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Schoolwijzer

Van eigen-wijs
naar samen wijzer
Eva Tiquet - Isabel Rots

E

lk jaar organiseert het COV in de provincies pedagogische studiedagen. Telkens staat een thema in de kijker waarmee de
Pedagogische Commissie van het COV deze studiedagen inspireert. In 2019 is ‘Van eigen-wijs naar samen wijzer’ de rode draad.

De Pedagogische Commissie evalueerde het thema van de studiedagen
2018 ‘Samen meer leer-kracht’ als
een krachtig thema om op verder te
werken. Daarom wordt ook in 2019
ingezet op ‘samenwerken’. Door samen te werken, kan immers tegenwicht geboden worden aan het individualisme dat overal in onderwijs
de kop opsteekt. Dat veronderstelt
dat je de diversiteit (in alle betekenissen) van je team meeneemt en de
verschillende mogelijkheden van de
collega’s benut. Het is essentieel
dat iedereen zich betrokken, gerespecteerd en gewaardeerd weet.

De titel voor de COV-studiedagen
2019 werd: ‘van eigen-wijs naar samen wijzer’. Is het streven naar dergelijke samenwerking goed voor het
kind? Goed voor de leraar? Hoe
kunnen we ‘van eigen-wijs naar samen wijzer’ op een kwaliteitsvolle
manier waarmaken zodat dit én het
kind én de leraar ten goede komt?
De titel benadrukt ook het eigenaarschap van leraren. Leraren zijn
geen uitvoerders van wat anderen
voorschrijven. Ze moeten als autonome professionals met de kinderen aan de slag kunnen blijven
gaan.

De eerste bijdrage in deze School
wijzer focust op teamteaching.
Teamteaching is hip in het basisonderwijs. Maar werkt het? Is het goed
voor het kind, voor de leraar? Wat is
hiervoor nodig? Dat waren leidende
vragen in het onderzoek van Mieke
Meirsschaut en Ilse Ruys van de
Arteveldehogeschool. Ze nemen je
mee naar zes basisscholen waar ze
“geraakt zijn door de schone dingen
die je ziet tussen mensen in klassen.”
Voor het tweede artikel ging onze
Pedagogische Commissie op zoek
naar getuigenissen over de kracht
van samenwerken. Het werd een reportage die sterke verhalen brengt in
woord én beeld.
De studiedagen zelf bieden nog veel
meer toelichting, inspiratie en dialoog over ‘van eigen-wijs naar samen
wijzer’ in de klas- en schoolpraktijk.
Hartelijk welkom!

Waar en wanneer?
Zaterdag 30 maart 2019:
Woensdag 10 april 2019:
Dinsdag 16 april 2019:
Donderdag 18 april 2019:
Zaterdag 19 oktober 2019:

Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Antwerpen

(Brabanthal Leuven)
(Kortrijk Xpo)
(ICC Gent)
(Cultuurcentrum Hasselt)
(Den Boomgaard Ranst)
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