STRAF VERHAAL
De klassen dagen elkaar uit. Dat zorgt voor diep nadenken, samenwerken en ernstige gesprekken.

Juf Sigrid
en juf Myriam

“We gaan met de hele school
internationaal”
25 jaar al zoekt Juf Sigrid internationale horizonten op
voor haar klas. Met partner in crime juf Myriam neemt
ze nu de hele school - basisschool Dijkstein - voor de
vierde keer mee in een Europees project.
Een kwart eeuw geleden kwam juf Sigrid in
contact met een Japanse leraar en zijn klas. Er
werden via die ene computer op school mailtjes, foto’s en verhalen uitgewisseld maar ook
zaadjes die ze in kleine bakjes zaaiden en verzorgden in de klas. Het smaakte naar meer. Juf
Myriam en Juf Sigrid verdiepten zich in de
Erasmus+ projecten en staken ook andere collega’s aan. “Het is wel veel werk en zonder
steun van de directeur zou het niet lukken. Zo’n
projectaanvraag is niet voor doetjes en brengt
veel administratie met zich mee, vooral als je
coördinator bent van het project. Maar het geld
is er en de voldoening is enorm.”
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ze hun schoenen moeten strikken? Het zorgt
voor diep nadenken en samenwerken.” Sigrid:
“Maar er worden ook ernstige gesprekken gevoerd. Elke klas kijkt naar de film Inside Out,
een animatiefilm over de gevoelens van een
11-jarig meisje. We wisselen achteraf de reacties van de leerlingen uit en verwerken ze in
een filmpje.”
De school in beweging
Internationale projecten openen de wereld in al
zijn facetten voor groot én klein. Myriam: “Zelfs
de kleuters volgen via skype de avonturen van
hun klaspop op de voet wanneer ik hem meeneem op buitenlands bezoek.” Voor de leraren
is het contact en het bezoek van buitenlandse
collega’s heel verrijkend. Het project brengt de
school in beweging. Letterlijk zelfs. Sigrid:
“Kijk maar naar de lipdub die we maakten om
ons voor te stellen aan de andere deelnemende
scholen. Iedereen, maar dan ook iedereen
danst mee, ook de mensen van het secretariaat, het poetspersoneel, de mensen van sociale
onderneming Borgerstein vzw die een handje
komen helpen op school, …” Sigrid en Myriam:
“Iedereen meekrijgen, dat is ook ons doel. Op
elke personeelsvergadering vertellen we over
de komende activiteiten en uitdagingen en maken duidelijk wat we er mee willen bereiken.
Iedereen geeft dan aan waaraan hij wil deel nemen. Wij leveren zoveel mogelijk gesneden
koek. Zo gaan we met de hele school internationaal!”

TEKST
Lies Van Rompaey

Allemaal samen
“All together we can make it” is de slogan van
het “TALL project” in Dijkstein. De focus ligt op
samen werken en samen leven. Samen met leraren uit Spanje, Italië, Ijsland en Frankrijk
stelden Sigrid en Myriam een programma op.
De klassen dagen elkaar uit. Myriam: “Welke
groep maakt de coolste kermisattractie? Hoe
kan je een ei vanop het dak van de school naar
beneden laten vallen zonder dat het breekt?
Welke zesdeklassers slagen erin om hun
vriendjes in de tweede kleuterklas te leren hoe
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Lees meer over het TALL project: www.dijkstein.be (projecten/Erasmus+).
Ook zin in een internationaal project in jouw school? Doen! https://www.epos-vlaanderen.be/
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We willen alle collega’s meekrijgen bij activiteiten. We leveren zoveel mogelijk gesneden koek.
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