+

STEM++

VBS DE VLIEGENIER GAVERE-SEMMERZAKE
INSPIRATIESESSIE 01 _ 09/11/2017
MEVR. CHRISTINE DESCHAUMES

TREFWOORDEN

INLEIDING

Kansen zien
Schoolvisie
Onderzoekende
houding
Inspiratie
Ervaringen
Beweging

De VBS De Vliegenier is een basisschool waar de ontwikkeling van alle
kinderen centraal staat.
In deze eerste inspiratiesessie bracht Mevr. Christine Deschaumes een beeld
van hoe STEM een plaats kreeg en kent binnen het schoolproject. Aan de hand
van een bezoek in de school en een interactieve presentatie kregen we een
beeld van hoe de school vanuit haar eigenheid bouwt aan goed onderwijs,
waarbij STEM een plaats krijgt als hefboom.
De schoolvisie

SLEUTELS
Eigenaarschap
Eigenwaarde
Assessment
Eigenheid
Integratie
Samenwerking

BRON
www.devliegenier.be

De vliegenier is een kleine, warme dorpsschool waarin kinderen groeien, elk op
hun tempo, tot ze klaar zijn voor de vlucht.
Hun vlucht naar de grote wijde wereld!
‘De vliegenier’ zegt precies wat de sterktes van onze school zijn en waar we in
geloven!
Onderzoekend leren
Een vliegenier gaat graag op ontdekking
Leren doe je niet enkel achter de schoolbanken. Onze kinderen mogen zelf
experimenteren en onderzoeken, zowel in het klaslokaal als daarbuiten. We
stimuleren hen om na te denken en om verbanden te leggen, zodat ze de leerstof
echt begrijpen. Het is niet voor niks dat de Vlaamse overheid onze school in 2014
als ‘school of excellence’ voor wiskunde, wetenschap en techniek heeft erkend.
We passen ook als één van de eersten de innoverende STEM-lesmethode
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) toe, om wetenschap en
techniek aantrekkelijker te maken.
Een groene omgeving
Een vliegenier voelt zich het best in open lucht
Op school leer je niet alleen, je leeft er ook.
In onze gezellige dorpsschool is er veel ruimte om samen te spelen, te sporten en
te genieten. Sneeuwballen gooien en sleeën in de winter, in de zandbak duiken in
de zomer… bij ons mogen kinderen nog echt kind zijn.
In de tuin leren klein en groot zorg dragen voor de natuur door bloemen te zaaien,
door te planten en door mee te bouwen aan het bijenhotel.
We gaan regelmatig op ontdekking in de wereld rondom ons.
Aandacht voor elk talent
Geef kinderen een pluim en ze kunnen vliegen
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Elk kind is uniek en verdient een persoonlijke aanpak. Wij moedigen al onze
kinderen aan om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door hun talenten te
versterken en hun minder sterke kanten te verbeteren.
Zo zorgen we ervoor dat ze zich optimaal ontwikkelen.
Onze school biedt ieder kind, individueel of in groep,
de aandacht en zorg die het nodig heeft.
Samen zijn we sterk
Een vliegenier kan niet zonder zijn grondteam
Als school vinden we het heel belangrijk om een goed contact te hebben met
ouders, grootouders en alle mensen met een hart voor onze school. Daarom
communiceren we heel regelmatig over al onze activiteiten en plannen,
bijvoorbeeld via de website en via de maandbrief. We zijn fier dat de
betrokkenheid van ouders en sympathisanten zo groot is. Dat maakt dat we ieder
jaar mooie en grote activiteiten kunnen organiseren. En zo zijn we, meer dan een
school, een echte gemeenschap!
We leren kinderen vliegen met de vleugels van de toekomst!
Een vliegende start voor ieder kind.

OP VERKENNING IN DE VLIEGENIER
De recente naamsverandering en herstart op één vestigingsplaats, daar waar
er voorheen twee vestigingsplaatsen waren, was de aanzet om zich meer te
gaan profileren. Een zalige start voor een school die zich profileert als een
school voor ‘onderzoekend leren’, kwam er met de naam ‘De Vliegenier’. Dit
vanuit het willen ontdekken van de wereld.
De inspiratie om van het gevoel dat leefde op de school om te zetten tot deze
naam kwam uit een verhaal die een van de kinderen meebracht van op reis.
Vanuit het verhaal dat men in het gebergte op zoek ging naar andere
vervoersmiddelen om de wereld te verkennen. Bovendien is er ook een
plaatselijke verankering vanuit de luchtmachtbasis gelegen te Gavere.
Profilering van een school als een school voor onderzoekend leren is dus een
mijlpaal geweest in een proces dat reeds langere tijd liep. We brengen
vandaag een verhaal van hoe we het proberen te doen en opbouwen, maar
hierbij geven we ook de kanttekening meegeven dat we dit niet altijd
realiseren. STEM integreren we in de verwondering en het leren van elke dag,
naast de 4 halve dagen die expliciet zijn gemaakt om rond STEM te werken.
Er werd ook gestart met een rondleiding om een basisbeeld mee te geven over
de schoolwerking. Daarnaast komt doorheen de rondleiding ook de brede
schoolomgeving aan bod, zodat er een beeld kan gevormd worden van de
schooleigen leeromgeving.
De voorstelling start met een aantal voorbeelden, vervolgens komt er een
rondleiding, aangevuld met nieuwe voorbeelden en tot slot een schets van de
historiek van het groeiproces binnen de school dat steeds doorloopt.
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VOORBEELD 1: DE ZONNEBLOEMEN
Het STEM-verhaal startte met de leraar van de derde kleuterklas binnen het project Ver-draaid. Het eerste
voorbeeld is dan ook één uit haar klas, waarbij de kinderen aan de slag zijn gegaan met de vraag hoe kunnen
we stengels maken voor onze Zonnebloem.
Voorheen was het vaak zo dat het samenstellen de taak van de juf was. Dankzij STEM kregen we hier een zalig
moment om te onderzoeken. Kinderen gaan hier zelf mee aan de slag en doen dit nu zelf. Ze moeten op zoek
naar manieren van bevestigen (hechtingstechnieken). Ook op zoek naar hoe bloem vastzetten. Zo zijn ze met
slijpschijven en zagen gleuven gaan maken, en werd hulp ingeroepen van een papa. In dit verhaal merkte je
duidelijk op dat de kinderen goesting krijgen om onderzoekend aan de slag te gaan.

VOORBEELD 2: KUNST ALS OPSTART (ALECHINSKY PIERRE – 1965)
Kunstwerk als abstracte plattegrond van Central park was in dit verhaal het uitgangspunt.

Allereerst verkenden we tijdens een
wandeling de hele school en ontdekten
we welke klas zich op welke locatie
situeerde. Begrippen als ‘links van,
rechts van, recht tegenover, achter, …’
kwamen veelvuldig aan bod, maar
vooral de ruimtelijke oriëntatie werd
hiermee geoefend. Nadien bouwden we
met blokken de school in het klein na,
m.a.w. we maakten een maquette. Nadat
we van bovenaf een foto van de
maquette genomen hadden en de juf
deze op een werkblad overgezet had,
herkenden we gemakkelijk alle delen
van de gebouwen. De overgang naar de abstracte plattegrond was nu slechts een kleine
stap meer. Vertrouwd met het concept van dit laatste, maakten we in de les M.O. kennis
met een ‘kunstige’ plattegrond, nl. met die van het ‘Central Park’ in New York, geschilderd
door de Belg Pierre Alechinsky (1965). Tijdens een grondige observatie ontdekten we de
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geeloranje wegen, de piepkleine auto’s, het groene gras, de bruine brug, … Voor de rode
en oranje vlekken gaven we bloembedden als mogelijke verklaring, de gele vlek werd
een reuze zandbak met speeltuigen en de oranje cirkel kon wel het dak van een muzi zijn.
Fantasie genoeg!
De focus ligt hier op het oefenen op ruimtelijke
oriëntatie en taal aan ruimtelijk inzicht koppelen.
Iets van bovenaf bekeken en op papier zetten.
Nadien konden de kinderen zelf aan de slag om
dergelijk perspectief te tekenen (schilderen), dus
bovenaanzicht werd op die manier naar binnen
gebracht.
Veel kinderen kozen voor schatteneiland (fantasie
eiland).
Belangrijk is ook dat je bij het bekijken van
tekeningen geen voorbarige conclusies trekt. Vb.
prent heeft kind problemen met bovenaanzicht of
neemt ze naar analogie van het schilderij de auto’s
in zijaanzicht geplaatst. Vanuit je eigen observatie
kun je dus zeer zinvol in interactie gaan met de kinderen Vanuit deze communicatie kun je dus ervaringen
vastzetten, verruimen en waarderen. Op die manier zaai je op een constructieve manier kansen om tot
fundamenteel leren te komen.

RONDLEIDING
Momenteel (november 2017) is de school een bouwwerf, waardoor vele klassen hun onderkomen
hebben in containerklassen. De leraren zijn aan de slag in de brede omgeving van de school, en zijn
niet allemaal gebonden aan hun klasgebouw. Hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden van tijdens
de rondleiding.
Zo waren er peuters met verschillende materialen bezig om de bladeren op de speelplaats op te
ruimen, waren de leerlingen van het 6de leerjaar aan de slag met een project om de CO² uitstoot te
doen dalen, …

Enkele sfeerbeelden
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Enkele reflectievragen tussendoor
1. Loop de werking op de school dagdagelijks op deze manier?
Op de vraag of de werking altijd op degelijke manier verloopt, is het antwoord ja en nee. Er is altijd
wel beweging rondom de school, maar nu is dit het geval in alle klassen. Op een doordeweekse dag is
het afwisselend verschillende klasgroepen die je ervaringen ziet opdoen buiten de klasmuren.
2. Spreekt onze aanpak meer aan bij mensen met jongens of meisjes?
Het valt op dat we meer inschrijvingen hebben van jongens. Nu wellicht is dit eerder toevallig, maar
het is een vraag die we zullen blijven monitoren.
3. Wat nemen jullie mee in de communicatie naar ouders?
De kinderen mogen vuil worden op school, we hebben dit ook opgenomen in de schoolvisie. Hierdoor
expliciteren we dit ook aan de ouders. Ook geven we expliciet mee dat we weggaan van de
werkblaadjes.
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4. Hoe verloopt de doorstroom naar het secundair onderwijs?
Het oriënteren samen met ouders loopt vlotter door de open houding en visie van de school. Hierdoor
kun je verder bouwen op de nieuwsgierigheid, interesse en passie van het kind.
5. Hoelang profileren jullie zich als school vanuit de onderzoekende houding?
Dit is een proces geweest van jaren. We merkten in het verleden dat we vooral werden gewaardeerd
om het zorgbeleid, de laatste 3-jaar hebben we ook fundamenteler de keuze gemaakt om ons expliciet
als school te profileren die focust op de onderzoekende houding.
6. Wil focussen op de onderzoekende houding dan ook zeggen dat jullie inhouden al diepgaand
brengen?
Veel zaken ga je in secundair ‘benoemen’, maar we zijn er hier ook mee bezig. Dit wil niet zeggen dat
ze het moeten studeren/kennen, maar we leggen hier wel de basis. Vb. schaduwen= evenwijdige
projectie. Dus leraren bewust maken dat dit erachter zit, maar ze moeten dit niet uitleggen aan de
kinderen.
7. Hoe verloopt het personeelsoverleg?
We spreken over onze visie op diversie manieren. Dit kan zijn vertrekkende vanuit het jaarthema, op
het gepaste moment een expliciete studiedag, of in discussie gaan met elkaar, zelf een stem-activiteit
uitvoeren op eigen niveau. De essentie van deze overlegmomenten en de werking is vooral
vertrouwen hebben in het team!

