenheid
bijvoorbeeld. We blijven in ieder geval voortdurend
stimuleren en ondersteunen.”
Tot nu toe bevalt het goed. “Iedereen ziet dat het
effect heeft gehad, dat deze acties ertoe hebben
geleid dat het verbeterd is. Mensen zijn nog meer
geëngageerd geraakt. Onze medewerkers zijn gegroeid
als kinderbegeleiders, dat draagt ook bij aan de kwaliteit
van ‘De Eerste Stapjes’.”

MEEDOEN

Dit vakblad besteedt de komende edities
speciaal aandacht aan de kwaliteitsverbetering
in de kinderopvang. Zelf ideeën of mooie
verhalen? Laat het weten via redactie@
vakbladkinderopvangenonderwijs.be
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Leerkrachten werken gemiddeld
een dag extra per week
Leerkrachten van het
secundair onderwijs in
Vlaanderen werken in een
lesweek gemiddeld 47,59
uur per week: een dag
extra dan waar ze eigenlijk
voor betaald krijgen.
Dat blijkt uit een tijdbestedingsonderzoek onder leerkrachten,
uitgevoerd door de vakgroep
sociologie van de Vrije Universiteit
Brussel in opdracht van
onderwijsminister Hilde Crevits.
In totaal deden meer dan 8500
leerkrachten uit het gewoon en
buitengewoon basis- en secundair
onderwijs mee aan het onderzoek.
Zij hebben gedurende zeven
opeenvolgende dagen een dagboek
bijgehouden en hun activiteiten
geregistreerd, zowel in school- als in
vakantieperiodes.
Bij een volledig kalenderjaar –
inclusief vakanties – besteden de
deelnemende leerkrachten gemiddeld
39,31 uur per week aan hun job. In
het basisonderwijs gaat het om 41,11
uur, in het secundair onderwijs is het
41,50 uur per week voor de voltijdsleerkrachten: per week dus meer dan
een uur extra.

‘Een leerkracht heeft een weekjob,
een weekendjob,
én een vakantiejob’

Opdracht van de leraar

Zonder de vakanties, met alleen de
lesweken, ligt het aantal gewerkte
uren nog een stuk hoger: een voltijdsleerkracht in het basisonderwijs werkt
dan gemiddeld 49,30 uur per week, in
het secundair onderwijs is dat 47,59
uur. De meeste leerkrachten werken

officieel van 08.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de avonden is tussen 19.30
en 21.30 uur nog eens 30 procent
van de leerkrachten aan het werk.
Ook op zondagavond, als de nieuwe
week begint, is er een duidelijke piek.
Leerkrachten van de basisscholen
besteden ongeveer 27 procent van
hun werktijd thuis. Bij collega’s uit
het middelbaar gaat het zelfs om 41
procent.
Zo’n 60 tot 70 procent van de
werktijd wordt besteed aan daadwerkelijk lesgeven, de overige
uren gaan naar administratie,
organisatie, beleidstaken en professioneel overleg. Taken zoals
lesvoorbereidingen, verbeterwerk,
leerling-begeleiding en oudercontacten horen er ook bij.
Het is volgens minister Crevits
het grootste onderzoek over de
tijdsbesteding van leerkrachten ooit.
“Nu we de resultaten en de context
kennen, kunnen we verder gesprekken
voeren met de sociale partners over
de opdracht van de leraar.”

Reacties

Caroline Gennez (Socialistische
Partij): “Er moet een allesomvattende
schoolopdracht komen van 38
uur, met nadruk op lesgeven en
lesvoorbereidingen. Alles wat
erbij komt, mag niet langer bij de
leerkrachten zelf liggen.”
Elisabeth Meuleman (Groen): “Er
moet een omvattend loopbaanpact
komen. We moeten niet inboeten
op gelijke kansen, maar leerkrachten
laten excelleren door hen beter te
ondersteunen in hun job.” Kathleen
Krakels (N-VA): “Het is tijd voor maatregelen die papierwerk en planlast
verminderen. Dat doet leerkrachten
niet beter lesgeven en leerlingen niet
meer leren.”
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Sneeuwwitje

