
Schooluniform
blijft in trek
Strak inhetmarineblauwof
geruiterokjes:hetschool-
uniformblijft intrek.Datblijkt
uiteenrondvraagvanhet
NeutraalSyndicaatvoor
Zelfstandigen(NSZ).22%van
allezelfstandigekinderkleding-
winkelsbiedtdergelijke
uniformenaan.Deverkoop
ervan—diegemiddeldgoed is
voor10%vandetotaleomzet
—isdeafgelopenvijf jaar
gehandhaafd.Opmerkelijk,
wantdesectorkreuntonderde
bikkelhardeconcurrentievan
degroteketens.58%vande
kinderkledingwinkelsziet in
iedergevalwel toekomst inde
verkoopvanschooluniformen.
Erzijnzelfswinkelsdieernunog
geenaanbieden,maarover-
wegenomdatbinnenkortwel
tedoen. Hetenigeminpunt
volgensdezaken isdatsom-
migescholendeverkoopvan
tweedehandsuniformen
organiseren. (SCA)

In plaats van twee klassen met 20 kinderen, eentje met 40

juffen is de trend

Uw kind ziet niet dubbel:

2
Goeie kans dat je kind op 1 september in een klas met twéé leerkrachten
terechtkomt. Want ‘co-teaching’ wordt dé trend van dit schooljaar,
schrijft Klasse. Een gevolg van het zogenaamde M-decreet, waardoor
in Vlaanderen 370 personeelsleden uit het buitengewoon basisonderwijs
ingezet zullen worden in het gewoon onderwijs.• LIEVE VAN BASTELAERE •

«Co-teaching hangt al een tijdje in de lucht, maar
gaat dit schooljaar helemaal doorbreken», meent
pedagoog Bert Smits, die scholen coacht bij veran-
deringsprocessen.«Dateenjufof eenmeesteralléén
verantwoordelijk isvoorhaarof zijnklas, is echteen
achterhaald idee. Twee of meer leerkrachten die
samenvoor een klas staan, is de nieuwepraktijk. Zo
kan je twee klassen van 20 kinderen samensmelten
totééngrotegroepvan40.Detweelerarengevendan
samen les aanhunnieuweklas.Het kanookminder
drastisch, doorbijvoorbeeldde zorgleerkracht inde
klas te laten rondlopen. Vroeger werd een kind uit
hetlokaalgehaaldombijdetaakjufof -meesterbijge-
spijkerd teworden,maar datwerkt stigmatiserend.
Bovendien ishet interessanterommetde leerling ín
deklas tewerken, zokan jebeterdifferentiëren.»

Muren wég
In de kleuterschool waar de kinderen van Smits les
volgen,zijndemurenvandelokalenvervangendoor
flexibelewanden.Vanafditschooljaarzullendieeen
paar keer per week opengeschoven worden, zodat
erééngrotekleuterklasontstaatwaardanmeerdere
leerkrachten rondlopen. Zo wordt het makkelijker
om in groepjes te werken. «Wettelijk is er voor co-
teachinghelemaalnietsgeregeld», zegtdepedagoog.
«Hoeeenschoolhetonderwijsorganiseert,staathaar
volledigvrij.Leerkrachtendieaanco-teachingwillen
doen, beginnen er gewoon aan. Het enige wat je
nodighebt, iseenlokaaldatergeschiktvoor is,zeker
als je van tweeklassenééngrotegroepmaakt.»

Dat co-teaching meer en meer in de mode komt,
heeft veel temakenmethetM-decreet. Bedoeling is
om zoveelmogelijk kinderen uit het buitengewoon
onderwijstehalenenhenoptevangeninhetgewoon
onderwijs. Die operatie werd vorig schooljaar al in
gang gezet, maar de gevolgen voor de leerkrachten
zullen pas nu, vanaf 1 september, goed duidelijk
worden. Minder leerlingen in het buitengewoon
onderwijs betekent natuurlijk dat daar minder
leerkrachten nodig zijn. En al die ‘overbodige’
personeelsleden—voorhetbasisonderwijsgaathet
om370mannenenvrouwen,voorhetsecundairom
nog eens 50—zullen ingezetworden inhet gewoon
onderwijs.