VOORBEELD 3: HOUTEN MANNETJE
Een ander voorbeeld van een activiteit die kinderen uitwerken ivm met
STEM is het construeren in de peuter- en 1ste kleuterklas. Ze waren aan de
slag rond het lichaamsschema. Een van de activiteiten die hierbij vorm
kreeg was het vorm geven met houten materialen, aan de slag met
schavelingen, houten bokken, nagels,… Dit om lijmpasta te maken, en een
gezicht/mannetje in hout. Hier komt ook het belang van reeds hanteren op
heel jonge leeftijd, waar de durf en het gevoel van ‘ik mag’ heel cruciaal
zijn op korte en vooral ook op lange termijn.
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VOORBEELD 4: HEUVEL GLIJBAAN
Een ander belangrijk element om STEM in een school duurzaam te implementeren, is het luisteren naar de
wensen en behoeften van de kinderen. Ook daar zitten kansen in om je school te laten leven, en kansen om
STEM-onderwijs vorm te geven.
Zo vroegen de kinderen bijvoorbeeld een glijbaan op de school. Er ligt nu een berg en we gaan nu bedenken
hoe we de berg kunnen gaan stabiliseren. Gras is al een poging geweest als hij wat lager was, nu hebben we
de heuvel verhoogd en zijn we op zoek naar een oplossing. De begroeiing moet immers bestand zijn tegen het
geloop van de kinderen, … Of hebben de kinderen een andere idee ipv begroeiing dat we kunnen testen.
Ook ruimte laten om op ontdekking te gaan en zaken te verkennen kan helpen, om kinderen aan te zetten tot
onderzoek. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van voetsporen op de heuvel.
Eergisteren kwamen er plots 2 kinderen naar mijn bureau omdat ze wilden weten van wie de sporen op de
berg waren. Ze wilden gaan zoeken van wie de sporen waren?
Zo wilden de kinderen de sporen gaan meten. Ze merkten op dat er verschillende afdrukken waren, ze
vergeleken met hun eigen schoenmaat. Daardoor wisten ze dat het jongere kinderen waren,...
Vervolgens gingen ze de patronen van de schoenen gaan bekijken,… Daarna gingen ze op zoek in de
klassen naar profielen van schoenen die zouden kunnen overeen komen.
Ze zeiden ook dat er een hond had doorgelopen, maar na hercontrole zeiden ze dat het een poes was,…
Dat ze dit al komen vertellen aan mij als directeur, dan is het een cadeau als je dit in je klas krijgt.
Nu zijn ze schoenmaten aan het vergelijk met centimeter.

VOORBEELD 5: INSECTENHOTEL (3DE LEERJAAR EN PEUTERS)
Een ander belangrijk aspect is het volgende: Ga
ervan uit te gaan dat een project nooit af is en dat
ook niet hoeft te zijn. Hierdoor toon je ook dat je zelf
onderzoekt en bijleert en neem je de aandacht ook
weg van het ‘perfecte’ product, dit zowel voor de
leraar als de kinderen.
Een in het oog springend voorbeeld bij de Vliegenier
is hier het Insectenhotel. Dit project loopt reeds
verschillende jaren, en loopt steeds door omdat er
steeds nieuwe evaluaties zijn van het hotel.
Bijvoorbeeld: Waarom hebben we geen bewoning?,
Waarom is dit niet stabiel?, Hoe komt het dat de
materialen er uit vallen?
Het project loopt dus steeds verder…, dit door het
verder gaan opvullen, meer gaten gaan boren, meer
tussenschotten,…. Het zal eigenlijk nooit af zal geraken, dus blijvende zorg voor de school die heel vast kansen
in zich draagt vanuit de centrale vraag hoe kunnen we de beestjes kansen geven om hier te verblijven?
Vb. nu ontdekt dat het gaatje heel proper moet zijn om de vesels van de dieren niet kapot maakt…We stelden
vast dat de schelpen direct vol zaten, maar deze vallen er nu uit…

VOORBEELD 6: POMPOENEN OP DE BERG
Een ander element waar we ons nu als school van bewust geworden zijn en dat we meenemen in onze visie is
de relatie tussen STEM en beweging. Momenteel loopt een project met als insteek STEM en beweging. De
essentie is om STEM te beleven vanuit beweging, vanuit het eigen lichaam!
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Een voorbeeld van een activiteit vanuit dit project is het volgende:
De peuters kregen als opdracht op de pompoenen te oogsten.
- In hun spel gingen de peuters zich wegstoppen tussen de pompoenen. Wat een uitgelezen kans is om
in te zoomen in het spel op de dieren die zich ook schuil houden.
- Een uitdaging wat ook om de pompoenen beneden te krijgen. Hiervoor kregen ze kansen om
ervaringen op te doen met STEM-concepten met het eigen lichaam (naast de bewegingsuitdaging).
- Ze hadden nog een probleem: Hoe moeten we op de berg geraken? Hoe kunnen we meer grip krijgen?
Hun oplossing is om zijn beurt ook weer te zien op onze school, dicht bij de berg aanleunen en zicht
breder maken. Dit zie je bijvoorbeeld bij de pompoenen zelf met hun substengels aan zijn hoofdstengel,
dus hechtwortels. Ook in de klasinrichting zijn we dit bij bijvoorbeeld de uitdaging om zaken vast te
hechten op een wand die niet magnetisch is en die je niet mag beschadigen. Ook de kinderen bedenken
hier mee oplossingen voor. (zuignappen, klevers)

VOORBEELD 7: DE ROMEINSE RONDBOOG
Vanuit een probleemstelling: met gegeven blokken een
poort bouwen waar 2 auto’s naast elkaar onderdoor
moeten kunnen rijden. De kinderen moesten dit eerst op
papier gaan bedenken en ontwerpen. Je kan geen tijd
verliezen in het overleggen, omdat je vooral meer
goesting schept om er mee aan de slag te gaan.
Na overleg kwamen er verschillende mogelijke
oplossingen naar voor in hun tekeningen..
Een van de oplossingen was het basisprincipe van een
steunbalk, maar hier werd voorzien in het aanbod van de
blokken dat deze oplossing niet mogelijk was. Ook dit kan
nuttig zijn op probleemoplossend denken te
stimuleren, sommige oplossingen onmogelijk maken.
Het zit soms in onze natuur om snel naar een juiste oplossing te gaan. Door tijd en ruimte te geven, bouw je
ruimte in op te leren van elkaars ideeën. Een voorbeeldje was hiervan was bijvoorbeeld ook de peuters die een
regenpijp hadden voorzien op hun ontwerp voor het insectenhotel, waardoor het product werd bijgestuurd.
Binnen dit project verliep het proces verder als volgt:
- Ze gingen hun idee gaan uitvoeren met hun blokken.
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Steeds verder evolueren in hun constructie, dus ze wijken af van hun plan en gaan verder ontwikkelen.
(3D ruimte).
Gaan verder bouwen op de constructie: wat is er stevige? Fundamenten toevoegen. Vervolgens ook
naar 1 steunpilaar.
Je zou daarnaast bijvoorbeeld ook nog naar de realiteit kunnen gaan kijken voor de oplossing met de
steunbalk (wat niet ging met de blokken). In vele gebouwen kun je dergelijke overspanningen
terugvinden. Dit is op zich wel een eindig systeem om dit te overbruggen.

VOORBEELD 9: HEVELWERKING
Een ander voorbeeld is het overbrengen van water met buizen. Hier ga je ook duidelijk aangeven dat de buizen
gebruikt moeten worden en dat we het water niet gewoon gaan verplaatsen. Dit om aan te geven dat je ook in
je instructie een richting kan meegeven om de uitdaging meer te linken aan een specifieker doel dat je
voor ogen hebt.

VOORBEELD 10: OPMETEN VAN DE SPEELWEIDE
Een andere uitdaging is om de oppervlakte van de speelweide op te meten. De leerlingen kregen enkel de
meters in hun klas, geen rolmeter. Uiteindelijk kwamen ze zelf tot een meetwiel, dat ze dan zelf zijn gaan
ijken, van handvat gaan voorzien,… Beperkingen in materialen kunnen soms een insteek zijn om tot
creatieve oplossingen te komen.
Ideaal om naar terug te grijpen als het over de cirkel gaat in wiskunde.
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VOORBEELD 1O: ZEEPBELLEN
We bestudeerden een kant-en-klare bellenblazer om er daarna zelf één te zoeken of te
fabriceren. We testten ons eigen materiaal op hun technisch functioneren. Deze proef
verduidelijkte ons welke eigenschappen een bellenblazer moet bezitten (minstens een raampje
hebben en ‘iets’ om hem mee vast te houden!), maar ook dat we zonder een bellenblazer even
mooie bellen konden creëren (bijvoorbeeld met onze handen). Natuurlijk ontdekten we het
rechtstreekse verband tussen de grootte van het raampje van de bellenblazer en de omvang van
de bellen. Dezelfde wetmatigheid gaat op voor het aantal raampjes en de hoeveelheid bellen. Tot
slot moesten we zeepbellen maken zonder te blazen! Dat veroorzaakte heel wat grote
‘lichaamsbewegingen’…
Binnen dit verhaal vertrokken we vanuit een bestaand technisch systeem. Dit was dus ook een inspiratiebron,
om op zoek te gaan naar de achterliggende eigenschappen. Het werd dus geen kopieeropdracht, maar het
bracht kinderen tot inzichten vanuit het beschrijven van de eigenschappen.
Bijvoorbeeld: Een van de kinderen had een schotelvod mee met een gat is, wat voldoende was om bellen te
blazen. Een bijkomende uitdaging was vervolgens om bellen maken zonder te blazen, waardoor je het
denkproces opnieuw verder in een richting duwt zonder te sterk te gaan sturen. Je kunt hier dus als leraar als
coach van het leerproces optreden. Dat deze manier van leren aansprak, bleek ook bij een van de kinderen
die vanuit zijn geboeidheid ook echt zin in leren liet zien.
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VOORBEELD 11: WIGLO OP DE SPEELWEIDE
Een ander schoolproject was de aanplanting van een Wiglo op school.
Op zich is dit niet zo eenvoudig op te bouwen. Een van de uitdagingen is dat de wiglo rond is, maar met de
passer van de klas is te klein om een cirkel te tekenen
voor de wiglo. Dus werd de les van de cirkel hier
buiten naar voor gebracht.
Een andere oplossing van de kinderen was vertrekken
vanuit het liedje.
Uiteindelijk ook gekomen tot een constructie vanuit
een middelpunt en een gelijke afstand van middelpunt
tot boog. Ook ondersteund door een expert, maar die
nam niet over en liet hen ook zelf ook proberen.
Ook rond duurzame opbouw en hechting kwamen hier
uitdagingen naar voor. Hoe opbinden, knopen. Op dit
moment zitten we met de vraag of de wiglo de zomer
heeft overleefd,… Misschien zit hier ook weer een
nieuw project in…
Hier komt dus ook weer naar voor dat je leerkansen soms ook niet te ver moet gaan zoeken, en moet
durven kijken naar de mogelijkheden in de buurt van de school. Ook het betrekken van de kinderen
bij de uitbouw van de leer- en speelomgevingen zorgt daarenboven voor eigenaarschap bij de
kinderen.

VOORBEELD 12: KASTEEL BESCHERMEN
Ophaalbrug en katapult. waren de twee elementen die naar voorkwamen bij kinderen.
Vanuit rollenspel en kartonnen kasteel kwam idee over hoe ze het kasteel kunnen beschermen. De poort
moest dicht kunnen zodat deze van buitenaf niet meer open kon.
Daarnaast hebben ze ook katapulten gemaakt om hun kasteel te beschermen. Ook hier zou je als begeleider
de rem kunnen opzetten vanuit het idee ‘pas op er is een link met geweld’, maar dit is ook een uitstekende
kans om in te gaan op hefbomen en ook op waarden en normen. Dus door te focussen op STEM open er zich
ook op sociaal emotioneel vlak mogelijkheden.
Dit jaar vertrekken ze in dit BC vanuit de waarneming van het kasteel (Kasteel van Borgwall), en kan de
uitwerking een totaal andere richting uit gaan.
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LEREN VIA ERVARINGEN
Essentie dat kinderen mogen ervaren alvorens ze het op papier dingen mogen gaan vastzetten. Ook met
gewone blokken op de speelplaats maken ze ongelooflijke dingen, zolang ze de ruimte en tijd krijgen om er
mee aan de slag te gaan.