- Xavier de Neu

Niet alleen kinderen zelf, maar ook ouders,
medewerkers stappen een boekenwinkel
binnen om een kinderboek te kopen.
De medewerkers in de winkel helpen hen
allemaal, hoe verschillend ook, met een
goed boek naar huis gaan, waar zowel
kind als voorlezer iets aan heeft. Brenda
Vanhoutte van boekwinkel Walry in Gent
doet dat ook.
Goed advies geven is geen probleem, vindt zij: er zijn
goede kinderboeken genoeg. “Er zijn zelfs meer boeken,
steeds meer, dan voorheen.” Volgens Brenda komt dat
onder meer door het eenvoudiger worden van het maken
en publiceren van boeken. Daardoor is de drempel om
boeken uit te brengen lager geworden.
Dat wil niet zeggen dat het makkelijker is geworden
om een goed boek uit te geven, zegt ze. “Er zijn meer
mainstream boeken bijgekomen, maar ook meer mooie
dingen. Je moet altijd op zoek gaan naar kwaliteit en
originaliteit”, vertelt Brenda. “Ik heb altijd bewondering
voor boeken die zijn gemaakt vanuit passie en kwaliteit.
Die combinatie moet er zijn. Een auteur moet een passie
hebben voor het verhalen vertellen. Daarnaast moet het
altijd origineel zijn en verrassend.”

uitgevers, ook uitgevers die vooral iets met eigenheid
proberen te maken. Er zijn er veel die boeken vanuit het
buikgevoel maken, die letten op details en daarvoor gaan.”
Deze factoren samen – kwaliteit, passie, originaliteit
en goede illustraties – zorgen voor een goed boek
waar zowel kinderen als volwassenen in geloven. In de
boekenwinkel waar Brenda werkt wordt altijd gezorgd
voor een goed aanbod qua boeken. “In de winkel is het
een mix tussen originele, goede boeken, de bijzondere
verhalen en natuurlijk ook de gekende toppers. En
we proberen altijd wel het talent uit Nederland en
Vlaanderen een plaatsje te geven, daar maken we altijd
ruimte voor.”

28-11-18 14:51

Lampje

– Annet Schaap

“Kinderen kunnen dit verhaal niet
alleen horen, maar ook voelen. Het
is heel goed te volgen zo en je kunt
het verhaal zo lang of kort vertellen
als je zelf wilt.”

“Dit is spannend en heel mooi en
sfeervol geschreven, met bijzondere personages. De schrijfster
is ook de illustratrice, echt een
dubbeltalent!”

Het klassieke sprookje van de
prinses met de sneeuwwitte huid,
ravenzwarte haar en bloedrode
lippen, de giftige appel en natuurlijk
de zeven dwergen, maar dan in een
bijzonder gevormd boekje gegoten,
inclusief reliëf, zodat het een echt
voelboek wordt.

Lampje is de dochter van de
vuurtorenwachter: elke dag steekt
ze het licht in de vuurtoren aan,
zodat schepen niet stranden. Maar
op een dag gaat dat mis en dan
moet ze er weg, naar het huis van
de admiraal, waar ook een monster
schijnt te wonen…

De boekhandel verkoopt veel kinderboeken. “Ja, maar dat
is wel een vertekend beeld”, zegt Brenda met een lachje.
“We zitten om de hoek van een lerarenopleiding!” Een van
de vaste klanten is een dame die altijd speciale boeken
komt opzoeken, vertelt Brenda. “Anderen gaan meer
voor boeken over bepaalde thema’s. En het budget speelt
natuurlijk ook mee: voor studenten is de portemonnee
wat beperkt.”

De vijf
aanraders

Brenda werkt er in ieder geval hard aan om iedereen die
de deur binnen komt, een goed boek mee te laten geven.
“Ik zoek altijd een boek dat kinderen aan het lezen zet.
Het leesplezier, daar draait het om, de rest komt dan
hopelijk vanzelf. Ik probeer altijd een evenwicht te vinden
tussen wat een kind leuk vindt en wat een goed boek is.
Natuurlijk verkoop ik graag de mooiste boeken, maar
ik verkoop niet altijd het mooiste boek aan een kind: ik
verkoop het beste boek voor het kind.”

van Brenda
Picknick met taart

Coco of het kleine
zwarte jurkje

– Annemarie van Haeringen

“Het is wel een beetje meisjesachtig, maar het is mooi
geïllustreerd en tof dat het
een serie over kunstenaars en
kunststromingen is.”
Het levensverhaal van de wereldberoemde ontwerpster Coco
Chanel: van haar eenvoudige komaf
en jeugd in een weeshuis tot aan haar
beroemde kleine zwarte jurkje. Het
boek is gemaakt in samenwerking
met een museum dat in 2015 een
kindertentoonstelling hierover had.

