Leer- en coachingtraject
‘van polarisatie naar verbinding’

Met het leer- en coachingstraject willen
we leerkrachten, maar ook ruimer scholen,
handvaten bieden om aan de slag te gaan
met spanningen in de schoolomgeving. Deze
spanningen kunnen aanwezig zijn tussen
(groepen van) leerlingen onderling, maar
evengoed tussen leerkrachten en leerlingen. De veilige schoolomgeving is
dan in gevaar.
Leerlingen en leerkrachten zijn verontrust en er ontstaan spanningen.
Fake news, sociale media en desinformatie zetten deze spanningen op scherp.
Je merkt als leerkracht dat dit invloed heeft op je klasklimaat. Leerlingen
hebben verschillende meningen over de aangeboden leerstof en staan al dan
niet lijnrecht tegenover elkaar. Als leerkracht is het een hele uitdaging om
hiermee constructief aan de slag te gaan.
Ben je op zoek naar handvaten om hiermee om te gaan en ben je bereid
om dit verder uit te dragen binnen jouw school? Dan is dit leer- en
coachingstraject iets voor jou. Het lokale bestuur biedt dit traject gratis aan.

Na dit traject:

•
•
•

Beschik je over concrete methodieken en tools om met polarisatie,
desinformatie en diversiteit aan de slag te gaan.
Zijn leerlingen meer weerbaar tegen fake news en desinformatie (klassessie is
een methode).
Kan je andere leerkrachten ondersteunen in het omgaan met polarisatie, fake
news en desinformatie.

Inhoud van het traject:
Focusgroepen (schooljaar 2021 – 2022)
Tijdens de focusgroepen gaan we dieper in op de thema’s polarisatie, fake news
en desinformatie. Welke noden leven er op vlak van deze thema’s? Waar bots je
tegenaan? Welke goeie praktijken bestaan er al in jouw school? Deze input nemen
we mee in de voorbereiding van de workshops en vormingen.
17/11/2021: Focusgroepen leerkrachten Roeselare
18/11/2021: Focusgroepen leerlingen Roeselare
24/11/2021: Focusgroepen leerkrachten Izegem
25/11/2021: Focusgroepen leerlingen Izegem

Inhoudelijke vormingen en workshops
Tijdens deze workshops reiken we concrete tools en methodieken aan waarmee
je aan de slag kunt binnen de klas- en schoolcontext.
07/12/2021: Dynamiek van het wij-zij denken – Kazerne Dossin
11/01/2022: Controverse en polarisatie in de klas – Maarten van Alstein
08/02/2022: Controversiële herinneringen – Simon Schepers
15/03/2022: Omgaan met Diversiteit – Agentschap Integratie en Inburgering
21/04/2022: Democratische dialoog – Eef Cornelissen
10/05/2022: Deze workshop wordt ingevuld obv wat nog niet aan bod kwam
tijdens de vorige sessies.
Aanbod voor leerlingen (schooljaar 2021-2022)
Samen met jeugdwelzijnspartners werken we een aanbod uit voor leerlingen
om hen weerbaar te maken tegen fake news en desinformatie.Voor scholen die
deelnemen aan het leer- en coachingstraject zit dit aanbod mee in het pakket.
Actieplannen (schooljaar 2022-2023)
Samen met de directie, de leerkrachten en de leerlingen komen we tot een
concreet actieplan waarin de opgedane kennis uit het traject worden verankerd
en vertaald naar de concrete schoolcontext.
We voorzien verdere ondersteuning in de uitvoering van dit actieplan tijdens het
schooljaar 2022-2023.
Wat verwachten we van de school:

•

•
•

Per school nemen 2 referentiepersonen deel aan de focusgroepen en
workshops. In het kader van het proces is het aangewezen dat dit dezelfde
mensen zijn gedurende het volledige traject. Qua tijdsinvestering hou je best
rekening met een 3-tal uur per maand.
Terugkoppeling naar het bredere leerkrachten team/CLB medewerkers
Deelname van directie in de kerngroep van het leer- en coachingstraject. De
rol van de kerngroep is het bewaken van de voortgang van het traject en het
creëren van draagvlak binnen de school. De kerngroep komt gedurende het
traject een 3-tal keer samen.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en CLB
medewerkers uit het secundair onderwijs
Meer informatie en inschrijven (uiterste
inschrijvingsdatum is 29 oktober 2021)

samenleven@roeselare.be