VERHAAL VAN DE SCHOOL
-

-

Vanuit verschillende onderzoeksprojecten in samenwerkingen met externe partners (hogescholen, RVLA)
Meegewerkt aan aantal publicaties
Schoolvisie Toeka
o Spelend leren (Toeka wil haar ei laten groeien) : Als onze wortelen groeien, waarom zou het ei dan
niet groeien? ) -> meegaan in dit verhaal, waardoor je de kinderen serieus neemt. Dit is geen
tijdsverlies!!
o Veel aandacht voor onderzoekend leren
 We maken tijd voor VERWONDERING
• Verhaal: Kinderen mogen proefondervindelijk ondervinden van wat ze zien en
naam geven. Maar ze moeten deze theorie niet gaan verdiepen of studeren.
o Noodzaak van werken met ECHTE materialen.
o Stimuleren van observatie…
o Stimuleren van een onderzoekende houding (lijstje) (vb. toevallige gebeurtenis)
 Verhaal rooster: tillen met een hefboomsysteem. Gevaar is dat je deze kans verloren laat
gaan dor reflex van ‘dit is gevaarlijk’.
o TOS21 (hanteren, begrijpen, duiden): aantonen dat het meer is dan hanteren. Samenhang en
evenwicht vinden tussen de pijlers. Wanneer we in onderwijs enkel maar praten van achter de
banken en we proberen het niet uit, dan zijn we te eng bezig.
o Vaak hebben we als team ook vragen: hoe kunnen we er iets mee doen?
 Samen gaan zoeken naar oplossingen (vb. zonsverduistering)
 Boodschap: uiteindelijk hebben mijn leraren er zaken uitgehaald die ik niet wist met mijn
wetenschappelijke achtergrond.
 Hierdoor kan je niet anders dan de omgeving binnen brengen in de klas
o Mogelijke problemen.
 Zie slide
 Durven doen wat het ‘maar’ is…
o De Big ideas (stromen en behoud, systemen, patronen, schaal en verhouding, stabiliteit en
verandering, oorzaken, modellen, structuur en functie.) als houvast omdat dit als geheel naar voor
komt. Dit helpt om het geheel te bekijken en na te gaan om we diepgaand genoeg gaan.
Op zoek naar hoe gaan we borgen in een leerlijn : evenwicht tussen wat leeft er nog en wat niet meer…
Inzicht laten verwerven is belangrijker dan het kunnen meten van resultaten.
Gedicht geert de kockere
Wat zijn we druk
bezet
bezig
tijdelijk onbeschikbaar
-

want we moeten
zoveel
zo haastig
en overal tussendoor
zo vergeten we komma’s te plaatsen in onze dag:
de zalige glimlachjes van verwondering!
12

(Geert De Kockere)

REFLECTIE
-

Durven taal geven en verwoorden wat je nu al doet. Ook als team naar elkaar toe durven verwoorden en
samenwerken
Durven zoeken naar insteek om het verhaal doorheen de school altijd levendig te houden en niet in
projectjes gaan denken.
Durven burgerlijk ongehoorzaam zijn…
In methodes zitten ook heel veel doelen die je niet moet bereiken.

MEER INFORMATIE
www.devliegenier.be
www.stembasis.be
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STEDELIJK ONDERWIJS HET TALENT ANTWERPEN
INSPIRATIESESSIE 02 _ 22/11/2017
MEVR. NELE VAN DEN BULCKE

TREFWOORDEN

INLEIDING

Kansen zien
Schoolvisie
Onderzoekende
houding
Inspiratie
Ervaringen
Anderstalige kinderen
Onderzoekend leren
Formatief assessment

Welke verwachtingen hebben de deelnemers voor deze sessie?

SLEUTELS

Het boek “Jonge kinderen, grote onderzoekers … en de leraar?” (Van Houte,
Devlieger en Schaffler, 2012) vormde het vertrekpunt bij de opstart van de
school. De visie rond de onderzoekende houding en onderzoekend leren
werd voorgedragen als gemene deler voor de school. Een SWOT-analyse werd
uitgevoerd, waarbij de sterktes van deze aanpak naar boven kwamen. Het
schoolteam wou echter geen methodeschool oprichten. Sedertdien wordt hier
op schoolniveau aan gewerkt, waarbij iedere leerkracht de tijd en kansen krijgt
om eigen accenten te leggen. Om de schoolvisie op basis van onderzoekend
leren vorm te geven werd o.m. subsidiëring aangevraagd voor een 3-jarig
project en werden navormingen gevolgd via hogescholen, deelname aan het
lerend netwerk, … Hieruit resulteerde o.a. een zoefboek.

Eigenaarschap
Eigenwaarde
Assessment
Eigenheid
Integratie
Samenwerking

BRON

Zowel vanuit de lerarenopleiding als vanuit de basisscholen wordt gevraagd
naar concrete praktijken.
Hoe verhoudt de school zich tegenover het STEM-verhaal in de basisschool?
Op de school wordt aan wetenschappen en techniek gedaan, maar de nadruk
ligt in de eerste plaats op de achterliggende overkoepelende vaardigheden
van het STEM-verhaal. Onderzoekend leren en de bijhorend onderzoeksvaardigheden staan op de voorgrond.

Enkele realisaties in relatie tot de belangrijkste actoren (kinderen,
leerkrachten, ouders, school, buurt):

https://www.stedelijko
nderwijs.be/hettalent

1

DE SCHOOLVISIE: HET UITGANGSPUNT IS ‘ONDERZOEKEND LEREN’

ONDERZOEKEND LEREN VIA EEN ZOEFBOEK
In het zoefboek wordt het proces van onderzoekend leren weergegeven. Via dit boek wordt betrokkenheid
van de ouders nagestreefd (‘zoeven’ tussen thuis en school). Het idee is dat het vergroten van de
betrokkenheid van de ouders de leerwinst van de kinderen kan vergroten. Voor iedere graad is er een
aangepaste versie van het zoefboek, maar in iedere versie wordt de medewerking van ouders nagestreefd.
Enkele screenshots uit het zoefboek (3de graad):

2

Het zoefboek is intensief. Binnen de school is afgesproken om het zeker in te zetten tijdens de
schoolprojecten, dat is 4x op een jaar. Dit jaar vond bijvoorbeeld al het schoolproject ‘Op een onbewoond
eiland’ plaats.
De redenen voor de opstart van het zoefboek zijn, behalve ouderbetrokkenheid:
Beginsituatie achterhalen
Betrokkenheid/inbreng vergroten
Woordenschat uitbreiden en spreekdurf vergroten
Creativiteit prikkelen
De aanpak met het zoefboek is erg belangrijk omwille van het doelpubliek van de school:
Heel wat kinderen zijn anderstalig. Taal speelt een belangrijke rol. Via de aanpak van onderzoekend
leren brengen kinderen de woorden aan. Ze krijgen heel veel spreekkansen.
Vanuit hun culturele achtergrond zijn heel wat kinderen gewoon om te horen dat iets moet, hoe het
moet, … Ze vertonen een eerder afwachtende houding. Het duurt enige tijd vooraleer dat deze
kinderen actief deelnemen aan allerhande werkvormen om zelf kritisch te leren nadenken.
Aan het einde van een project vindt een evaluatie/reflectie plaats (zie ook
zoefboek): zelfevaluatie, evaluatie van de groep, evaluatie door de leerkracht, …
Er wordt teruggekoppeld naar de onderzoeksvraag en de vooropgestelde doelen
aan het begin. Deze doelen houden voornamelijk verband met leren leren (OVSG).
Per graad werden deze doelen op schoolniveau vertaald naar ‘kinddoelen’.
Procesevaluatie staat centraal, maar er wordt ook nagegaan wat de kinderen
hebben bijgeleerd over het onderwerp. Er gaat ook aandacht naar breed
evalueren via betrokkenheid van o.m. zorgleerkrachten.
Op dit moment is er ook een nieuw ondersteuningsinstrument in opmaak, waarbij
de kinderen per project of periode een ‘scoreroos’ van zichzelf krijgen die telkens
over elkaar zal gelegd worden waardoor ze evolutie doorheen te tijd visueel
kunnen zien.
Onderzoekend leren wordt in de eerste plaats op de school toegepast voor wereldoriëntatie. Er is een weromethode (Mikado) voor de volledige school. Op die manier weten de leerkrachten immers aan welke doelen
ze moeten werken op welke leeftijd (leerlijn). Iedere leerkracht kan kiezen om de handleiding te volgen (bv.
voor nieuwe beginnende leerkrachten), maar een andere leerkracht kan daar veel vrijer mee om gaan. De
leerlijn moet echter gevolgd worden.
Observatie van vaardigheden m.b.t. onderzoekend leren staat centraal en dit gebeurt niet alleen binnen
wereldoriëntatie maar bijvoorbeeld ook tijdens beweging.
Het rapport vormt een feedbackdocument voor de kinderen. Op basis hiervan vinden ook kindgesprekken
plaats. Tijdens zo’n gesprek kunnen kinderen verklaringen geven en kunnen leerkrachten heel concrete
verwachtingen uitspreken.
Binnenkort wordt het zoefboek herwerkt (Welke kansen, mogelijkheden, … zijn er nog? Hoe stemmen we nog
beter af op het doelpubliek van de school? …). Er wordt teruggegrepen naar het vertrekpunt bij de opstart
van de school en er wordt geëvalueerd.

ERVARINGEN OP DE SCHOOL
INGE (2DE KLEUTERKLAS):
Het brainstormen is nieuw voor de ouders, maar de kleuters vertellen, waardoor de ouders zich
bewust worden van het feit dat hun kleuters mee nadenken over wat er in de klas gebeurt. Iedere
brainstorm wordt uitgehangen. Na een tijdje gaan ook ouders mee nadenken over activiteiten, bv. een
dokter uitnodigen om naar de klas te komen, en ze geven spullen mee naar de klas. Er ontstaat een
vertrouwensband tussen de leerkracht en de ouders.
Het brainstormen verloopt in iedere kleuterklas net iets anders:
• K0: vanuit concreet materiaal, wat past erbij het thema
• K1: + foto’s
• K2: + geschreven woord
3
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• K3: + subcategorieën + tekeningen + kleur
Het plannen vormt een uitdaging. Je kan als leerkracht zoveel plannen als je wil, maar soms loopt een
activiteit uit. Bijvoorbeeld het construeren en ontwerpen van een knikkerbaan heeft een week
geduurd: welke materialen kunnen we gebruiken, hoe verhelpen we problemen zoals een knikker die
vastzit, …
Je weet nooit waar je zal uitkomen. Vanuit een brainstorm over de dierentuin eindig je bij eskimo’s en
dit tijdens de zomer. Ook doorheen een thema worden accenten verlegd. Bijvoorbeeld de kleuters
kozen het thema ‘regenboog’ maar ze konden geen regenboog waarnemen. “Ik bood cd’s aan die ik
verspreidde doorheen de klas.” De insteek van de kleuren van de regenboog verdween hierdoor op
de achtergrond, terwijl er meer aandacht ging naar ‘reflectie’.
De aanpak leidt tot een ‘open deur’ gevoel. Ouders zijn meer betrokken, maar ook elders vertellen de
kinderen over hun ervaringen. Ook tussen collega’s ontstaat meer uitwisseling.
Kinderen worden vaak onderschat. Ze weten meer dan we denken. Via onze aanpak wordt hun
nieuwsgierigheid geprikkeld. Ze leren onderzoeksvragen stellen en zelf nadenken over oplossingen.
Als leerkracht kom je door deze manier van werken niet ‘in een sleur terecht’. Je gaat thema’s ook
anders benaderen, bijvoorbeeld eieren en Pasen leiden nu ook tot het onderzoeken van dino’s.