– Thé Tjong-Khing

“Dit zoekboek zonder tekst is
geweldig: je kunt het wel honderd
keer voorlezen en elke keer weer
anders vertellen.”
Meneer en mevrouw Hond hebben
twee prachtige taarten gemaakt
en willen die op een mooie plek
gaan opsmikkelen met al hun
dierenvriendjes. Onderweg naar de
picknick, blijken de taarten ineens
verdwenen. Hoe kan dat?! De vorige
editie van dit boek – Waar is de taart
– heeft de Woutertje Pieterse Prijs
gewonnen.

Ook het belang van illustraties vindt Brenda niet
te onderschatten in kinderboeken. “Ik geloof in de
combinatie van tekst en illustraties. Die moeten mooi
samenvallen, zodat het samen een perfect plaatje vormt.”
Tegenwoordig is daar wel meer aandacht voor en daar is
ze blij mee. “Het is belangrijk dat er met passie aan een
boek gewerkt is. Gelukkig zijn er heel veel verschillende
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Publicatie
Thema
1
23 maart
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Beurs Kinderopvang en Onderwijsdagen Gent
2 Verschijningsdata
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29 juni 2019
Publicatie
Thema
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22 maart
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4 1 23 22
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2
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7 juni
Leren en studeren
3 een
30-aug
27-sepop de planning
Starters
special kunnen wij u tijdig op de hoogte stellen.
Indien
interessant thema
verschijnt,
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Gezondheid
Laat
contactgegevens
achter.

Lees hier het
volledige rapport
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Boeken met passie en kwaliteit
grootouders, leerkrachten en pedagogisch

Nancy Libert (ACOD Onderwijs):
“Leerkrachten zijn het beu om
afgeschilderd te worden als mensen
die weinig uren kloppen en veel
vakantie hebben. Een leerkracht heeft
een weekjob, een weekendjob en een
vakantiejob: wie doet hem of haar dat
na? Het loopbaandebat moet zo vlug
mogelijk opnieuw worden opgestart
en moet de andere richting uit dan die
waarin het was vertrokken. Er kan geen
sprake van zijn om de opdracht van de
leerkrachten te verzwaren. Dit kan op
twee manieren, door de kerntaak van
de leerkracht af te bakenen én door
de overdreven administratieve planlast
aan te pakken. Het moet voortaan
duidelijk zijn wie wat vraagt van de
leerkracht: inspectie, schoolbestuur,
directeur. Het kan niet langer de
bedoeling zijn dat de zwarte piet
van de ene naar de andere wordt
doorgeschoven, want uiteindelijk is
daar maar één iemand het slachtoffer
van en dat is de leerkracht.”

.eitcaretni roov oz tgroz ne raakle jib nerednik tgnerb jiJ
.QoMeM jib eitaripsni ne spit dniV ?nettuneb reteb gon gnavporednik roov tnelat wuoj ej liW
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Kinderboeken verkopen is een vak apart.

Koen van Kerkhoven (COC Onderwijs):
“30 procent van totale werktijd gaat
niet naar de onderwijstaken. Dat
zijn niet onbelangrijke taken, maar
geen taken die door leraren gedaan
moeten worden.” Katholiek Onderwijs
Vlaanderen: “Zorg ervoor dat de
extra opdrachten worden beperkt:
enerzijds door een uitbreiding van de
opdracht van de kinderverzorgers,
anderzijds door beleids-ondersteuning
voor de directeur basisonderwijs.
Door administratieve en beleidsondersteunende taken voor leraren
te beperken, krijgen die leraren meer
tijd om zich bijvoorbeeld verder te
profes-sionaliseren: nu komen ze daar
nauwelijks aan toe.”

