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Een blik op 2015 - 2016 
De pedagogische begeleiding? Dat zijn wij: Patricia 
(foto links) halftijds pedagogisch begeleider sedert 
2004 en halftijds kleuterbegeleidster in ’t Speelscholeke 

Deurne, Lieve (foto rechts) halftijds 
competentiebegeleidster sedert 2014 en halftijds 
zorgcoördinator in De Klaproos in Geraardsbergen. 
patricia.otte@skynet.be en lieveveecee@hotmail.com 

Wij deden een leerkrachtenbevraging voor het nieuwe 
pedagogisch begeleidingsplan 2015-2018. Wat blijkt 
daaruit? Een rijke variatie aan praktijk uit 15 scholen. 
Dank u wel. Er zijn 24 scholen. Graag ook jouw reactie 

op http://goo.gl/forms/qNN9Mb4eMz. De Kleine 
Tovenaar in Izegem start in september. Hartelijk 
welkom. 

In het nieuw pedagogisch begeleidingsplan zien  we 
FOPEM als een gemeenschap van onderzoek. Je vindt 
het plan op www.uitwisseling.be. Hier vind je ook 
andere informatie. In 2015-2016 komt er een nieuwe 
website. 

In de periode 2015-2018 bezoeken we elke school min. 

1 keer. Patricia maakt er sprekende voorbeelden van. 
Lieve gaat door op vragen. We organiseren beiden 
een aanbod. Patricia reserveert september & oktober 
voor het  werk aan het cahier cultuurbeschouwing.   

 
We zien elkaar zeker op 29/04/2016 

Patricia en Lieve  

Een kompas geeft richting aan je 

cultuurbeschouwing. Meer erover in het 

cahier en op vrij. 29/04/2016 

 

Filosoferen? Uiteraard!  Vind je op www.uitwisseling.be Beschouwingen over filosoferen in scholen FOPEM. 



 

  2  

Extra Cultuurbeschouwing 
Vrij. 29/04/16 – FOPEM-scholen dicht! Alle teams naar Brussel 
voor de extra pedagogische studiedag cultuurbeschouwing.  

Do. 12/11/15 – onderwijscafé Gent – FOPEM is uitgenodigd 
om te vertellen hoe wij cultuurbeschouwing zien –  

FOTO – picto’s domeinen wereldoriëntatie SERAFIJN - Ronse 

Rots en Water  
Een bewegingsprogramma als mooie aanvulling op de 

verbale cultuur in onze scholen. Kinderen nemen minder dan 
10% van de informatie verbaal op en meer dan 80% van de 

non-verbale. Meer talen? Groter belang van non-verbale 
communicatie.   

Met jouw school deelnemen aan onderzoek ‘sociale 
veiligheid’ met Rots & Water? Je krijgt korting op vormingsprijs 

leerkrachten. Een 80-tal leerkrachten volgden reeds een 
introductie. Nieuwe introductiedag Bart op do. 8 of vrij. 

9/10/15. Meer info op www.uitwisseling.be 

Filosoferen 
Filosoferen maakt deel uit van cultuurbeschouwing zoals 
spelen en andere oefensituaties (klasraad, forum, meeting), 
verhalen, plekken, Aan tafel! (en andere feesten & rituelen). 
We zijn aan het bekijken met Ilse Daems om in regionale 
groepen te oefenen in filosoferen. Spelen met denken. Lees 
haar artikel op www.uitwisseling.be onder titel filosoferen. 

FOTO – klasinrichting Vincent in V-tex 

Talen en andere competenties 
We willen allemaal graag diversiteit positief integreren. 

Zoals in het M-decreet is voorzien willen we alle kinderen 
goed onderwijs geven. Soms gaat dat vanzelf, soms zitten we 
met de handen in ons haar. Lieve gaat samen met o.a. 

zorgcoördinatoren en begeleiders ervaringen delen en kijken 
welke stappen we verder kunnen zetten.  

FOTO’S – klasinrichting Vincent in V-tex – Trui in De Torteltuin 

 