SYLVIA (4DE LEERJAAR):
Het zoefblad gericht op ouderbetrokkenheid werkt niet. De ouders verkiezen eerder het ‘doen’ i.p.v.
denken en schrijven. Er wordt daarom nu in de planning gezorgd voor momenten waarop ouders
kunnen komen ‘mee doen’, bv. vaste dag waarop de ouders naar school kunnen komen. In de agenda
wordt aangegeven wanneer ouders welkom zijn. Je mag je als leerkracht niet te strikt vastzetten. Het
lukt ook niet altijd om alle plannen te realiseren. Ieder project is anders. De planning kan voortdurend
wijzigen. Dit moet kunnen gecommuniceerd worden naar de ouders.
In ieder project komen “maken” en “tonen” aan bod. De uitdaging voor de kinderen ligt in het
voldoende nadenken, en niet louter doen. Ze hebben moeite met plannen. Ze gaan zeer snel over naar
handelen, terwijl ze ook moeten leren om bijvoorbeeld voldoende opzoekwerk te verrichten
vooraleer bv. een tent te maken. Ze krijgen daarom de opdracht om minstens 5 regels te schrijven
over ‘iets nieuws dat ze te weten zijn gekomen’.
Voor de evaluatie/reflectie in het zoefboek hebben de kinderen nood aan korte vragen en subvragen
die hen richting geven. Ook kennis wordt getoetst, bijvoorbeeld: de kinderen presenteren hun
bevindingen over een bepaald onderwerp uit het project, en de presentaties vormen tegelijkertijd
ook een luisteroefening aangezien de inhouden die aan bod komen vervolgens bevraagd worden op
een kennistoets.
Vanuit ieder project volgt er op basis van de evaluatie/reflectie een werkpunt voor de kinderen.
Telkens één zodat ze duidelijk kunnen focussen. Ze geven dit zelf aan, bv. de volgende keer zal ik
meer opzoeken vooraleer ik aan de slag zal gaan, …
Wiskunde en taal verlopen volgens de handleiding, maar waar mogelijk worden aanknopingspunten
gezocht met de projecten, bijvoorbeeld in spellingsoefeningen. Binnen muzische vorming wordt op
een gelijkaardige manier gewerkt als bij onderzoekend leren.
NELE (DIRECTIE):
De schoolvisie steunt op onderzoekend leren. Dit leeft binnen het schoolteam, waarbij de
verschillende leerkrachten zich dit eigen maken op hun eigen tempo. Als directeur pas je
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differentiatie toe op je leerkrachten, net zoals zij dat doen bij hun kinderen in de klas. De leerkrachten
pikken de manier van werken van onderzoekend leren op met een verschillende snelheid. Als
directeur is het dan belangrijk om gesprek te voeren, ook met de leerkrachten die zo’n ‘nieuwe’
aanpak snel in de vingers hebben. Zij kunnen immers ook gefrustreerd geraken, en het is belangrijk
om hen bijkomende uitdagingen te geven zonder dat andere leerkrachten zich bedreigd voelen.
Allerlei manieren worden gezocht om het verhaal van onderzoekend leren te verspreiden, in de
eerste plaats binnen het schoolteam, maar ook verder. Zowel leerkrachten als leerlingen treden
buiten de klasmuren. Er wordt bijvoorbeeld lesgegeven in de gang en ‘kijken over het muurtje’ wordt
onder collega’s aangemoedigd.
Sowieso vraagt een gedragen schoolvisie een cultuur van feedback. Dit betekent dat feedback geven
een taak is van de directie naar de leerkrachten toe, maar ook van de leerkrachten naar de directie
toe. Het mag daarbij ook eens botsen, maar er moet steeds sprake zijn van concrete feedback.
Schoolprojecten (4 per jaar) worden voorbereid via een werkgroep op school.
Welbevinden is erg belangrijk op onze school. Ons doelpubliek bestaat voor een groot deel uit
kansengroepen en het vormt een enorme opsteker vast te stellen dat onze aanpak zijn vruchten
afwerpt, aangezien onze uitstroom het goed doet in het secundair onderwijs.

STEM OP DE SCHOOL ZICHTBAAR…
Tijdens de sessie konden de deelnemers ook de schol
verkennen, door op zoek te gaan naar visuele elementen
waardoor de focus op STEM getoond werd.
Je merkt dat dit ook gaat om verder kijken dan het zoeken naar
logo’s of pakketten.

STEM-onderwijs met een focus op eigenaarschap kan ook
helpen om kinderen op een betrokkenmanier mee te nemen in
een duurzaam verantwoordelijkheidsgevoel.

Foto: Zelf nadenken hoe we afspraken rond sorteren kunnen visualiseren.
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BOODSCHAP VAN DE COP STEM++ AAN HET SCHOOLTEAM…
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VLS BERKENBOS
HEUSDEN-ZOLDER

STEM++

INSPIRATIESESSIE 03 _ 23/01/2018

TREFWOORDEN

INLEIDING

Traject
STEM-reflectiekader
teamgericht

De Vrije lagere school Berkenbos is een multiculturele lager school waar er 196
kinderen school lopen. De school kan dit schooljaar 69 SES-lestijden inzetten
bij het realiseren van hun pedagogisch project. Er is een sterke oriëntering in
de school op gedifferentieerd werken, waarbij co- en teamteaching centraal
staat.

SLEUTELS

Momenteel is de samenwerking met de kleuterschool in de buurt eerder
beperkt tot een aantal praktische zaken (zoals schoolfeest, grootouderfeest). Er
is op heden nog niet echt een afstemming op inhoudelijk vlak.

Eigenaarschap
Eigenwaarde
Eigenheid
Samenwerking

BRON
www.vlsberkenbos.be

De school kiest er ook bewust voor om samen met de kinderen in de klas te
eten over de middag. Hierdoor is er meer rust tijdens het eten en zorg je ook
voor een verbondenheid met de leerlingen.
Visie school zoals omschreven op de website – gericht aan ouders
Zoals iedere ouder wilt u in iedere omstandigheid het beste voor uw kind. Niet
alleen als het aankomt op opvoeding, maar ook en vooral als het aankomt op de
ontwikkeling van uw kind. Ieder kind telt en heeft zorg op maat nodig. Om die
reden slaat onze school al enkele jaren een nieuwere weg in.
We zijn niet alleen een brede school, waardoor leerlingen zich op verschillende
vlakken kunnen ontwikkelen, maar we zijn ook een school die differentiatie hoog
in het vaandel draagt. Zo komt iedere leerling, ieder met zijn talent, op zijn eigen
niveau aan bod in de les. Om deze reden kiest onze school er bewust voor om met
meerdere leerkrachten in een klas te staan en aan co- en teamteaching te doen.
Zo kan er altijd op iedere behoefte ingespeeld worden en krijgt ieder kind
persoonlijke begeleiding. Frontaal lesgeven gebeurt nog, maar veel minder.
Hoekenwerk, contractwerk, activerende werkvormen,... zijn werkvormen die
dagdagelijks gebruikt worden om zo de leerlingen voortdurend te stimuleren om
te leren.
Het leerproces van de leerling wordt individueel opgevolgd en besproken met de
directie waardoor ook zij op de hoogte is van de groei van uw kind. Uiteraard
houdt dit ook in dat ons personeel voortdurend professioneel begeleid wordt. Op
deze manier krijgt iedere leerling de kans om te groeien, in niveau te stijgen en
zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen tempo. Doorheen de jaren hebben we de
leerlingen hierin zien groeien en daardoor zijn we ervan overtuigd dat dit de juiste
aanpak is.

1

STEM-VERHAAL BINNEN HET BREDER SCHOOLPROJECT
Het STEM-verhaal kwam er vanuit het aanvoelen van een nood om breder te gaan kijken naar ons onderwijs.
Door de vernieuwingsinzet rond differentiatie werd ook de interesse van het team geprikkeld om de wereld
van STEM van naderbij te gaan verkennen.
Er werd gezocht naar een manier om mee te stappen in het verhaal van STEM, waarbij de website
http://www.stemopschool.be/ een eerste stap was naar bewustwording rond de beginsituatie van de school.
Op basis van de light versie die werd ontwikkeld door Katholiek onderwijs Vlaanderen konden we een eerste
analyse doen. Deze versie werd voorgesteld en mee onderbouwd vanuit de lerende gemeenschap STEM voor
de basis in 2015.
Bijkomende informatie: www.stembasis.be  documentenbibliotheek  hanteren STEM-reflectie tool

PROCES TOT VANDAAG
1. Beginsituatie analyse op basis van STEM-reflectiekader
Door aan de slag te gaan met het kader konden we een eerste beeld krijgen van waar we stonden als school.
Dit in de eerste plaats met confronterende percentages, nl. ‘WAT? 36%, Hoe? 35% en Wie? 56%’. Maar wat
vooral belangrijk was, was de bijkomende analyses dat de vragen niet altijd begrepen werden, en vooral de
achterliggende inhoud niet.
2. Actieplan binnen de school
2015-2016
•
•
•

Er werd een STEM-werkgroep opgericht. Deze bestond uit 1 leraar per graad en de directie.
Halftijdse techniekcoach voor 10 scholen, dus ongeveer 1x per maand kwam die langs.
Vormingsreeks vanuit de pedagogische begeleiding werd gevolgd, waarbij Lieselot Verdonck de
nascholer was. De bevindingen uit deze nascholingen werden steeds teruggekoppeld naar het volledige
team.
VVKBaO richt in schooljaar 2015-2016 een nieuwe nascholing in over STEM-onderwijs. Door
subsidiëring van de overheid kan deze nascholing één jaar gratis aan onze basisscholen aangeboden
worden. Binnen deze vorming zetten we vooral in op ‘leren van elkaar’ met het optimaliseren van STEMdidactiek in de focus. Hierbij blijft de integratie van STEM voorop staan. De nascholing wordt
georganiseerd binnen lerende netwerken die per netwerk een drietal keer zullen samen komen.
Daarnaast organiseren we een gezamenlijk start- en slotmoment. Per bisdom wordt een vijftal
netwerken opgestart. De deelnemende scholen doen aan de hand van het STEM-reflectie-instrument
een eigen actieonderzoek en brengen zo hun sterktes en zwaktes in kaart. In de sessies wordt er ook
input vanuit ‘expertisenetwerken’ uit hogescholen aangereikt in STEM-labs en de deelnemende
scholen maken kennis met de STEM-academies. De interdiocesane werkgroep wereldoriëntatie volgt
deze nascholing van dichtbij. Door werk te maken van de verbinding tussen nascholing en
pedagogische begeleiding willen we samen werk maken van duurzaam STEM-onderwijs. (uit
www.stembasis.be)
www.stembasis.be  documentenbibliotheek  STEM nascholingstrajecten

•

Er werden eerste stappen gezet naar integratie in de klaspraktijk door het organiseren van
kleinschalige STEM-projecten:
o TOBO-lessen (leraar secundair onderwijs die actief kwam ondersteunen bij het werken
met de mobiele techniektorens) Het nadeel hierbij was dat dit enkel lessen rond techniek
waren (vooral maken, en vooral planmatig werken). De volgende uitdaging was dus om
dit aanbod te verruimen.
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o
o

Er werd een techniekdag samen met ouders georganiseerd, onder het thema:’Beleef het
meedag (fietsatelier, zeep maken, glas graveren, …)’
Technieklesjes in de klas

2016-2017

•

Voor dit schooljaar en eigenlijk doorheen het volledige proces waren de cruciale
aandachtspunten de volgende:
o Centraal: durven vallen en opstaan zowel voor leraar als leerling.
o Het product mocht nooit centraal staan
o De doelstellingen waren:
 Leerling: de motivatie voor techniek verhogen
 Leerkracht: STEM-geletterde leraren maken, vorming volgen, zicht op
leerplandoelen met STEM-link, activiteiten rond STEM uitproberen en
evalueren
 School: STEM-O-Theek inrichten, uitwisseling en samenwerking, uitrollen van
professionaliseringsbeleid, betrekken van het schoolteam, actief
ondersteunen van directie, samenwerken met externen.
o Cruciaal dat je er als directie achter staat en faciliteert waar het kan, zonder je eigen
visie voorop te stellen.

