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Afscheid Patrick

Onze deelneming bij het overlijden van Patrick Schelstraete. Patrick was als lid van
de stuurgroep nauw en erg constructief betrokken bij Generatie 2020.

Generatie 2020 – bedanking ouders
Situering

We willen de ouders blijvend betrekken bij Generatie 2020 en hen danken voor de
inspanningen die ze voor het onderzoek deden.

Brief

Aan de hand van een brief kunnen we de ouders op de hoogte brengen van eerste
resultaten en verdere stappen die in het onderzoek gezet zullen worden.
De secundaire scholen kunnen de brief digitaal verspreiden. De basisscholen deels
op papier, deels digitaal (volgens aangeven van de ouders).
Filip inventariseert de nodige kopieën.

Pak aan
Situering

“Pak aan” is een online trainingsprogramma van UGent. We kunnen dit
programma uitzonderlijk gebruiken als bedanking voor ouders (en leerkrachten).
Het programma is betalend voor ouders die therapie volgen. Alle feedback is
welkom, de module wordt voor het eerst op grote schaal toegepast.

Programma

Pak Aan is een protocol voor ouders van kinderen die last hebben van sombere
buien. Enerzijds zijn er zelftests om af te toetsen in hoeverre het kind last heeft
van sombere buien, anderzijds zijn er tips en kleine opdrachten om het kind te
ondersteunen. In de verwerking van de gegevens (interviews) kwamen angst en
depressiviteit frequent voor, een programma over “sombere buien” lijkt in dit
kader zinvol.
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Leerkrachten

Deze module is zinvol voor leerkrachten en ouders (alle ouders). Alle leerkrachten
(betrokken bij het onderzoek) kunnen een mail met een wachtwoord en een code
om in te loggen, krijgen. De module zal een maand gratis beschikbaar zijn voor alle
leerkrachten, leerlingenbegeleiding en CLB-medewerkers.
Het is niet de bedoeling dat leerkrachten aanspreekpunt worden voor ouders die
de module gebruiken. Marie-Lotte is aanspreekpunt voor zowel de leerkrachten
als ouders.

Kansarme ouders

Voor kansarme ouders is deze online module wellicht weinig toegankelijk. Veel
instrumenten zijn ontwikkeld voor middenklasse en hoger opgeleide ouders. Deze
mensen zijn vaak in staat om op eigen houtje dergelijke instrumenten te vinden en
te gebruiken. Voor veel anderen zal coaching en ondersteuning belangrijker zijn
dan een online module. Het taalgebruik is vaak moeilijk.

Gratis gebruik

De gratis termijn is kort, het kan niet de bedoeling zijn om ouders in een betalend
systeem te lokken.
Als we de module positief evalueren, kunnen we bekijken hoe we het instrument
verder gebruiken.

Andere modules

Module 2, 3, 4 zijn niet toegankelijk (ze moeten nog uitgewerkt worden), het kan
vervelend zijn om die te vermelden naar ouders toe als ze niet gebruikt kunnen
worden.
Het is nog onduidelijk hoe de verdere ontwikkeling van de volgende modules zal
verlopen.

Verdere aanpak

Op maandag 11 mei organiseren we een workshop om het programma verder te
verkennen. Daar kunnen ook suggesties gedaan worden over het taalgebruik.

Speurneuzen met voelsprieten
Situering

Speurneuzen met voelsprieten is een workshop voor kinderen rond het herkennen
van gevoelens en er bewust mee om te gaan. De workshop werd eerder beperkt
aangeboden aan Gentse scholen. Dat initiatief is momenteel gestopt, scholen
kunnen de workshop niet aankopen. Er zijn 5 workshops beschikbaar.

Beperkt aanbod

Het aanbod is beperkt. Dit concept is voor alle scholen bruikbaar, we hebben nood
aan minstens 20 workshops. Scholen merken op de speelplaats dat heel wat
kinderen moeite hebben om met emoties om te gaan. In hoeverre kadert dit
binnen een strategie op school waarbij de leerkrachten verder aan de slag kunnen
met dit gegeven?
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Resultaten

De scholen en het stadsbestuur kijken uit naar de resultaten van het onderzoek.
We hebben cijfers nodig om een beleid te kunnen voeren en acties te
ondernemen. Het is de bedoeling om op basis van de resultaten te komen tot een
onderwijsbeleid waarin structureel preventief gewerkt wordt. Het onderzoek kan
interessant zijn om kijk te krijgen op welke kinderen we best benaderen.

Beperkte middelen

De middelen voor het onderzoek zijn (onverwacht) beperkt. Dat zorgt voor
vertraging bij het ingeven en verwerken van de data. We kunnen niet overhaast te
werk gaan, de rapporten die geschreven worden, moeten ook wetenschappelijk
gevalideerd worden.
De nieuwe bevraging gaat veel dieper in op emotieregulatie, dit zullen bijzonder
interessante gegevens zijn voor ons onderzoek.

Conclusie

Het lijkt ons beter de resultaten af te wachten en de workshop te laten rusten, op
voorwaarde dat er wel degelijk initiatieven genomen worden in deze zin. Het zou
mooi zijn mochten we volgend jaar een aanbod kunnen hebben rond het omgaan
met emoties, vanuit de resultaten van het onderzoek.

Varia
Methodiekencatalogus

We botsen in de ontwikkeling van de methodiekencatalogus op een gebrek aan
tijd. Is het interessant om een student te engageren rond dit thema (bijvoorbeeld
vanuit de lerarenopleiding van KISP)?

Cultuurprijzen

Martin Carrette is genomineerd voor de cultuurprijs van stad Deinze in de
categorie “cultuurcreatie”. Iedereen kan stemmen op zijn of haar kandidaat naar
keuze.

Communicatie in
evenwaardigheid

Vzw De Vuurbloem heeft een brochure “project communicatie in
evenwaardigheid” uitgebracht voor het basisonderwijs. Je kan de brochure gratis
downloaden op
http://www.devuurbloem.be/publicaties/Brochure_BSKA_Etterbeek.pdf.

Volgende vergadering

Maandag 1 juni
9:30 – 11:30
JC Brieljant
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