
Focusgroep leren, differentiëren en communiceren
heeft documenten uitgewerkt waarbij het opzoeken en
raadplegen van eindtermen en leerplandoelen een pak
eenvoudiger wordt.  Deze documenten werden op 17

februari voorgesteld aan de directies en
zorgcoördinatoren van onze scholengroep.

GOOD PRACTICES

Een nieuw jaar is opnieuw ingezet. De kerstboom zit
weer in zijn doos, klaar om het stof van een jaar te
vergaren. Wij, jullie ondersteuningsteam PIXEL, zijn nog
niet bereid om op een zolder onder te stoffen. We
hebben namelijk veel zin en energie om met jullie het
nieuwe jaar in te gaan. Nu carnaval opnieuw werd
uitgesteld, moeten we dat verloren enthousiasme elders
kanaliseren. En waarin kan dat beter, dan in onze
leerlingen? We hopen jullie dit jaar opnieuw te kunnen
coachen, helpen en versterken. Dat doen wij vaak aan
de hand van oplossingsgerichte technieken. Daarover
lezen jullie meer in deze nieuwsbrief. 
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Wat jullie op de foto's zien is een hulpmiddel voor het
spelen van een gezelschapsspel dat werd ontwikkeld door  1
van onze ondersteuners. Het doel? 2 leerlingen vlot en om
beurt een gezelschapsspel leren spelen. 

Document eindtermen en leerplandoelen
Hulpmiddel gezelschapspelletjes



Op de aanvangsbegeleiding voor  leerkrachten uit het basisonderwijs van
26/1 hebben onze collega’s een inleefsessie gebracht rond dyslexie, ASS
en ADHD. Hoe omgaan met diversiteit in de klas is voor hen nu geen
geheim meer!
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In GO! Basisschool Faluintjes hebben de leerlingen van het 3de leerjaar sensorische flesjes gemaakt.
Hiermee kunnen ze tijdens drukke momenten tot rust komen.

WIST JE DAT...

... we jammer genoeg afscheid hebben genomen van onze goede collega Bert?
Hij gaat zijn dromen in het ‘Knipperkot’ waarmaken.

... aan onze ondersteuners gevraagd wordt om ook de lerarenopleiding te volgen?
 Daarmee krijgen ze extra tools om in te zetten op de klasvloer.

... wij ook een focusgroep leren, differentiëren en communiceren hebben?
Zij hebben de voorbije maanden gewerkt aan: inleefsessies en didactisch
materiaal voor executieve functies, taalboxen, eindtermen en
leerplandoelen basisonderwijs (van laatstgenoemde kan je een voorbeeld
terugvinden bij de good practices).

Aanvangsbegeleiding

Sensorische flesjes

Wens je meer info over één van deze good practices,
neem dan contact op met een ondersteuner op jouw school.

... wij streven naar volgende waarden: 
oplossingsgericht, op maat, open communicatie, multidisciplinair, gelijkwaardigheid?
We zetten één van deze waarden graag in de kijker.



MEER INFO OVER PIXEL?

We worden vaardiger in
het coachen van

anderen. We worden
vaardiger in growth

mindset. We versterken
het samen-verhaal waar

Pixel voor staat.
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In deze nieuwbrief gaan we even verder inzoomen op 1 van onze
waardes, namelijk "oplossingsgericht". Met oplossingsgericht
werken willen we focussen op de mogelijkheden en sterktes van
alle partijen. Om jullie een beter beeld te geven, hebben we enkele
ondersteuners geïnterviewd.

OPLOSSINGSGERICHT
WERKEN

Wat is oplossingsgericht werken
 voor jou? 

Samen en op een
 positieve manier
 naar het te bereiken
 doel werken.

Het SAMEN-verhaal
actief uitdragen door met

de betrokkenen na te
gaan wat werkt, wat niet

werkt en waar ze
verandering in willen zien
op zowel korte als lange

termijn.

Samenwerken. Het is geen
reeks van mogelijkheden

aanbieden op een blaadje. Het
is samen zoeken naar een

aanpak. Het voordeel is dat je
geen grenzen overschrijdt van

je collega-leerkracht. Een
pluspunt is dat je het verhaal

goed gaat uitspitten. Het zorgt
voor wederzijds begrip.

Waarom is dit een meerwaarde 
voor het team?

De focus ligt op
oplossingen vinden

(positief) in plaats van te
blijven hangen bij

problemen detecteren
(negatief).

De kerntaak van ons ondersteuningsteam
is streven naar een meer inclusief

onderwijs. Uiteraard brengt dit soms
uitdagingen met zich mee.

Oplossingsgericht werken is hierbij een
waardevolle methodiek om samen in

kaart te brengen en te concretiseren hoe
de gewenste situatie eruit ziet en welke

eerste stapjes hiervoor kunnen gezet
worden, zonder daarbij het tempo en de

noden van de ander uit het oog te
verliezen.

Hoe implementeer je OGW in 
je dagelijkse ondersteuningen?

Ik probeer de focus te
houden op wat wel goed
gaat. Ook al gaan er vele
dingen mis, er zullen wel
altijd een aantal dingen

goed lopen!

Door meer stil te staan bij de
vragen die er op mijn pad

komen. Het verplicht mij niet
om meteen met dé oplossing te

komen. Het geeft ruimte tot
nadenken. Ik gebruik het

voornamelijk in 1-1 gesprekken
met leerlingen en leerkrachten.

Enkele jaren bij Pixel werken heeft mij
geleerd dat mensen in het onderwijs 
 hun lat vaak erg hoog leggen. Via een
oplossingsgerichte manier van vragen

stellen probeer ik wat meer rust binnen
te brengen door te focussen op het feit
dat kleine stappen ook stappen zijn en
door op zoek te gaan naar het gouden

randje dat elk verhaal/elke persoon
heeft.

Fijne

vakantie Meer weten over Pixel?

Onder het motto: je kan

nog steeds extra bijleren,

volgden wij afgelopen

weken enkele interessante

sessies rond OGW