4 edities
€ 32,50 incl. btw
Jaarabonnement4FKO-leden
€ 27,50 incl. btw
Verschijning:
keer per jaar 4 edities
Oplage:
2.000 exemplaren
Doelgroep:
Medewerkers kinderopvang, studenten en docenten in het basisonderwijs, pedagogisch
medewerkers, (midden)managers en decision-makers in de kinderopvang en het
Verspreidingsgegevens
onderwijs en iedereen die professioneel werkt met kinderen tot 12 jaar.
Verschijning:
4 keer per jaar
Oplage:
Ruim 3.000 exemplaren
Doelgroep:
Medewerkers kinderopvang, studenten en docenten in het basisonderwijs, pedagogisch
medewerkers, (midden)managers en besluitnemers in de kinderopvang en het
onderwijs
Verschijningsdata
2018 en iedereen die professioneel werkt met kinderen tot 12 jaar.

De fantastische meneer Vos
– Roald Dahl

“Een klassieker, maar nog steeds
een mooi boek. Die vos die sluwe
streken uithaalt: dat is heel leuk om
voor te lezen.”
Drie rijke en gierige boeren
proberen een vossenfamilie te
doden omdat die al hun pluimvee
opeet, maar meneer Vos is hen net
te slim af! Het boek stamt uit 1970,
maar blijft fijn om voor te lezen als
om kinderen zelf te laten lezen.
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Indien een interessant thema op de planning verschijnt, kunnen wij u tijdig op de hoogte stellen.
Laat hiervoor bij ons uw contactgegevens achter.
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MeMoQ: meten, monitoren
en kwaliteit bevorderen
In 2015 is een pedagogisch raamwerk in het leven
geroepen en is een nulmeting gedaan naar de
huidige stand van zaken. Later, in 2017, kwam
MeMoQ erbij: een zelfevaluatie-instrument waarmee
kinderopvangorganisaties zelf de kwaliteit van hun
opvang kunnen meten en monitoren. Dat wordt nu
veelvuldig gebruikt.
Een paar jaar geleden was het al een punt: de kinderopvang in Vlaanderen
moest beter, het moest duidelijker worden hoe de kinderopvang
functioneerde. Er was nood aan een goed kader. MeMoQ en het pedagogisch
raamwerk zijn ontwikkeld door Kind en Gezin, samen met de sector. “Het
referentiekader van het pedagogisch raamwerk is bedoeld om te investeren
in pedagogische kwaliteit. Daarin is vastgelegd wat we nu juist verstaan onder
pedagogische kwaliteit en hebben we bepaald hoe we dit kunnen meten,
monitoren en bevorderen”, zo legt Kind en Gezin uit.
Met het pedagogisch raamwerk is een visie opgesteld over de kinderopvang.
Daarin staat wat de opdrachten zijn voor de mensen die werken in de
kinderopvang. Ook is benoemd wat zij en hun werk betekenen voor
de kinderen, gezinnen en de samenleving en er staan handvatten en
voorwaarden in voor de pedagogische aanpak in de praktijk. Het raamwerk is
bedoeld om de professionals die dagelijks werken aan kwaliteitsverbetering
de goede richting te wijzen. Kind en Gezin benadrukt dat het raamwerk een
richtlijn is voor organisaties, geen verplichting. De concrete invulling ervan
hangt af van de omgeving en de visie van de opvang, de buurt en de ouders.
Helemaal vrijblijvend is het niet: de kinderopvangorganisaties moeten wel aan
de regels voldoen. De zorginspectie gebruikt de eerder gehouden nulmeting
als uitgangspunt voor de inspectiebezoeken. Locaties krijgen twee keer per
jaar onaangekondigd bezoek van de inspecteurs. Bij het eerste bezoek gaat
het vooral om observatie, bij het tweede wordt er ook gesproken met de
kinderbegeleiders. De zorginspectie controleert sinds april 2018 of er wel
wordt voldaan aan een minimale pedagogische norm. Bij een onvoldoende
score start een opvolgingstraject, zodat de situatie verbetert.
Groepsopvang ‘De Eerste Stapjes’ uit Wilrijk, Antwerpen gebruikt al sinds
de start het pedagogisch raamwerk en het zelfevaluatie-instrument van
MeMoQ. Zaakvoerder Nathalie Ruyssers vertelt: “We hebben de laatste
jaren veel veranderingen meegemaakt in de sector, maar we zien dat die
veranderingen gepaard gaan met een duidelijke professionalisering. Het is
Vakblad Kinderopvang en Onderwijs | pag 8
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Buitenruimte vergroenen? Vooral doen!
Buiten spelen, vergroening van de
buitenruimte en kinderen laten bewegen

