Uitgangspunten van het traject
Deelnemen = een engagement op schoolniveau
Uitbouwen van een visie omtrent meertaligheid, culturele diversiteit en kwalitatief onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers is
niet de taak van 1 leerkracht. Het is een proces
binnen de hele school. Om de inhoud van dit
traject te verankeren op school, vragen we bij
sommige sessies naast de AN– of klasleerkracht
ook de aanwezigheid van de zorgcoördinator,
directie of beleidsondersteuner.

Hoe inschrijven?
Mail naar lop.antwerpen@vlaanderen.be
met vermelding van:
•

Schoolnaam

•

Naam + contactgegevens deelnemende directie

•

Deelnemers (liefst met e-mailadres)
per sessie zodat we de groepsgrootte kunnen inschatten.

Deelnemen = gratis
In ruil voor deze engagementen bieden de
stuurgroep van het LOP, i.s.m. de partners, het
traject gratis aan.

Anderstalig

en divers

OF vul het online inschrijvingsformulier in.
Schrijf in voor vrijdag 27 september!

Deelnemen = traject op maat
Voor elke school is de beginsituatie anders en
dus ook de doelstellingen na het volgen van dit
traject. Via een kennismakingsgesprek bekijken
we of er beleidsruimte is op schoolniveau en
welke sessies essentieel zijn voor de school om
de doelen te bereiken. Deelnemen betekent
een engagement voor het bijwonen van alle
sessies uit dit ‘traject op maat’. Het traject
vormt een aanvulling op de basisvormingen van
de pedagogische begeleiding van je onderwijsnetwerk omtrent de pedagogische/didactische
aspecten van het onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers. Informeer er eens naar.

LOP Antwerpen Basisonderwijs

Met bijzondere dank aan:

• Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen

• OTA Antwerpen

• Provinciaal documentatiecentrum Atlas
(docAtlas)

• Marie-Claude Gevaert,

• Pedagogische
begeleidingsdiensten van
alle onderwijsnetten

• CLB-deskundigen project
“trauma bij
vluchtelingenkinderen– en
jongeren”

Plural

• CGG Andante

LOP Antwerpen Basisonderwijs
Voorzitter Werkgroep AN:
Sylke Blommaert, Atlas
Telefoon: 03 338 70 79
E-mail:sylke.blommaert@antwerpen.be
LOP-deskundige Werkgroep AN:
Evelien Lombaert
Telefoon: 0492 34 36 14

Ondersteuningstraject voor
scholen en leerkrachten
———
Hoe omgaan met meertaligheid,
culturele diversiteit en
anderstalige nieuwkomers op
school?

De sessies
Kennismakingsgesprek

Sessie 3: Cultuursensitief werken

Wanneer? In oktober, op afspraak (we
rekenen op ongeveer 1,5u per gesprek).
Voor wie? Directie + zorg– of ANleerkracht
Wat? Aftoetsing van de kerndoelen en
concreet nagaan of er op schoolniveau
beleidsruimte is om rond deze thematiek te werken.
Door wie? Onderwijsnetwerk Antwerpen (team schoolontwikkeling) en LOP
Antwerpen Basisonderwijs.

Wanneer? Dinsdag 14 januari van 9u30 tot 16u
(broodjeslunch voorzien)
Voor wie? Directie/zorg + AN– of klasleerkracht
Wat? OTA Antwerpen zoomt in op een aantal uitgangspunten
van een diversiteitsbewuste houding binnen een diverse samenleving. Onder andere TOPOI, het kruispuntdenken en
praktijktoepassingen komen aan bod. Heb je concrete vragen
of casussen die je graag wil bespreken? Breng ze zeker mee!
Door wie? OTA Antwerpen

Sessie 1: Methodiekenmarkt
Wanneer? Maandag 18 november van 9u tot 12u doorlopendVoor wie? AN-leerkrachten of zorgleerkrachten
Wat? Toelichting bij veel gebruikte methoden en methodieken
in het onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers en het
taalbad voor taalzwakke kinderen.
Door wie? docAtlas en LOP Antwerpen Basisonderwijs

Sessie 2: Oog voor verschil en gelijkenis, een kader
Wanneer? Donderdag 12 december van 9u tot 16u
(broodjeslunch wordt voorzien)
Voor wie? Directie/zorg + AN– of klasleerkracht
Wat? Inzicht op de effecten van migratie op mensen en gezinnen? Wat is onze 'schoolcultuur'? Welke conflicten zijn er soms
met de 'thuiscultuur' van leerlingen? Hoe maken we dergelijke
conflicten bespreekbaar?
Door wie? Atlas, Integratie en Inburgering

Sessie 4: Interculturele aspecten in 2e taalverwerving
en het lesgeven aan AN
Wanneer? Vrijdag 21 februari van 9u tot 12u30
Voor wie? AN– of zorgleerkrachten
Wat? Impact van culturele verschillen, verschillen in moedertaal en meertaligheid op het proces van 2de taalverwerving.
Hoe creatief multiperspectiviteit integreren in de les?
Door wie? Marie-Claude Gevaert—Plural i.s.m.
docAtlas

Sessie 5: Goede zorg voor vluchtelingenkinderen op
school én in de klas
Wanneer? Maandag 23 maart (uren nog te bepalen)
Voor wie? Zorgcoördinator en AN– of zorgleerkracht
Wat? Goed reageren op het gedrag en de signalen van het
kind en creëren van een warme en veilige omgeving. Hoe kan
een zorgtraject eruit zien voor kinderen met ernstige emotionele problemen ? Hoe omgaan met trauma en verlies? Welke
rol speelt de leerkracht, de school, het CLB en de hulpverlening? Hoe zorg ik ervoor dat ik het volhoud ?
Door wie? CLB-deskundigen project “trauma bij vluchtelingenkinderen– en jongeren” en CGG Andante

Sessie 6: Duidelijk communiceren met anderstalige
ouders
Wanneer? Vrijdag 24 april van 9u tot 13u
Voor wie? Directie / beleidsondersteuner / zorgcoördinator
Wat? Wat zijn struikelblokken voor anderstaligen? Wat kan je
verwachten van deze brede doelgroep? Hoe stem je gesprekken en documenten af op de taalvaardigheid van ouders? Ga
zelf met tips aan de slag in deze interactieve workshop.
Door wie? Atlas, integratie en inburgering

Sessie 7: Iedereen mee?! en rondleiding in docAtlas
Wanneer? Dinsdag 19 mei van 9u tot
13u
Voor wie? Directie + zorg– of ANleerkracht
Wat? Hoe zorg je ervoor dat de informatie uit dit traject zijn ingang vindt bij
het hele team? Hoe implementeer je
dit op elke klasvloer? We staan stil bij
het voeren van een gedragen schoolbeleid met als voorbeeld hoe je een talenbeleid voert op school. Aan het eind
van deze sessie heb je zicht op de verschillende stappen van
een implementatieproces. Aansluitend krijgen we een rondleiding in docAtlas waar je de verschillende materialen uit het
traject terugvindt.
Door wie? Onderwijsnetwerk Antwerpen (team schoolontwikkeling) en docAtlas.