•

Aanzet was gegeven, maar er was een bijkomende nood aan deskundigheid en expertise
o 2 uren per week techniekcoach als coach van de leraar. Hij nam dus het geheel niet over,
maar ging de weg samen met de leraar. Hierdoor ontstaat een coaching op eigen niveau
en ook zekerheid om het uit te bouwen met de leerlingen
o Zorg voor uitwisseling en samenwerking tussen de leraren
Tijdens iedere personeelsvergadering 1uur de tijd om rond STEM aan de slag te gaan
 Uitleggen van input uit vormingen naar de collega’s
 Delen van de lessen die naar de leerlingen werden gebracht op een gestructureerde
manier
o Bereikbaarheid van materialen werd verder gerealiseerd door uitbouw van STEM-ruimte
(oude eetzaal). Eerst was er een andere ruimte voorzien op een andere plaats in het
gebouw, maar de beslissing om met de kinderen in de klassen te eten zorgde voor
nieuwe mogelijkheden met de eetzaalruimte. (zie inleiding)
o Stimuleren van het naar buiten gaan, dus buiten de schoolmuren aan de slag te gaan. (Er
waren dus intensievere contacten met experts en het bedrijfsleven)

•

Bij het begin van dit schooljaar werd de stap gezet naar het laten uitwerken van een activiteit
door elke leraar, als opstap naar een team vol STEM-geletterde leerkrachten.

•

Halfweg dit schooljaar kwam er een pedagogische studiedag waar het gehele kader
laagdrempelig aan bod kwam. Het was essentieel om het kader te brengen vanuit de vraag
van de leraren, en dus vandaaruit te kunnen duiden vanwaar deze innovatie en vernieuwing
kwam.

•

Vertrekken vanuit activiteiten die leraren reeds deden (zeepbellen, auto ver rijden,…) om
vandaaruit de activiteit meer STEM te maken was een volgende vormingssessie. (zie
STEMbasis.be voor informatie over de elementen van de vormingsessie)
o Bestaande activiteiten met sterke focus op het volgen van een stappenplan meer
onderzoekend maken (cfr. Fietsband ,…)
o Bij herwerken en uitwerken van activiteiten staan de Pijlers onderzoekend leren en de
kerncomponenten centraal. Zie www.onderzoekendleren.be
o Invullen schema om naar een les te kijken (STEM-vanuit een probleem?)
3

•

Na de studiedag en workshop kwam de opdracht voor de leraren op een STEM-activiteit te
bedenken binnen het huidige aanbod. Een aantal voorbeelden:
o tenten bouwen,
o Tenten is op dit moment geëvolueerd naar het bouwen van een constructie
 Voorbeeld: Nederlands  rampen  tent
 Criteria opstellen: 12dm³,… (zie wonderzoekers en dakenkoffer)
 Ontwerpen staat centraal
 Coachen om te gaan testen, dus om nieuwe ervaringen te gaan opdoen.
Vandaaruit kunnen ze hun ontwerpproces gaan bijsturen.
 Structuur: vooropdracht / opdracht meedelen en duiden/ werkbundel
overlopen en bespreken / opdracht maken/ testen en bespreken
 Voldoende tijd nemen!
o Wetenschapsproeven,…
o Knikkerbaan
• Licht en donker
o Activiteit waarbij schaduw kunstwerken worden gemaakt
o Verhaal: van zoeken naar de zon om met schaduwen te kunnen werken
• Ei veilig laten landen met Pasen: parachutes… (engineering (link stembasis))

•

De leraren kregen ook een evaluatiewijzer mee voor hun activiteiten, zo kunnen ze dit steeds
gaan bijsturen aan de hand van zelfevaluatie op basis van het vooropgestelde STEM kader.

2017-2018

•

•
•

Verschillende elementen in het geheel van de schoolwerking uitgebouw
o STEM-O-Theek
o Bedrijfsbezoeken
o Beroepen naar de klas brengen
o Schooltuin opgestart in samenwerking met ouders
Bevragingen bij de kinderen. Ze vinden het bijvoorbeeld zeer waardevol dat ze creatief
mogen zijn en ze kijken er uit naar de STEM-momenten.
Verder bouwen aan het meenemen van alle leraren.
vb .vlieger (cfr. Tollen en vliegtuigen)
maken van eigen drankje (linken)
kleuren met natuurlijke materialen groenten (natuurlijke producten cfr. Indianen,
natuurlijke producten (wonderzoekers))…

Bijkomende informatie:
www.kleutersopverkenning.be  jokido  dakenkoffer
www.stembasis.be  documentenbibliotheek  hanteren STEM-reflectie tool
www.stembasis.be  documentenbibliotheek  enigneering
www.uitgeverijzwijsen.be/wonderzoekers
www.onderzoekendleren.be

ENKELE LESSONS LEARNED
1. Tips voor de leerkracht
o Duidelijke criteria voorop stellen
o Zelf goed op de hoogte zijn van het proces.
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o

Voldoende tijd nemen. Kinderen hebben tijd nodig om te experimenteren, te
overleggen, te controleren,…
Zeker niet te veel suggereren in de vragen die de leraar stelt
Verwachtingen bijstellen (niet één resultaat voor ogen houden- kinderen denken op
een andere manier
Takenverdeling laten maken: samenwerken is soms moeilijk

2. In het leerplan is het een oefening om te gaan zoeken naar meerdere doelen om mee te
nemen in één activiteit. Dit omdat je door er meer tijd voor te nemen, meer diepgang
realiseert en meerder doelen bereikt.
3. Blijf een evenwicht zien in het efficiënt laten verlopen van een activiteit en de leerervaringen
van de leerlingen. Let er op dat je leerervaringen niet wegneemt doordat jezelf meer gaat
anticiperen om mogelijke valkuilen waar de leerlingen in kunnen stappen. Dus wees attent
voor het verliezen van kansen, door leraren die het ‘beter’ voorzien. Vb. aanrommelen heeft
ook zijn waarde in een leerproces, maar kan je zelf organisatorisch uitschakelen.

TOEKOMSTPERSPECTIEF: VERDER BOUWEN OP VISIE NIVEAU
Onlangs vulden we het STEM-reflectie instrument opnieuw in, en merkten we dat we de vragen nu wel
begrepen. De scores waren nu 79% wat?, 82%Hoe? En 81% wie?. Hier kunnen we alvast fier op zijn en op
verder bouwen.
We willen ook de boodschap meegeven dat het vernieuwingsproces ook vaak in kleine dingen zit en niet groots
hoeft te zijn.
We plannen binnenkort een grootschalig tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen.
We willen ook explicietere linken leggen tussen taal en STEM. Zeker omdat diversiteit een centraal aspect is
binnen onze school en we geloven dat STEM het schoolverhaal kan versterken en omgekeerd. Zo vinden we
ook dat het werken met dagcontracten zijn meerwaarde heeft voor de implementatie van STEM in ons onderwijs.
Omdat schoolvernieuwing geen verhaal is van iedere school op zijn eiland bouwen we ook binnen de
scholengemeenschap verder aan deze vernieuwing. Hiervoor hanteren we bijvoorbeeld ook werkvormen die
binnen de lerende gemeenschap aan bod zijn gekomen. Daarom herhalen we ook nog even een oefening met
jullie.
Opdracht balpennen (STEMbasis.be voorbeeld)
Bijkomende informatie:
www.stembasis.be  documentenbibliotheek  bedrijfbezoek leerlingen

RONDLEIDING IN DE SCHOOL
De voormalige eetzaal werd ingericht als polyvalente ruimte waar aan de slag kon worden gegaan voor grotere
activiteiten. Op het vlak van investeringen werd dit zo kosteloos mogelijk gehouden.

5

MEER WETEN?
www.vlsberkenbos.be
www.ontdektechniektalent.be
www.stemopschool.be
https://www.uitgeverijzwijsen.be/wonderzoekers
www.kleutersopverkenning.be
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www.stembasis.be
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De Vrije Basisschool Heilige Familie is een multiculturele basisschool. Er lopen
momenteel 37 nationaliteiten school. De voorbije jaren zette de school zich
actief in om een afspiegeling te zijn van de diverse buurt.

SLEUTELS
Eigenaarschap
Eigenwaarde
Eigenheid
Samenwerking
Assessment
Integratie

BRON
www.heiligefamiliescha
arbeek.be

Voor heel wat kinderen op de school is Nederlands niet de thuistaal.
Daartegenover staat dat in onderwijs doorgaans gefocust wordt op taal en
wiskunde. Als zorgcoördinator kon de directeur ervaren dat dit zorgt voor een
spanningsveld. Kinderen willen immers niet uit de klas gehaald worden voor
remediëring. Ze hebben ook andere talenten.
Stukje tekst uit ‘Onze troeven’ op de website
Leren draait om veiligheid en om vertrouwen. Om een uitdagende leefwereld op
maat van elk kind. Om denkvermogen dat geprikkeld wordt. Verbeelding aan de
macht. Het is talent herkennen en doen bloeien. Het is leren omgaan met
gevoelens, leren genieten, leren leven met alle zintuigen.
Wij werken voor blije en spontane robbedoezen. Zelfzeker, kritisch, weerbaar,
vrank en vrij. Creatief en boordevol ontdekkingsdrang. Klaar om de wereld te
bestormen. Goedgemutst, wel omringd en stevig geaard, thuis, in de school en in
de buurt.
Als je blinkende oogjes ziet, dan zit het wel snor met die school. Dat geloven wij.
De visie van de school sluit aan bij insteken omtrent 21ste eeuwse vaardigheden,
doelstellingen vooropgesteld door de Verenigde Naties, … De focus ligt sterk
op talentontwikkeling. Het pedagogisch project van de school steunt op drie
pijlers:
- Welbevinden
- Betrokkenheid
- Preventieve zorg
Het idee hierachter is dat als een kind zich goed voelt in zijn vel, het altijd tot
leren kan komen. Op basis hiervan is de basizorg in de loop der jaren
behoorlijk afgenomen op de school. Kinderen kunnen namelijk hun weg vinden
via ook andere insteken dan taal en wiskunde (cfr. meervoudige intelligentie).
De basiszorg wordt verzorgd door een psycholoog en orthopedagoog.
De bedoeling is dat de kinderen het volledig pedagogisch project doorlopen
dat de school uitstippelde. Kinderen starten op de school als instappertje (40 à
50 per jaar). Zij-instromers zijn er slechts in uitzonderlijke situaties.
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Er wordt nu zoveel mogelijk ingezet op permanente evaluatie. Op het rapport wordt heel wat feedback
genoteerd. Ook vinden hierover kindgesprekken plaats. De interdiocesane toetsen worden wel afgenomen om
de werkwijze van de school te evalueren. Sinds dit schooljaar is men overigens verplicht om van 2 domeinen
een gevalideerde toets af te nemen en vanaf volgens schooljaar voor minstens 3 domeinen.
De school zet ook in op betrokkenheid van ouders. Ook daar zitten talenten, deze worden aangesproken op
basis van gebieden zoals mobiliteit, groene duurzame school, … De school is een brede school. De overtuiging
leeft dat om gelijke onderwijskansen te creëren directie en lerarenteam moeten zoeken naar een systeem om
het sociaal netwerk van kinderen te vergroten. Op deze school wordt bijvoorbeeld direct gecommuniceerd
naar ouders over het aansluiten van kinderen bij naschoolse activiteiten op basis van de talenten, interesses,
noden, … die leven bij de kinderen. De naschoolse activiteiten worden gedeeld door drie scholen.
Samenwerking speelt zich vooral af bij kleuter, 1ste graad, de leeftijd waarop kinderen nog geen groot
onderscheid ervaren. Het idee hierachter is dat de school slechts 1/3 van de tijd van de kinderen uitmaakt. De
tijd daarnaast is ook super belangrijk, en daarom is het nodig om de ouders zoveel mogelijk te betrekken en
aan te spreken. De directeur vindt het één van zijn belangrijkste taken om de ouders ‘rechttoe, rechtaan’ aan te
spreken en de kinderen te stimuleren.
Op termijn wil men op de school evolueren naar groepen in plaats van klassen. Op voorhand wordt nagedacht
over groepssamenstellingen, bv. door talenten te mixen tot heterogene groepen die allemaal tot een mooi
verhaal kunnen komen.
Er wordt ook samengewerkt met verschillende secundaire scholen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een
tienerschool.