Greet Steyaert (spelcoach van ’t Vlindertje) en directeur
Jimmy Ven (Hertog Karel) zijn beiden enthousiast over de
resultaten van de vergroening.

zijn thema’s die steeds belangrijker

Hoe wordt het gebruikt?

worden, in het onderwijs én in de
kinderopvang. De Vlaamse overheid
heeft een miljoen euro vrijgemaakt
om schoolspeelplaatsen avontuurlijker
en bewegingsvriendelijker te maken.
Daarnaast worden speelplaatsen
opengesteld voor sport en spel van het
jeugdwerk en de lokale gemeenschap.
Basisschool Hertog Karel in Wilsele-Putkapel, vlakbij
Leuven, en kinderopvang ‘t Vlindertje in Deurne,
Antwerpen, hebben hun locaties al groener en meer
uitnodigend gemaakt voor kinderen.
’t Vlindertje 2, één van de in totaal drie locaties, heeft
de buitenruimte op het dakterras. Dat was uitdagend: er
moest rekening gehouden worden met de draagkracht van
het dak. Op de grond ligt nu kunstgras en houtsnippers,
er staat een houten multifunctioneel speelhuisje, een lage
tuinmuur en langs de kant staan houten bloembakken, vol
planten die deels over de speelplaats heen zullen groeien.
Hertog Karel ligt aan de rand van Leuven, in een totaal
verstedelijkt gebied. Vijftien tot achttien jaar geleden is de
al bestaande boomgaard omgebouwd, is er een speelbos
aangelegd en extra bomen en hagen. De verwijderde
aarde is gebruikt voor taluds en niveauverschillen. Er is een
poeltje met salamanders, een hooilandje met uitstervende
plantensoorten, een moestuin, kruidentuin, bijentuin en
een akkertje. De school heeft eveneens een buitenklas
en diverse rustige hoekjes in de tuin. Er zijn elf soorten
dieren, van konijnen tot kalkoenen en twee schapen en
wat kippen. En, extra bijzonder: een zelfgebouwde oven
van klei.

Het minimale aantal openingsdagen is niet haalbaar
voor alleen werkende onthaalouders. Sommigen van
hen zijn aangesloten bij een dienst die samenwerkt met
diverse onthaalouders, waardoor het aantal dagen wel
gehaald wordt, maar voor veel onthaalouders is dat niet
mogelijk.

1/2

1/4

liggend

staand

1/4

liggend

Daardoor ontstaat er een ogenschijnlijk objectieve publicatie.
• Het meezenden van een insert.
Tarieven hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.

liggend

1/4

liggend

1/2

liggend

1/4

liggend
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NIEUWS
Het is voor het eerst sinds de invoering van het
M-decreet dat er meer leerlingen in het buitengewoon
onderwijs zijn. Dat blijkt uit cijfers van minister van
Onderwijs Hilde Crevits.
De toename is vooral in het buitengewoon kleuteren lager onderwijs. Vooral het aantal leerlingen met
autisme neemt toe: dat aanbod is nieuw sinds deze
legislatuur.

Volgens de nieuwe regelgeving is er een hertelling van
het aantal regelmatige leerlingen in het eerste leerjaar
geweest op 1 oktober. Voor zowel de positieve als de
negatieve verschillen zijn aanpassingen doorgevoerd
in de leraren-uren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is
daar niet blij mee.

Het M-decreet is op 1 september 2015 ingevoerd en
tot aan dit jaar daalde het leerlingenaantal.
Vlaanderen heeft 71 scholen in het kleuteronderwijs,
102 scholen in het lager onderwijs en 82 scholen in het
secundair onderwijs die een type-9 aanbod hebben
voor leerlingen met autisme.

