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Samen meer
Isabel Rots

leer-kracht!
E

lk jaar organiseert het COV in de provincies pedagogische studiedagen. Telkens staat een thema in
de kijker waarmee de Pedagogische Commissie van het COV deze studiedagen inspireert. In 2018
is ‘Samen meer leer-kracht’ de rode draad doorheen lezingen, workshops en leermaterialen.

Met de studiedagen van 2018 zet de
Pedagogische Commissie in op de
kracht van het samen leren. Ze wil het
wij-gevoel dat er tussen onderwijspersoneelsleden leeft, aanwakkeren.
Want onderwijs maak je samen! Je
werkt in team, leerlingen leren coöperatief, er is samenwerking met de netwerken van de school ... De leerkracht zit in het streven om kinderen
zo ver mogelijk te brengen in hun ontwikkeling. Samenwerking gebeurt
vanuit een groepsdoel, met respect
voor ieders eigenheid als professional.
De bijdragen in deze Schoolwijzer
weerspiegelen twee grote invalshoeken van ‘samen meer leer-kracht’.
Een eerste invalshoek slaat op de
leer-kracht in de samenwerking tussen onderwijsprofessionals. Hoe kan
je met een goede samenwerking meer
leer-kracht verwezenlijken? Hoe kan

je werken aan een schoolklimaat waar
alle collega’s zich als echte professionals erkend voelen? Wat is hiervoor
nodig? Waar haal je je leer-kracht in
samenwerking? In een krachtig rondetafelgesprek delen de leden van de
Pedagogische Commissie hun visies,
ideeën en ervaringen.
‘Samen meer leerkracht’ kan je ook
zien als samenwerkend leren tussen
leerlingen. In het artikel ‘Samen beter
en liever lezen’ beschrijven we een
peer tutoring project voor begrijpend
lezen, een vorm van samenwerkend
leren die leerlingen kan helpen om
beter en liever te lezen.

De studiedagen zelf bieden nog veel
meer toelichting, inspiratie en dialoog
over ‘samen meer leer-kracht’ in de
klas- en schoolpraktijk. Onze COVstudiedagen versterken het wij-gevoel
en onze kracht als COV-gemeen
schap. Boeiende lezingen, praktijkgerichte sessies, ontmoetingen met collega’s … Wees erbij en voel dat je behoort tot een groep gelijkgestemden
met wie je belangen en motivaties kan
delen en professioneel kan groeien.
Wij, het COV. Samen meer leerkracht!
Hartelijk welkom!

Waar en wanneer?
Woensdag 4 april 2018:
Dinsdag 10 april 2018:
Donderdag 12 april 2018:
Zaterdag 21 april 2018:
Zaterdag 20 oktober 2018:

West-Vlaanderen (Kortrijk Xpo)
Oost-Vlaanderen (ICC Gent)
Limburg (Cultuurcentrum Hasselt)
Vlaams-Brabant (Brabanthal Leuven)
Antwerpen (Den Boomgaard Ranst)
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