STAPSGEWIJS NAAR STEM OP SCHOOL
Eerst via ouders:
-

Beurs: waar de kinderen kennismaken met beroepen
Ook mindere bekende beroepen of beroepen die minder zichtbaar zijn in product. Bijvoorbeeld:
architecten komen aan het woord, ook in relatie met de renovatie van de schoolgebouwen.
Moestuinproject op het dak van de school wordt vormgegeven door de ouders en de kinderen

Dit schooljaar is er een ‘STEM-leraar’ werkzaam op de school gedurende 4u in de week. Hij werkt een aantal
STEM-projecten uit en die worden samen met de klasleraar uitgerold in de verschillende klassen van de lagere
school. Het doel is dat de kinderen al eens kunnen proeven van STEM-onderwijs, maar bovenal dat de leraren
van de school vaardiger worden in STEM, geprikkeld worden, … en dit uiteindelijk zelf zullen kunnen
oppakken. De bedoeling is dat de leraren dit zullen meenemen in hun klasgebeuren, net zoals muzische, ICT,
… wanneer het relevant is. STEM speelt zich dan ook af in de klas, er is geen apart STEM-lokaal voor handen.
Waar mogelijk wordt dit jaar ook al geprobeerd om de STEM-projecten te laten aansluiten bij wat leeft in de
klas. Het zoeken naar aansluiting bij authentieke contexten zorgt ervoor dat leraren uit hun comfortzone moeten
stappen. Dat is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Maar dit kan doordat leraren geen druk moeten ervaren.
2

De directie acht zich verantwoordelijk. Er wordt benadrukt dat ‘we goed bezig zijn’ en dat ‘we ons geen zorgen
moeten maken’. Leraren worden ook bewust gecombineerd, bv. dromer combineren met een leraar die meer
houvast nodig heeft.
De school wil inzetten op STEM, niet omdat het hip is, maar omdat kinderen hierin hun weg kunnen vinden.
Specifieke doelgroepen, zoals anderstalige kinderen of meisjes, worden daarbij niet benoemd. STEM voor
iedereen is het doel.

DE STEM-LERAAR AAN HET WOORD
De STEM-leraar is leerkracht Secundair Onderwijs (Sint-Laurens School Zelzate): Elektriciteit 2de graad
(praktisch, BSO), STEM 1ste graad
(Vooropleiding Leerkracht SO Lichamelijke opvoeding & Techniek / SeO Elektriciteit)
Het doel van de STEM-leraar is om STEM binnen te brengen op de school, in de klassen, bij de leraren. Dit
gebeurt door middel van voorbeeldactiviteiten die nu worden uitgerold via co-teaching (STEM- en klasleraar).
Op die manier moeten de leraren warm gemaakt worden en voldoende vaardig worden zodat zij in de komende
jaren zelf STEM kunnen implementeren.
Wat STEM op school betreft worden een aantal principes vooropgesteld door de STEM-leraar:
- Ontwerpen is niet hetzelfde als maken. Dit wordt ook geëxpliciteerd naar de kinderen (IKEA voorbeeld)
- Minstens 2 STEM-disciplines in een project
- Leerlingen laten onderzoeken!
- Mislukken mag!
- Verschillende uitkomsten zijn mogelijk vanuit een project
- Blijven uitdagen!
- Aansluiting wordt gezocht bij wat leeft bij de kinderen, in de klas, …
- STEM-projecten worden aangevuld met techniek-projecten, bv. maken van een bibberspiraal
- Kinderen werken individueel, per 2 of per 4
Persoonlijke uitdagingen:
-

-

Als leraar Secundair onderwijs is het moeilijk om de moeilijkheidsgraad in te schatten, in het bijzonder
voor de 1ste graad
Als leerkracht moet je zelf wel wat uitzoeken, uitdokteren, … bv. i.v.m. apps (bloxets, ozobot, …)
Er is geen specifiek leerplan. Dit zorgt voor een speelveld, maar tegelijkertijd een zoektocht naar
projecten op basis van de 4 disciplines
Aansluiting wordt gezocht bij WERO-thema’s. Dit is een uitdaging voor een leraar Secundair onderwijs.
 Betrokkenheid van de klasleraar is nodig.

Persoonlijke positieve ervaringen:
-

-

Leerlingen kijken positief naar het vak/richting STEM.
Leerlingen evolueren tijdens het project van minder succesvol naar (meestal) succesvol.
Leerlingen oefenen thuis, ze bouwen thuis verder, …
Op de school wordt er geïnvesteerd, die ondersteuning vanuit de directie voelt goed.
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allon.be/

GO! DE LUCHTBALLON
TIENEN
INSPIRATIESESSIE 05 _ 02/05/2018

De Luchtballon is een GO! basisschool met 60,5% SES leerlingen. De school is
gelegen in een kansarme buurt in Tienen waar de kansarmoedecijfers hoger
zijn dan gemiddeld in Vlaanderen.

MEER TECHNIEK OP SCHOOL
In 2007 kreeg de school een advies 2 voor wereldoriëntatie bij doorlichting van
de school. In 2010 was er sprake van een gunstig advies, maar de directrice
vond zelf het onderwijs in techniek nog ontoereikend op school. De vraag werd
gesteld: Hoe vertalen we het leerplan naar de klaspraktijk?
Het beantwoorden van deze vraag verliep moeilijk. De nood aan nascholing
werd ervaren. Twee collega’s werden afgevaardigd om deze taak op zich te
nemen. In het kleuteronderwijs was iemand onmiddellijk bereid vanuit eigen
interesse. In het lager onderwijs werd iemand uitgekozen op basis van talenten
zoals het enthousiasmeren van collega’s. Zo is een kernteam ontstaan met twee
interne techniekcoaches en de directrice. Zij volgden twee trajecten bij de
pedagogische begeleiding, waarbij telkens teruggekoppeld werd naar het
voltallige team. Er vond ook een analyse plaats van de beginsituatie.
Bij visieverkenning had het team het moeilijk maar vanaf de uitwerking van de
lessen was er geen terughoudendheid meer bij het team. De techniekcoaches
gingen eerst zelf aan de slag: ze werkten een activiteit uit en testten deze uit. Ze
brachten hun verhaal op een personeelsvergadering. Vervolgens werden alle
lessen voor alle klassen vorm gegeven door de twee techniekcoaches tijdens
hun vrije uren, zoals tijdens de lessen beweging van hun klas. Als er een les
gegeven werd, dan zorgden de techniekcoaches voor ondersteuning door
aanwezig te zijn in de les.
Het uitschrijven van lessen gebeurde in het kader van uitwisseling en coaching,
zodat er een basis is om vandaaruit te vertrekken als het gaat over techniek op
school. Dit is belangrijk, aangezien het team nu mee is, maar ieder jaar ook
nieuwe leerkrachten instromen. Dit jaar zijn er bijvoorbeeld zeven nieuwe
leerkrachten. Deze leerkrachten moeten telkens opnieuw ‘ingewijd’ worden in
het verhaal van de school. Hiervoor zijn de interne techniekcoaches heel
belangrijk.
Een belangrijke voorwaarde tot slagen? Als team vanuit een drive allen voor
eens soortgelijk einddoel willen gaan. Ook nieuwe leraren moeten dus
meegenomen worden in dit proces. Het startpunt om alle neuzen in dezelfde
richting te krijgen was het uitwerken van een gedragen schooleigen visie.
Dit gebeurt of gebeurde door open vragen te stellen over techniek,
bijvoorbeeld:
Over welke materialen beschikt de school?
Hoe gebeurt het vastleggen?
Is er een horizontale en verticale leerlijn?
Wat is het technisch proces maken/gebruiken?
1

-

Wat brengt dat op voor een kind; talentontwikkeling?
Hoe verloopt de samenwerking met bedrijven?

Een reflectie op de techniekactiviteiten leerde het team dat:
de leerlingen goed gemotiveerd zijn
het een andere manier van werken is
kinderen zelf oplossingen zoeken
men al doende leert
leerlingen veel creativiteit hebben om tot oplossingen te komen, maar dat er wel kennis nodig is
je best niet teveel criteria bepaalt en deze duidelijk omschrijft of zichtbaar maakt
de verschillende stappen binnen het technisch proces ontzettend belangrijk zijn
je kinderen die niet tot een oplossing komen andere materialen kan aanbieden of kijkwijzers,
stappenplannen, …
na-apen te vermijden is, maar soms wel eens kan
je het niet te ver moet zoeken, maar binnen de leefwereld van het kind
de organisatie belangrijk is, bijvoorbeeld aanbod van materialen (bv. kinderen zelf materialen laten
‘kopen’ via een beperkt budget)
het helpt als leerlingen gewoon zijn om groepswerk te doen
je best open vragen stelt en niet direct gaat sturen
je soms een stap terug moet nemen en de leerlingen alleen moet laten zoeken
je goed moet nadenken over de selectie van doelen
muzische vorming niet gelijk is aan techniek (ze kunnen wel samen gaan)
kinderen die tijdens andere lessen ‘uitvallen’ vaak als eerste tot een ‘goed’ resultaat komen.
Een terugblik op het proces van ‘techniek in de vingers’ op schoolniveau legt volgende succesfactoren bloot:
Drempelverlagend werken
Werken met interne techniekcoaches
Uitproberen
Samen met het team activiteiten uitwerken
De klasleerkracht ondersteunen tijdens het geven van een techniekactiviteit
De rol van de directeur als coach niet als evaluator
De reflectiecirkel hanteren maar steeds vertrekken vanuit het positieve
Tijd investeren en ruimte laten

VAN TECHNIEK NAAR STEM OP SCHOOL
Vervolgens rees de vraag over de evaluatie van techniek. Het leerplan van het GO! over techniek omvat maken
& gebruiken als toepassingsgebieden. Er werd voor gekozen om voor iedere klas acht activiteiten uit te werken
per schooljaar. Hierbij wordt op schoolniveau een leerlijn gehanteerd die steunt op wetenschappen (cfr.
kijkwijzers). De idee is dat wetenschappelijke inhouden vastliggen, waardoor deze een houvast kunnen vormen
om techniek/STEM-activiteiten aan vast te hangen en uit te rollen over de verschillende klassen heen. Vanuit
techniek was het op die manier een kleine stap naar STEM!
De drijfveer voor dit alles waren en zijn de kinderen! Heel wat kinderen hebben een kansarme
achtergrond, het zogenaamde ‘watervalsysteem’ leeft erg, … waardoor er nood is aan het vroegtijdig
ontdekken van talenten bij kinderen. De activiteiten tonen aan dat kinderen die anders vaak niet
opvallen het voortouw nemen.
De school wou ook investeren in leermiddelen (lage score in analyse van beginsituatie). Er werd een dossier
ingediend voor subsidies om een STEM-lokaal in te richten en een externe STEM-coach te betrekken (5000
euro). Een oud chemielokaal werd letterlijk ontstoft en omgevormd tot een multi-inzetbaar STEM-lokaal dat
door de klasleerkrachten kan gereserveerd worden voor STEM-activiteiten. In dit lokaal zijn de materialen
geordend op basis van de wetenschappelijke inzichten die centraal staan in de leerlijn op school.
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De externe STEM-coach had het in het begin moeilijk om het niveau van de kinderen in te schatten, maar na
enkele gesprekken kon hij aan de slag om de leerkrachten te ondersteunen in hun klas.
Op school wordt STEM beschouwd als een visie waarin wiskunde, wetenschappen en techniek verweven zijn.
In kleuteronderwijs starten alle thema’s vanuit een onderzoeksvraag (vanuit wereldoriëntatie)
Vanaf de 1ste graad wordt gewerkt met het vragenmachientje (cfr. wetenschapsknooppunt)
Onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal (https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl)