Handboek volgen
Maar er is méér aan de hand dan alleen maar het
M-decreet. Bert Smits: «Dat co-teaching nu zo
populair aan het worden is, komt doordat de
mentaliteit van de juffen en demeesters veranderd
is. Er is nu een generatie leerkrachten die de steun
van de collega’s wil, ze willen dat comfort. Vroeger
redeneerde de leraar: ‘Dit is mijn klas, hier komt
niemand in.’ Maar demaatschappelijke positie van
deleerkracht isal langeraanhetafbrokkelen, terwijl
er tegelijk véél meer van hen verwacht wordt dan
vroeger. Nu moet er gedifferentieerd worden.
Gewoon je handboek volgen tijdens het lesgeven
is al lang niet meer voldoende. De leerkrachten
willen al die verantwoordelijkheid nietmeer alleen
dragen. Endan is co-teaching ideaal.»

ZIJDEDENHETAL

«Eén plus één
werd drie»

Navijftien jaar inhetbuitengewoon
onderwijs trok jufMoniqueVan
Hoecke (52)vorig jaarnaardeGentse
montessorischoolKlimop,omer
eenklas tedelenmet juf KarenDe
Schrijver (39). Samengavenze les aan
dekinderenvanhetderdeenhetvierde
leerjaar.Hetkliktewonderwel tussen
de twee juffen. «Alhaddenwenaonze
eerstevergaderingbijna ruzie», lacht
Monique. «Deschoolwasniet goed in-
gelicht endachtdat ik, omdat ikuithet
buitengewoononderwijs kwam,enkel
wat leerlingenzoubijwerken.Maarde
bedoelingwasco-teaching. Eenmaal
dat euvel vandebaanwas,washetheel
leukwerken: je staat erniet alleenvoor.
Meteen leerkrachtdie finde carrière is
enwiluitbollen,moet jedatwelniet
proberen.Vorig schooljaarhebbenwe
allebeihetbestevanonszelf gegeven,
omdater steeds sociale controlewas.
We legdenonze sterktes samen, zodat
éénplusééndriewerd. Zokondenwe
meer tegemoetkomenaandebehoeften
vandekinderenenmoestenerminder
leerlingennaardezorgklas.» (LVB)

Vroeger werd een leerling
uit de klas gehaald om
‘bijgespijkerd’ te worden.
Dat hoeft nu niet meer

PEDAGOOG BERT SMITS

JuffenMonique
VanHoecke enKaren
DeSchrijvermet één
vanhun leerlingen van
vorig schooljaar. Foto RV

Meisjes palmen eeuwig jongensinternaat in (en dat zie je aan de inrichting)
Voorheteerstsindszijnontstaan in1837
laathetCollegePaters Jozefieten inhet
Oost-VlaamseMellemeisjestoeopz’n
internaat.Eenoudevleugelwerdspeciaal
voorhen ingericht,met17eenpersoons-
en3tweepersoonskamersmet—jawel
—rozedeureneneeneigensanitaireblok
enontspanningsruimte.Alle23bedden
waren ineenmumvantijd ingenomen.
Gisterengingenweeenkijkjenemen
terwijldeeerstemeisjeshunkamer in-
richtten.De11-jarigeParisMorres leefde
zichhelemaaluitmetbloemetjesenfelle

kleuren.Hetcontrastmetdesobere
jongenskamers isgroot.
HetcollegevanMellewaséénvande
laatste ‘mannenbastions’ inVlaanderen.
Pas in2002werdergemengdonderwijs
ingericht,nuvolgtdushet internaat.De
schoolheeft tweeopvoedsters indienst
genomenenzalaparteactiviteitenorga-
niserenvoordemeisjes,maarhetgros
vandeactiviteitenblijftgemengd.De
deurdiede jongens-enmeisjesvleugels
vanelkaarscheidt,gaatvanafmorgen-
avondwelonherroepelijkopslot. (DVL)

ParisMorres (11) is druk in deweermet planten, bloemen en
allerlei kleurrijke accessoires: haar kamerwordt een pareltje.

De
doorsnee
jongens-
kamer is
heelwat
soberder:
één luttele
auto-
poster
volstaat.
Foto’s Verbaere
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