Kleuteronderwijzers
niet blijven vervangen
door kinderverzorgers
Kleuteronderwijzers zouden niet vervangen moeten
blijven worden door kinderverzorgers als er geen
andere vervanging gevonden kan worden. Het COV
vindt dat een tijdelijke maatregel van de Vlaamse
overheid hiervoor afgeschaft moet worden.
De maatregel geldt nu zeven jaar en is daarmee verre
van tijdelijk, vindt de onderwijsbond. Sterker nog: de
maatregel wordt dit jaar nog verlengd, met twee jaar
deze keer.
“Ook het COV wil meer kinderverzorgers in de
kleuterschool, want bij kleuters moeten zorg en
spelend leren hand in hand gaan. Maar het vervangen
van kleuteronderwijzers door kinderverzorgers is geen
goed idee. Alleen een samenspel tussen deze twee
groepen, die elk een specifieke opleiding kregen, kan
de kwaliteit van ons kleuteronderwijs garanderen. In
elke kleuterschool moet voldoende opgeleid personeel
zijn om in te staan voor een goede ontwikkeling van de
kleuters”, zo zegt COV.

“Dat veroorzaakt enorme problemen”, zegt Katholiek
Onderwijs Vlaanderen. “Verlies aan pedagogisch
comfort voor de leerlingen, verlies aan tewerkstelling
voor een aantal leraren en financieel verlies voor
de schoolbesturen. Zij moeten immers zelf instaan
voor de bezoldiging van de arbeidsprestaties die de
betrokken leraren vanaf 1 september hebben geleverd,
maar die achteraf niet subsidieerbaar blijken. Daarbij
komen dan nog de organisatorische problemen voor
de scholen: midden in het trimester moeten klassen
worden samengezet, opdrachten worden herverdeeld,
personeelsleden afgedankt, weekroosters herwerkt,
lokalenroosters herzien en nog veel meer.”

Volgens COV is kleuteronderwijs een van de manieren
om ongelijkheid in niveaus vroeg aan te pakken.
Leerplichtverlaging is niet direct een oplossing: bijna
alle vierjarigen gaan in Vlaanderen al naar school.
Bovendien worden daarmee alleen de klassen nog
groter.

De organisatie laat weten er bij de minister op aan te
dringen de regelgeving aan te passen, zodat alleen
de gevolgen van een positieve hertelling worden
meegenomen.

De minimale aantallen blijven nog wel gelden voor de
onthaalouders die gebruik maken van de subsidie voor
inkomenstarief en de subsidie voor plustarief.

Meer nieuws lezen en op de hoogte blijven? Kijk op de
website en abonneer u op de nieuwsbrief.
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‘Kinderen doen veel meer
met internet dan met alleen
schoolboeken’
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van de Vrije Basisschool O.L.V.O Knokke-Heist heeft de
award voor Mediawijs Schoolproject gewonnen. Deze
is de initiatiefnemer.
Bijzonder: een complete leerlijn dus!

“Het gaat om bijvoorbeeld fotobewerking, informatievergaring, nep of echt
nieuws, reclame online en gaming en verslaving. Een eenmalig projectje blijft
meestal niet hangen, vandaar dat we het over de hele lagere school aandacht
geven. Maar niet het hele jaar: er zijn nog andere dingen waar we aandacht aan
besteden! Leerlingen komen er op andere momenten ook mee in contact.”

Waarom is dit project begonnen?

“Vroeger ging het op school vooral om kennis doorgeven. Maar zoveel kennis
vind je nu op Google en internet. We moeten kinderen nu meer dan ooit leren
kritisch na te denken, hen leren omgaan met de veelheid aan informatie. Er zijn
zoveel nepberichten op internet. Kinderen staan daar niet bij stil: ze geloven
alles wat ze zien. Ik wil ze niet bang maken, maar hen meer bewust ervan maken.”

Hoe is het tot stand gekomen?

“Vorig jaar zijn we officieel begonnen, toen hebben we alles uitgeprobeerd. Ik
was er zelf al een paar jaar mee bezig. We hebben met een aantal leerkrachten
samen gezeten en het opgestart. Verder is het vooral veel avond- en
weekendwerk geweest.”

Avond- en weekendwerk?!

“Haha, ja, sommigen noemen me soms een beetje zot. Tijdens de kerstvakantie
nog ben ik bezig geweest met een flikkerende reclamebanner op onze
schoolwebsite, om de kinderen te leren dat je niet zomaar op blinkende banners
moet klikken, wat die ook beloven. Ik denk dat ik het wel twintig keer heb
aangepast en opnieuw heb geprobeerd. Er zijn veel kinderen die er toch op
klikken. Ze zijn natuurlijk ook nog best wel jong. In de klas kunnen we dat met
deze nepbanner een beetje uitlokken en daarna bespreken. Dat maakt al het
werk weer goed. Je voelt dat je iets kan betekenen voor zoveel kinderen.”