EEN VOORBEELD UITGELICHT: EEN OPRUIMROBOT
In 2015 vond een wedstrijd plaats vanuit het GO! over het creëren van een robot. De 3de kleuterklas nam deel
aan deze wedstrijd, maar de hele school werd betrokken.
De kleuters gingen eerst op bedrijfsbezoek om hun beeld van robots te verrijken. Hier kwam heel wat bij kijken:
een bedrijf overtuigen om kleuters te ontvangen, afspraken maken, … De Suikerfabriek in Tienen was bereid
om mee te werken aan het project. Er kwam iemand uit de fabriek op bezoek in de kleuterklas om de drempel
voor de kleuters te verlagen om bijvoorbeeld vragen te stellen. Tijdens het bezoek gingen de kleuters in de
suikerfabriek op zoek naar robots. Ze namen zelf foto’s en vulden een onderzoekskaart in. Dit werd voorbereid
in de klas (bv. hoe neem ik een goede foto?). Kinderen kregen dan de opdracht om zelf een robot te maken die
moest beantwoorden aan vooropgestelde criteria. De kleuters stelden hun robot voor tijdens een
tentoonstellings-moment in het Huis van GO! samen met vertegenwoordigers van de suikerfabriek.
Hoewel dit een project was van de 3de kleuterklas werd de gehele school betrokken, bijvoorbeeld een klas
maakte lijm om de robot te creëren, een klas maakte een animatiefilmpje, … Het project werd ook gebruikt als
voorbeeld voor de andere klassen op school: Hoe ga ik op bedrijfsbezoek? Hoe bereid ik dit voor?

WAAR WILLEN WE NAARTOE?
“We zien dingen gebeuren bij de kinderen die we anders niet zouden zien.” De school wil dan ook verder inzetten
op talenten. Dit houdt in dat het team op een andere manier naar de kinderen moet kijken: ‘Wat gaat al goed?’
in plaats van ‘Wat lukt nog niet?’. ‘Kijken naar wat de kinderen kunnen en daarop verder bouwen’ treedt op de
voorgrond, evenals het vertrekken vanuit interesses en vragen van de kinderen.
Evalueren gebeurt al breed, maar de rapportering naar de ouders is nog in ontwikkeling. Kinderen worden
geobserveerd of er worden gericht vragen gesteld aan de kinderen. Er wordt hierbij een formulier gebruikt
waarop kruisjes worden geplaatst per gedragsindicator. Per keer worden vier kinderen gevolgd.
De leraar is belangrijk! Het STEM-verhaal wordt levend gehouden op school. Op iedere personeelsvergadering
wordt een stand van zaken meegedeeld over STEM, maar ook over andere aandachtspunten op school zoals
woordenschat, mondelinge taalvaardigheid, … Via die weg worden de STEM-coaches aangesproken. Zij blijven
een actieve rol spelen. Via de reservering van het STEM-lokaal kan er een zicht bewaard worden op hoe
levendig STEM is in de verschillende klassen.
De school zet momenteel in op herprofilering van de school. De boodschap van onderzoekend en ontwerpend
leren wordt hierbij eenduidig uitgedragen. Langzaamaan heeft dit ook gevolgen en zijn er bijvoorbeeld
zijinstromers die specifiek voor de school kiezen omwille van de STEM-visie.
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De Vrije basisschool Sint-Lodewijck in Deerlijk is een basisschool met twee
gebouwen op een 100-tal meter van elkaar. De school kan een 120-tal kleuters
en een 200-tal lagere schoolkinderen begeleiden.
“We zijn als school op weg om te groeien, dit binnen STEM maar ook ruimer
vanuit de breedheid van een school met het oog op een steeds veranderende
samenleving. We brengen dus zeker geen afgewerkt verhaal, maar een verhaal
van zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van ons onderwijs steeds beter te
maken”
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Eigenwaarde
Eigenheid
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Assessment
Integratie

OPBOUW SESSIE
•
•
•
•
•
•

Onthaal
Welkom en duiding
Wortels en inspiratie
Pauze
STEM in de praktijk: Filip Maquet (ICT coach) – Lore Hellin (STEM coach)
Vraagstelling

BRON
www.sintlodewijk.org

EEN SCHOOLVERHAAL OP WEG NAAR IMPLEMENTATIE
VAN STEM
Het STEM-verhaal is geen afgewerkt verhaal en is zeker geen perfect verhaal
over STEM in de praktijk brengen.
DE WORTELS VAN HET STEM-VERHAAL
a) Maatschappelijke context: veranderende maatschappij, nieuwe beroepen,
duurzaamheid, vraag secundair onderwijs, nood aan technische profielen
b) Techniekacademie: loopt reeds een 4-tal jaren in Deerlijk met
ondersteuning vanuit de school.
c) STEM-olympiade: organisatie op Vlaams niveau en 4 jaar terug won de
school een legomindstorm pakket. Op basis daarvan was er verdere
doorstroom naar het team.
d) Kangoeroewedstrijd: rekendenkpuzzel om wiskunde op een andere manier
in de kijker te plaatsen.
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e) ZILL: het nieuwe leerplan van het Katholiek onderwijs Vlaanderen wordt vanaf 2019 geïmplementeerd in de
school. Vanuit dit gegeven ligt er ook de uitdaging om anders naar onderwijs te gaan kijken.
UITDAGING OF PROBLEEM
De kunst is om een probleem te benaderen als een uitdaging. Een uitdaging inspireert omdat deze moeilijk is.
De uitdaging die de school willen aangaan, is om aantrekkelijk en efficiënt onderwijs aan te bieden voor elk
kind. Om een uitdaging het hoofd te kunnen bieden als team, moeten we durven stroomlijnen en ons de vraag
stellen wat we belangrijk vinden.
INSPIRATIE ROND STEM
a) Projectoproep Provincie West-Vlaanderen rond flankerend onderwijs.
Op basis van deze oproep ontving de school 20.000 euro voor het project ‘iedereen STEMgezind’. Met de
toegekende middelen werden uren ingekocht bij het ministerie voor onderwijs om een STEM-coach vrij te
maken voor de scholengemeenschap: 8 lestijden per week.
Projectomschrijving: Met het project ‘iedereen STEMgezind’ willen we in de eerste plaats dat alle
leerkrachten weten wat STEM is en hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan. Ze moeten specifieke
methodieken (onderzoekend leren) beheersen en op hun beurt de kinderen het onderzoekend leren
‘aanleren’. Het project moet ook duurzaam zijn: inzichten moeten verankerd worden in de basisscholen.
b) Wat vooraf ging aan het project (schooljaar 16-17)
• Leerlabo STEM (6x 3u) (VIVES) gevolgd door 2 directeurs vanuit de scholengemeenschap
• Nascholing ‘aan de slag met STEM en onderzoekend leren in de basisschool’ (3u) (VIVES) voor alle leraren
c) Aanstelling STEM-coach voor scholengemeenschap (17-18) voor 8 lestijden.
De STEM-coach is een jonge leerkrachte die al vertrouwd was met de school via haar bacheloropleiding
lager onderwijs via werkplekleren (VIVES). Ze had in haar basisopleiding een basis meegekregen rond
STEM, maar had er haar niet verder in geprofileerd. Bij aanvang van het traject heeft zij een nascholing
gevolgd van 3 dagen aan de Arteveldehogeschool.
d) 2de nascholing voor alle leraren in 2 sessies van 3uur (17-18): Goed STEM-onderwijs in de basisschool verzorgd
door het Katholiek onderwijs Vlaanderen.
Het basisidee was hier dat het vooral essentieel is om een STEM-bril op te zetten en niet te focussen op grote
veranderingen, maar op kansen die zich voordoen in de reguliere schoolwerking.

OP WEG NAAR EEN NIEUWE MISSIE VAN DE SCHOOL
In het verhaal van de school is het ook belangrijk om de bredere veranderingen in de schoolvisie te schetsen.
Omdat dit het kader schetst waarbinnen we het accent op STEM kunnen kaderen. De school wil zich momenteel
op een andere manier organiseren en volgt hiervoor een traject bij Flanders synergie rond ‘slim organiseren’.
Het eerste wat moest gebeuren, was het maken van een visietekst, die niet al te uitgebreid mocht zijn. De
visietekst werd een missietekst, waarin linken te vinden zijn naar STEM-onderwijs, namelijk:
• op een creatieve manier samenwerken
• vanuit talenten
• veilige leeromgeving
• uitdagingen als iets positiefs zien
• betekenisvolle contexten
STEM staat niet expliciet in de tekst, maar het is wel een aanpak die perfect aansluit bij onze missie/visie.
“We willen een zorgzame, open en eerlijke school zijn. We vinden het sociale aspect zeer belangrijk. We werken
op een creatieve manier samen, met zin voor realisme, in een groene en gezonde omgeving. We zijn een katholieke
dialoogschool met groot respect voor alle betrokkenen en met bijzondere aandacht voor alle vormen van diversiteit.
We zetten in op de totale ontwikkeling en het groeien in het eigenaarschap van het leren. (…)”
Kinderen zijn allen krachtig en hebben hun eigen profiel. Door te focussen op STEM krijg je als leraar een
breder zicht op het profiel van alle kinderen en kan je je beeld gefundeerder bijstellen of vormen over een
kind. Hoewel de STEM-aanpak nog in zijn kinderschoenen staat op school, merken de leerkrachten nu al op dat
bepaalde kinderen eruit springen via STEM, terwijl deze zelfde kinderen tijdens andere lessen extra zorg
vragen.
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ROL VAN DE DIRECTEUR
Vanuit gesprekken over het traject dat de school doorloopt, komt de rol van de directeur op de voorgrond:
•

•

•

•

Coachen vs controleren
o Leraren ondersteunen om te groeien is veel nuttiger dan te controleren. Waarderen waarmee ze bezig
zijn, geeft veel meer energie bij de leraren. Waarderen betekent ook dat je wel op de hoogte bent van
wat ze doen, maar niet dat je gaat controleren of oordelen.
o Er worden geen lijstjes of documenten opgevraagd.
o Er zijn wel gesprekken waarin we zoeken naar oplossingen voor problemen die leraren ervaren.
Leerkansen (leren) zien, meedenken
o Zelf ook suggesties delen van de kansen die de directeur zelf ziet op school of in de klassen.
Bijvoorbeeld: Potjes met water en olie vanuit een les rond drijven en zinken leidde tot een suggestie
om deze context aan te grijpen en om de kinderen zelf manieren te laten vinden voor het scheiden van
water en olie.
o Filmpjes van de ervaringen van de leerlingen terug te vinden op de webpagina van de school.
(www.sintlodewijk.org)
Rijke contexten zoeken
o De uitdaging is hier om weer te focussen op bovenstaande. Dus leraren begeleiden om kansen te zien
in de omgeving, ook voor andere leergebieden. Zoeken naar betekenisvolle contexten zou nog meer
de basis moeten vormen van het onderwijs dat we aanbieden aan de kinderen.
Fouten maken mag
o Leerkrachten mogen zaken uittesten. Er is ruimte om te experimenteren. Probeer maar zaken uit en het
mag zeker ‘fout’ lopen. Ook dit is onderdeel van STEM. Het gaat erom niet op te geven, maar te
verbeteren, te leren uit pijnpunten, …

