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Leraren trakteren met talenmedley
Leraren die een medley zingen op
de speelplaats en lessen in het Limburgs, Portugees en Swahili: het
Sancta Maria-instituut in Aarschot
maakt van de Europese Dag van de
Talen een feestdag.

PROJECT: “Dit jaar starten we met
een optreden van alle leraren op de
speelplaats,” zegt onderdirectrice
Carla. “We zingen een mix van negen liedjes, van‘Du’van Peter Maffay
over ‘Je t’ aime tu sais’ naar een flard
Carmina Burana. Aan het optreden
is een kleine wedstrijd verbonden:
de klassen moeten zoeken welke
liedjes ze hoorden. Daarna wordt
in elke les op één of andere manier
met taal gewerkt of gespeeld. Een
lerares uit Beringen zal voor één
keer de geschiedenisles in het Beringse dialect brengen. Leerlingen
vertellen over hun buitenlandse
afkomst. Een leerling leert ons vandaag het Armeense alfabet.”

INSPIRATIE: Carla: “Toen we vorig
jaar voor het eerst in alle lessen
een taalbad gaven, vonden we het
de moeite om er elk jaar wat van te
maken. Vorig jaar baseerden we ons
op de voorstellen van het departement Onderwijs, dit jaar hebben we
een werkgroep enkele voorstellen
laten uitwerken. De medley werd
door de muziekleraar uitgewerkt en
op vier repetities ingeoefend.”

VALKUIL: “De talendag moet elk
jaar fris blijven. Volgend jaar een
medley brengen zou wellicht geen
goed idee zijn. Daarom moet de
werkgroep eerst de evaluaties van
dit jaar afwachten, bekijken wat de
voorstellen van het departement
Onderwijs zijn voor volgend jaar, en
zelf nieuwe ideeën uitwerken. Het
moet alleszins een feest blijven!”
Sancta Maria-instituut - Aarschot
Lies Verhoeven - talenlerares
www.sanctamaria-aarschot.be

Techno is oké
Brigitte Dermine en Koen Pierlet
zijn lesvrij gemaakt voor de proeftuin ‘Handen uit de mouwen’. Zij
halen leraren van elf basisscholen
over de technologiedrempel.

PROJECT: “Met de proeftuin realiseren we nu meer ideeën”, zeggen
Brigitte Dermine en Koen Pierlet.
“We kunnen nu technodozen meer
op maat samenstellen en het netwerk tussen scholen en met bedrijven intact houden. De uitbouw van
een technotheek met materiaal en
lesideeën maakt techniek hapklaar.
Ook voor kleuteronderwijzers. Bij
leraren met drempelvrees geven we
zelf een les als aanzet. Leerproblemen verhuizen naar de achtergrond.
Dat maakt van technologie een prima bindmiddel tussen gewoon en
buitengewoon onderwijs.”
INSPIRATIE Met een technoverantwoordelijke in elke school, een website vol lesmateriaal, workshops,
netwerking en schooloverstijgende
projecten maak je van technologie
meer dan knutselen.
VALKUIL Schooloverstijgende projecten zonder vaste structuur komen niet op dreef. Ondersteun de
leraren, zodat techniek voor hen
geen ‘extra’ is.
Brigitte Dermine en Koen Pierlet
BLO Mariadal in Hoegaarden
www.technotheek.be
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