Wat zijn, behalve de award, de reacties op jullie project?

“Al het lesmateriaal, alle werkbladen, zijn vrij toegankelijk voor alle leerkrachten,
ook die van buiten onze school. Alles is aan te passen, zodat iedereen er zelf mee
aan de slag kan. Er zit ook weinig verbeterwerk aan, het meeste kan in de klas.
Leraren zijn enthousiast en dankbaar dat het zo gebruiksvriendelijk is.

Hoe gaat het nu verder?

“Als je zo’n beloning als deze award krijgt, krijg je nog meer zin om gelijkaardige
projecten te doen. Er ligt nog een hele weg open als het gaat om mediawijsheid.
Privacy bijvoorbeeld: alles kan naar overal gaan, beelden en teksten leiden
een eigen leven. Daar kunnen wij nog een rol in spelen: het blijft onze
onderwijsopdracht om kinderen kritisch te leren denken.”
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Abonnement
Overige
communicatiemogelijkheden

Jaarabonnement
4 edities
€ 32,50 incl. btw
Vakblad Kinderopvang en Onderwijs biedt naast de advertentiemogelijkheden nog andere
Aanbieding
6 edities
€ 45,– incl. btw
communicatiemogelijkheden aan, waaronder:
• Het plaatsen van een advertorial. Dit is een advertentie, in de vorm van een redactioneel artikel.
Daardoor ontstaat er een ogenschijnlijk objectieve publicatie.
• Het meezenden van een insert.
• Online mogelijkheden
Tarieven
hiervoormateriaal
zijn op aanvraag beschikbaar.
Aanleveren

INTERVIEW

De M-Awards zijn voor organisaties die kritisch en
creatief omgaan met media. Het project ‘Echt of Nep’,

school ontwikkelde een complete leerlijn. Els De Vuyst
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€ 400,-

Greet: “In 2017 wonnen we een wedstrijd van Kind en
Gezin en EcoHuis. Toen hebben we hulp gekregen van een
tuinarchitect en wat budget. Het was een groot project.
We hebben een moodboard gemaakt, ouders gevraagd om
zelf mee te denken. Zij hebben bedacht wat zij willen en ze
zijn ook mee komen afbreken en hebben zelf de handen
uit de mouwen gestoken.”

NIEUWS
Onthaalouders die alleen een basissubsidie krijgen,
hoeven niet meer te voldoen aan het verplichte aantal
openingsdagen van 220 per jaar.

€ 245,00

€ 400,-

liggend
1/4
1/4
1/2
1/2
staand
staand
staand
staand
1/1
• Het plaatsen van een advertorial. Dit is een advertentie, in de vorm van een redactioneel artikel.
1/4

Jimmy: “De klassen doen bij ons zelf het onderhoud. Een
klas staat bijvoorbeeld voor het voederen en onderhouden
van de dieren. Anderen zorgen voor de aanplanting en het
zaaien en oogsten. We maken eiersalade van de eieren van
de kippen, in de oven maken we pizza en pistolettekes.
Het eerste en tweede kleuterklasje volgt een halve dag
les per week in de heemtuin. Het derde kleuterklasje is er
vrijdags een hele dag. Ook als het regent: dat houdt hen
niet tegen. Ze vinden de lessen buiten veel leuker dan in
de klas. Vanaf de lagere school is er geen vast tijdstip dat
ze naar buiten gaan. In de ene klas gebeurt dat meer dan in
de andere, dat ligt aan de leerkracht en de lessen. Er is een
apart heemtuintje en speelplaatsje voor de kleutertjes.
De lessen volgen zij wel in de grotere heemtuin. Negentig
procent van de tijd mogen de kinderen gewoon de tuin in.
Soms kan het niet, dan zijn we aan het werk met snoeien
of is het er te modderig en te nat. Het is niet te doen als ze
met al die modder en viezigheid de school in komen. Door
de hele tuin liggen grote takken en stokken waar ze mee
bouwen. Her en der is een kamp gebouwd, het ene van
het ene leerjaar, de andere groep heeft weer een ander
plekje. Tijdens de vakanties kan iedereen er spelen en
ravotten. In de zomervakanties worden er speelpleinweken
georganiseerd vanuit de stad. In de weekenden zijn er ook
altijd kinderen met hun ouders. Veel van de school zelf,
maar ook kinderen van daarbuiten.”
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Meer leerlingen
in buitengewoon
onderwijs

