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Meisjes palmen eeuwig jongensinternaat in (en dat zie je aan de inrichting)
Voor het eerst sinds zijn ontstaan in 1837
laat het College Paters Jozefieten in het
Oost-Vlaamse Melle meisjes toe op z’n
internaat. Een oude vleugel werd speciaal
voor hen ingericht, met 17 eenpersoonsen 3 tweepersoonskamers met — jawel
— roze deuren en een eigen sanitaire blok
en ontspanningsruimte. Alle 23 bedden
waren in een mum van tijd ingenomen.
Gisteren gingen we een kijkje nemen
terwijl de eerste meisjes hun kamer inrichtten. De 11-jarige Paris Morres leefde
zich helemaal uit met bloemetjes en felle

kleuren. Het contrast met de sobere
jongenskamers is groot.
Het college van Melle was één van de
laatste ‘mannenbastions’ in Vlaanderen.
Pas in 2002 werd er gemengd onderwijs
ingericht, nu volgt dus het internaat. De
school heeft twee opvoedsters in dienst
genomen en zal aparte activiteiten organiseren voor de meisjes, maar het gros
van de activiteiten blijft gemengd. De
deur die de jongens- en meisjesvleugels
van elkaar scheidt, gaat vanaf morgenavond wel onherroepelijk op slot. (DVL)

De
doorsnee
jongenskamer is
heel wat
soberder:
één luttele
autoposter
volstaat.
Paris Morres (11) is druk in de weer met planten, bloemen en
allerlei kleurrijke accessoires: haar kamer wordt een pareltje.

Schooluniform
blijft in trek

Foto’s Verbaere

Strak in het marineblauw of
geruite rokjes: het schooluniform blijft in trek. Dat blijkt
uit een rondvraag van het
Neutraal Syndicaat voor
Zelfstandigen (NSZ). 22% van
alle zelfstandige kinderkledingwinkels biedt dergelijke
uniformen aan. De verkoop
ervan — die gemiddeld goed is
voor 10% van de totale omzet
— is de afgelopen vijf jaar
gehandhaafd. Opmerkelijk,
want de sector kreunt onder de
bikkelharde concurrentie van
de grote ketens. 58% van de
kinderkledingwinkels ziet in
ieder geval wel toekomst in de
verkoop van schooluniformen.
Er zijn zelfs winkels die er nu nog
geen aanbieden, maar overwegen omdat binnenkort wel
te doen. Het enige minpunt
volgens de zaken is dat sommige scholen de verkoop van
tweedehandsuniformen
organiseren. (SCA)

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

Uw kind ziet niet dubbel:

«Co-teaching hangt al een tijdje in de lucht, maar
gaat dit schooljaar helemaal doorbreken», meent
pedagoog Bert Smits, die scholen coacht bij veranderingsprocessen. «Dat een juf of een meester alléén
verantwoordelijk is voor haar of zijn klas, is echt een
achterhaald idee. Twee of meer leerkrachten die
samen voor een klas staan, is de nieuwe praktijk. Zo
kan je twee klassen van 20 kinderen samensmelten
tot één grote groep van 40. De twee leraren geven dan
samen les aan hun nieuwe klas. Het kan ook minder
drastisch, door bijvoorbeeld de zorgleerkracht in de
klas te laten rondlopen. Vroeger werd een kind uit
het lokaal gehaald om bij de taakjuf of -meester bijgespijkerd te worden, maar dat werkt stigmatiserend.
Bovendien is het interessanter om met de leerling ín
de klas te werken, zo kan je beter differentiëren.»

Muren wég

In de kleuterschool waar de kinderen van Smits les
volgen, zijn de muren van de lokalen vervangen door
flexibele wanden. Vanaf dit schooljaar zullen die een
paar keer per week opengeschoven worden, zodat
er één grote kleuterklas ontstaat waar dan meerdere
leerkrachten rondlopen. Zo wordt het makkelijker
om in groepjes te werken. «Wettelijk is er voor coteaching helemaal niets geregeld», zegt de pedagoog.
«Hoe een school het onderwijs organiseert, staat haar
volledig vrij. Leerkrachten die aan co-teaching willen
doen, beginnen er gewoon aan. Het enige wat je
nodig hebt, is een lokaal dat er geschikt voor is, zeker
als je van twee klassen één grote groep maakt.»

Vroeger werd een leerling
uit de klas gehaald om
‘bijgespijkerd’ te worden.
Dat hoeft nu niet meer
PEDAGOOG BERT SMITS
Dat co-teaching meer en meer in de mode komt,
heeft veel te maken met het M-decreet. Bedoeling is
om zoveel mogelijk kinderen uit het buitengewoon
onderwijs te halen en hen op te vangen in het gewoon
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 — voor het basisonderwijs gaat het
om 370 mannen en vrouwen, voor het secundair om
nog eens 50 — zullen ingezet worden in het 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 de meesters 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 de maatschappelijke positie van
de leerkracht is al langer aan het afbrokkelen, 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 niet meer alleen
dragen. En dan is co-teaching ideaal.»
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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 •

juffen is de trend
ZIJ DEDEN HET AL

«Eén plus één
werd drie»
Na vijftien jaar in het buitengewoon
onderwijs trok juf Monique Van
Hoecke (52) vorig jaar naar de Gentse
montessorischool Klimop, om er
een klas te delen met juf Karen De
Schrijver (39). Samen gaven ze les aan
de kinderen van het derde en het vierde
leerjaar. Het klikte wonderwel tussen
de twee juffen. «Al hadden we na onze
eerste vergadering bijna ruzie», lacht
Monique. «De school was niet goed ingelicht en dacht dat ik, omdat ik uit het
buitengewoon onderwijs kwam, enkel
wat leerlingen zou bijwerken. Maar de
bedoeling was co-teaching. Eenmaal
dat euvel van de baan was, was het heel
leuk werken: je staat er niet alleen voor.
Met een leerkracht die fin de carrière is
en wil uitbollen, moet je dat wel niet
proberen. Vorig schooljaar hebben we
allebei het beste van onszelf gegeven,
omdat er steeds sociale controle was.
We legden onze sterktes samen, zodat
één plus één drie werd. Zo konden we
meer tegemoetkomen aan de behoeften
van de kinderen en moesten er minder
leerlingen naar de zorgklas.» (LVB)

Juffen Monique
Van Hoecke en Karen
De Schrijver met één
van hun leerlingen van
vorig schooljaar. Foto RV

