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Wat ons eigen is …  

Wat  ons verbindt …  

Zoveel scholen, zoveel ‘eigen’. De Kleine 

Tovernaar start goed, Vlinderwijs wordt doorgelicht, 
’t Schommelbootje viert 35 jaar, De Sterrebloem en 

De Levensboom Marke doen mee aan onderzoek 
Rots&Water,  De Klaproos en ’t Speelscholeke 
beginnen met Rekenwonders, Elke is nieuwe co in 

De Tuimelaar en Tine in wondere wereld, en nog 

veel meer een volgende keer. 

Wat ons verbindt is … cultuurbeschouwing.  

Laat ons samen filosoferen in de aanloop naar 
29/04/2016 – ‘Doedingen, experimenten en 

spelen creëren een gemeenschappelijke ervaring. 
Het is ook een manier om te focussen, om de 

hersenen ‘op te warmen’. Zo betrek je ook de niet 
zo taalvaardige kinderen betrekken bij het 
gesprek.’ vertelt Ilse. Een goede reden om met 
haar te oefenen.  

De Vier Tuinen doet pedagogische studiedag 
over ‘Coöperatieve werkvormen Kagan’ en 
als je wil kan je meedoen met je team! 

Freinet kalender op www.uitwisseling.be 

 
We zien je graag op één van de dagen … 
inschrijven bij lieveveecee@hotmail.com tenzij 
anders vermeld met de groeten van Lieve en Patricia 

Talen en meertaligheid 

Veel begeleiders willen kinderen 

optimaal begeleiden met oog voor de 

thuistaal van de kinderen. Zoekend en 

zichzelf vormend vinden ze antwoorden. 

Later dit jaar delen we die antwoorden. 

Nieuw: 

http://www.meertaligheid.be/home en 

het boek ‘Meertaligheid een troef!’ van 

Sara Gielen en Ayse Isci. Abimo, 2015. 

Rots en Water 
Nog plaats voor opvolgingsdag op do. 08/10 in Leuven. Vrij. 09/10/15 introductiedag in Antwerpen.  

Nog 3 deelnemers nodig  voor basistweedaagse op woe. 9 en do. 10/12/15. Betalend: 360 euro voor FOPEM, 420 euro voor externen. Voorwaarde: introductie gevolgd. Meer uitleg op www.uitwisseling.be documenten – inschrijven mail naar patricia.otte@skynet.be 
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Zorgdagen 

Onze zorgdagen zijn stillaan goed ingeburgerd. Elk jaar komen we 
samen met zorgcoördinatoren om elkaar te leren kennen en met elkaar 
aan de slag te gaan. We maken ruimte voor uitwisseling en overleg, we 

zoeken manieren om inclusie alle kansen te geven, we luisteren naar 
verhalen van elkaar,…  

Dit jaar gaat de eerste zorgdag door op 15 oktober te Gent, dichtbij het 
station. We werken van 10.00 uur tot 15.00uur.  

Begeleiders jongste kleuters 
      Vind je het niet altijd evident om een –steeds groeiende- groep 

jongste kleuter te Begeleiden? Wil je graag mensen ontmoeten 
die ook jongste kleuters begeleiden? Dan ben je van harte 
welkom  op onze dag voor begeleiders jongste kleuters op 22 
oktober . We nemen  de tijd om samen te praten, te reflecteren, 
ideeën uit te wisselen, elkaar te inspireren,... 

Deze dag gaat door te Antwerpen, op wandelafstand van 
station Berchem. We starten om 10 uur en sluiten af om 15 uur. 

Oefengroep filosoferen 
Loop je wel eens vast tijdens het filosoferen met kinderen, of 
ben je niet zeker dat je wel ‘echt’ filosofeert? Kom samen met 
collega’s oefenen in Antwerpen op di. 17/11/15 van 14u tot 
17u of In Kortrijk op do. 26/11/15 van 14u tot 17u. Je doet dit 
onder begeleiding van Ilse Daems en Ed Weijers. INSCHRIJVEN 
voor 17/10/15 mail patricia.otte@skynet.be 

Wat doen we de eerste keer? 1. Er zijn filosofische vragen en er 

zijn andere vragen. Hoe kan je zien en uitmaken of een vraag 
filosofisch is of niet? Hoe kan je een gesprek filosofisch maken? 
2. Speelimpulsen om te filosoferen. 

Nieuwe begeleiders 

Op 19 november gaat de ontmoetingsdag voor nieuwe 
begeleiders door.   

Ben je nog niet zo lang aan de slag als begeleider op een 

FOPEMschool? Wil je graag je ervaringen, je vragen, je 
verhalen,…  delen met lotgenoten?  

Dan is deze dag  zeker iets voor jou. Meer info volgt later. 

 