‘Negatieve verschillen
hertelling leerlingen
niet corrigeren’

De onderwijskoepel pleit ervoor om de effecten van
een hertelling met een negatief verschil buiten werking
te stellen. Als er meer leerlingen zijn dan tevoren,
wordt het aantal uren-leraar verhoogd. Als er juist
minder leerlingen zijn, wordt het verlaagd.

Minder verplichte
openingsdagen voor
onthaalouders

€ 495,00
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Subsidie voor
Nieuws in de Klas

Dit project is de opvolger van het project Kranten
in de Klas, en richt zich naast papieren kranten ook
op digitale kranten, om scholieren uit het lager en
secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel te laten
kennismaken met het Vlaamse krantenaanbod.

€ 825,00

Omslag
1/1 pagina aflopend
213 x 303 mm
Binnenwerk
1/1 pagina
180 x 280 mm
Binnenwerk
1/2 staand
88 x 280 mm
Binnenwerk
1/2 liggend
180 x 138 mm
Binnenwerk
1/4 staand
88 x 280 mm
Binnenwerk
1/4 liggend
180 x 67 mm
Overige communicatiemogelijkheden
Binnenwerk
Felicitatie
57 x 57 mm
Vakblad Kinderopvang en Onderwijs biedt naast de advertentiemogelijkheden nog andere
communicatiemogelijkheden aan, waaronder:
1/4

Greet: “Je ziet de kinderen aan de slag gaan met de
paletten die er staan. Het speelhuisje is van hout en
fungeert als keukentje, autootje of wat de kinderen dan
ook willen. Ze bellen aan als bij een huisje, ze vertrekken
met de auto als ze vinden dat het een auto is. Er wordt
volop mee gespeeld. Ook baby’s vinden het heerlijk
buiten, zitten graag in het gras.”
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Het project ‘Nieuws in de Klas’ kan ook komend
schooljaar doorgang vinden, zij het in een andere vorm.
De Vlaamse regering heeft een subsidie van 53.000
euro beschikbaar gesteld aan Media.21 vzw en 991.000
euro voor de Vlaamse nieuwsmedia en The Press voor
bijdrage aan ‘Nieuws in de Klas’.

€ 295,00

€ 675,-

prijs per plaatsing
bij 4 plaatsingen*

88 b x 269
h een advertentiecontract
x 297 h
179 b x 133 h
88 breeds
x 133 hgeplaatste advertenties
179 b x 65 h
* 210
Bijbtussentijdse
annulering
van
worden de
herberekend. Alle prijzen op deze factsheet zonder specificatie zijn exclusief BTW. Jaarcontracten
kunnen doorlopen naar het volgende jaar

1/1
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prijs per plaatsing

Staand
(b x h)
(b x h)
bij 2 plaatsingen
*
bij Liggend
3 plaatsingen*
210 x 297 mm (aflopend)
88 €x 895,00
269 mm
179 x 133 mm
€ 865,00
88 x 133 mm
179 x 65 mm
€ 550,00
€ 525,00

Voor vragen over het materiaal of het aanleveren ervan, kunt u mailen naar
info@vakbladkinderopvangenonderwijs.be of bellen met +31 10 760 60 70.

Aanleveren materiaal

Voor vragen over het materiaal of het aanleveren ervan, kunt u mailen naar
info@vakbladkinderopvangenonderwijs.be of bellen met +31 88 506 23 01.
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Contactgegevens
Vakblad Kinderopvang en Onderwijs
Nijmegenstraat 27
NL-3087 CD Rotterdam
T. +31 88
50660
23 70
01
10 760

M. +31 6 51 67 23 89
E. info@vakbladkinderopvangenonderwijs.be
www.vakbladkinderopvangenonderwijs.be
Uitgever: Skrid Media