STAND VAN ZAKEN MEI 2018 (8 MAANDEN LATER)
DE STEM-COACH
• Bracht in kaart wanneer wetenschappen en techniek al aan bod kwamen in het curriculum
• Werkte exemplarische STEM-opdrachten uit (zie ook www.iedereenstemgezind.be)
• Ontwikkelde een STEM-sjabloon als tool ter ondersteuning van de leraren, ook op lange termijn
• Ondersteunde/ondersteunt de leraren binnen de scholengemeenschap voor STEM
DE WERKING VAN DE STEM-COACH WERD/WORDT ONDERSTEUND DOOR DE DIRECTEURS
• Er zijn keuzes gemaakt om de coaching aan te passen aan de context van de school. Er wordt gewerkt met
twee sporen:
o Op één school met specifieke aandachtspunten als gevolg van een doorlichting nam de STEM-coach
de STEM-lessen voor haar rekening.
o Op de anderen scholen binnen de scholengemeenschap verzorgden de leerkrachten zelf de STEMopdrachten met ondersteuning van de STEM-coach.
• Voor de STEM-coach werd gekozen voor een coach zonder specifieke ‘technische’ achtergrond om ook het
beeld mee te geven dat leerkrachten zelf kunnen groeien en dat het niet noodzakelijk is om een zeer
diepgaande expertise te hebben.
• Specifiek voor de kleuterschool werd de STEM-coach versterkt met een leraar kleuteronderwijs die voor
enkele lestijden opdracht werd aangesteld om het STEM-verhaal te implementeren in het kleuteronderwijs
binnen de scholengemeenschap. Dit is een jonge leerkrachte die zich in de basisopleiding had geprofileerd
binnen STEM, met een keuze voor dit topic in haar bachelorproef.
• De twee directeurs zorgen voor doorstroming van het verhaal naar het college van directeurs.
5 KERNTEAMS OF LERENDE NETWERKEN VAN LERAREN
Op basis van de leeftijd van de leerlingen werden over de verschillende scholen van de scholengemeenschap
heen vijf kernteams samengesteld. Leerkrachten werden/worden meerdere keren samen geplaatst om STEMopdrachten te ontwikkelen en hun ervaringen uit te wisselen (bv. zoeken naar contexten en activiteiten in
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methodes om deze STEMmig te maken). De STEM-coach treedt hierbij op als coach. Nadat de activiteiten
uitgeprobeerd zijn vindt reflectie plaats en worden de ‘lessons learned’ vastgezet (ook onderdeel van het STEMsjabloon). Op dit moment zijn dit de grootste aandachtspunten:
• Het leren zien van kansen, contexten
• Leren loslaten, o.a. van product/eindresultaat en van de focus op lukken
• Onzekerheid rond expertise van technische aspecten (technische geletterdheid)
ACTIVITEITEN IN DE KLAS
Er werden dus al talrijke STEM-activiteiten uitgewerkt door de STEM-coach en de leraren. Deze zijn te vinden
via www.iedereenstemgezind.be. De activiteiten zijn geordend volgens leeftijd. De volgende stap is het
opstellen van leerlijnen.
De ervaringen met de STEM-opdrachten in de klas worden gedeeld via posts op een blog. Op die manier
worden ouders op de hoogte gebracht. Daarnaast helpt de blog ook om als directeur voeling te houden. De
leerkrachten kiezen echter zelf wat ze op de blog plaatsen en er zijn hier geen verplichtingen aan.
DUURZAAMHEID
• Waarborgen door de uitbouw via een databank (zie www.iedereenstemgezind.be)
• Verder delen van de activiteiten die de leraren hebben uitgewerkt en zullen uitwerken via het STEMsjabloon. Het STEM-sjabloon geeft leraren een houvast om te weten dat ze ‘goed bezig’ zijn.
• Inbouwen van 3 formele STEM-namiddagen in de school, ook klasoverschrijdend en -doorbrekend werken.
De voorbereiding hiervan zal opnieuw samen gebeuren.
• De 5 lerende netwerken van de leraren binnen de scholengemeenschap rond STEM verder zetten. Ook met
multimedia werd dit model toegepast: de leerkrachten zijn het gewoon om ervaringen te delen en ze
waarderen dit ook.
• Blijvende aandacht vanuit de pedagogische coaching vanuit de scholengemeenschap
• STEM coach: indien opdracht verder gezet kan worden, zal haar opdracht verschuiven naar individuelere
coaching bij een aantal leraren. Op dit moment is haar opdracht reeds meer aan het verschuiven naar dit
model, waarbij ze in co-teaching met klasleraar activiteiten uitvoert.

PROJECTWEBSITE WWW.IEDEREENSTEMGEZIND.BE
•
•
•
•

Toegankelijk voor iedereen
Activiteiten geordend per leeftijd
Bundeling van de activiteiten in de databank, die blijvend kan groeien
Activiteiten opgesteld aan de hand van STEM-sjabloon met ook ruimte voor reflectie

VERHAAL STEM-COACH
Vanuit het project ‘Iedereen STEMgezind’ werd een takenpakket vormgegeven. In dit geheel werden globaal
gezien volgende stappen doorlopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zichzelf verdiepen in STEM-theorie
STEM sjabloon lager onderwijs (zie website)
STEM sjabloon kleuteronderwijs (zie website)
Bundelen van wetenschap- en techniekactiviteiten
Lerend netwerksessie 1: activiteiten uitwerken
Lerend netwerksessie 2: ideeën en ervaringen uitwisselen

2-ledige doelstelling:
•
•

Leerkrachten zin doen krijgen in STEM.
Leerkrachten in staat stellen om zelf STEM-activiteiten vorm te geven.
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UITDAGINGEN, VASTSTELLINGEN, BEMERKINGEN, ERVARINGEN …
• Het oorspronkelijke idee was om hetzelfde sjabloon te hanteren voor lager- en kleuteronderwijs. Dit werd
echter bijgestuurd, waarbij vooral de stappen verkort werden. Het sjabloon werd aanvankelijk als
complex ervaren. Eenmaal de gedachtengang omtrent STEM verinnerlijkt werd, bleek het sjabloon toch
vanzelfsprekender dan gedacht.
• Leerkrachten bereidden een activiteit voor in groep (zie lerend netwerksessie 1), om die nadien in de
eigen klas te gaan uittesten. Ze kregen daarna de opdracht om dit samen te bespreken op de tweede
sessie van de lerend netwerken. Dit betekent dat verschillende benaderingen van eenzelfde activiteit aan
bod kunnen komen. Vragen zoals wat lukt al goed, wat nog niet, hoe komt dit, … worden hierbij
besproken. Op basis daarvan komt er reflectie op de activiteit in de databank.
• Ervaringen worden uitgewisseld via foto’s. Ook in de databank zijn foto’s terug te vinden. Dit wordt als
een grote meerwaarde beschouwd. Het maakt de activiteiten onmiddellijk concreet en toegankelijk.
• Centrale aspecten in de coaching:
o Probleemoplossend denken als uitgangspunt
o Durven afstappen van methodes/handleidingen/…
o Het proces staat centraal in plaats van het product

VERHAAL ICT-COACH
Het verhaal over computationeel denken is op de school van start gegaan via een Lego Mindstorm robot die
werd gewonnen door één van de leerlingen op de STEM-olympiade. De ICT-coach verdiepte zich hierin en zo
wordt er momenteel gewerkt met:
•
•

Lego WeDo waarmee standaardopdrachten worden uitgevoerd die verrijkt worden door te spelen met
variabelen
Lego Mindstorm waarmee programmeren een plaats krijgt.
De robots blijven telkens een aantal weken in de klas om problemen aan te pakken.

Via een project van de Hogeschool VIVES (www.STEMcomputer.be) wordt momenteel ingezet op
computationeel denken, waarbij gezocht wordt naar contexten waarbinnen het programmeren in een
realistische en bruikbare context binnen de eigen leefwereld gebeurt. Elke activiteit vertrekt vanuit een
probleemstelling die zich situeert in een authentieke context (vb. een metroplan ontcijferen, een robot
programmeren in de magazijnen van Amazon, …). De probleemstellingen kunnen opgelost worden door
gebruik te maken van ‘computationeel denken’. Omwille van de authentieke context dragen de activiteiten ook
bij tot vertrouwdheid met de realiteit.
Leerkrachten testen de activiteiten uit in hun klas. Op basis van hun ervaringen worden de activiteiten
geoptimaliseerd, om ze vervolgens te kunnen dissemineren naar het bredere werkveld.
UITDAGINGEN, VASTSTELLINGEN, BEMERKINGEN, ERVARINGEN …
De meerwaarde voor de leerkracht is het zien van verschillende denkwijzen bij kinderen. Het is een verrijking
dat er inzicht ontstaat dat problemen op verschillende manieren kunnen opgelost worden. Er is meer dan één
weg om tot een oplossing te komen. Daarnaast kunnen de leerlingen ook leren van elkaars oplossingen om
eigen oplossingen bij te sturen. Het gaat dus niet over het letterlijk overnemen van andere oplossingen maar
eerder over een katalysator om eigen oplossingen verder uit te bouwen. Dit is een manier van werken die ook
perfect kan in andere lessen (bv. een cijferoefening in de les wiskunde). Wanneer een kind een andere strategie
gebruikt om iets op te lossen, kan dit heel verrijkend zijn. Durf dus ruimte te laten om te experimenteren en
waardeer andere oplossingswegen.
Opmerkelijk is dat kinderen die vaak moeite hebben in de ‘reguliere’ lessen eruit springen tijdens de lessen
over computationeel denken. Dit zorgt ervoor dat zij succes mogen ervaren, wat zij niet vaak kunnen ervaren.
Computationeel denken kan gecombineerd worden met andere leergebieden, bv. taal. Het kan ingezet worden
als middel om bijvoorbeeld herhalingsoefeningen uit te voeren. Computationeel denken maakt het mogelijk
om aan een waaier van doelen te werken, bv. samenwerken, initiatief nemen, … Dit zijn doelen die in een
‘reguliere’ les vaak niet aan bod komen.
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Als leerkracht die begint met computationeel denken is het soms confronterend te moeten vaststellen dat
bepaalde kinderen beter op de hoogte zijn van de werking van bv. een Lego Mindstorm robot. Dit mag je niet
laten afschrikken. Je moet jezelf als leerkracht de kans geven om te groeien. Wanneer je meer expertise
verzameld hebt, moet je dan weer een reflectieve houding aannemen om te voorkomen dat je te sturend
optreedt omdat je zelf niet meer zo zoekende bent.
STEM moet eigenlijk door leerkrachten gezien worden als een ‘aanpak’, een ‘manier van denken en doen’,
waardoor het ook mogelijk moet zijn om STEM-activiteiten van bv. ‘5 minuten’/tussendoortjes te doen,
afhankelijk van wat zich aandient of een context die zich voordoet of gecreëerd wordt (bv. het scheiden van
water en olie uit eerder genoemd voorbeeld, of een electriciteitspanne, een vreemd voorwerp dat de klas
binnengebracht wordt, de bevroren waterbak van de kippen, een nieuwsfeit,…). STEM vraagt om het inspelen
op zaken die gebeuren. Dit betekent dat STEM verinnerlijkt moet worden door leerkrachten om leerkansen te
zien en zo betekenisvolle contexten aan te reiken aan de kinderen. Voorbeelden:
-

Een kind dat gooit met een papieren vliegtuigje kan gestraft worden, of de leerkracht kan hierop inspelen
en de kinderen verder uitdagen tot STEM.
Stoelen die verschuiven kunnen een hels lawaai maken, dit kan de aanleiding zijn voor een STEM-opdracht.

ENKELE SFEERBEELDEN
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MEER WETEN?
www.iedereenstemgezind.be
www.sintlodewijk.org
www.vrijecentrumschool.be/debrug
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