Beschrijving “example of good practice” 1
1. Identificatiegegevens:

‘Europaschool’ GO! Kolderbos
Kleinkesstraat 19
3600 Genk
Tel.: 089 / 35 53 35

E-mail: directie@europaschool.telenet.be
Website: http://www.europaschoolgenk.be/

Directeur: Tony Schildermans
Zorgleerkrachten: Wijnants Moniek (lagere school), Pipeleers Thea (kleuterschool)
310 leerlingen – 140 additieve GOK-lestijden
25 leerkrachten en kinderverzorgsters
3 Turkse – 1 Italiaanse – 1 Marokkaanse – 1 Hongaarse - 1 Siciliaanse– 1
Poolse en een 15 tal Belgische leerkrachten.

2. Beschrijving van de schoolwerking

De sociale buurt Kolderbos werd gebouwd in de tijd dat de steenkoolmijnen nog floreerden. Ooit
hadden beleidsvoerders het idee om in de bossen van Kolderbos 40.000 mensen te huisvesten.
Tegenwoordig wonen er ongeveer 3000 mensen op een kleine oppervlakte. Momenteel zijn er
770 woonentiteiten in hoogbouwflats en 440 sociale woningen. Twee opvallende groepen
bewoners in de wijk zijn enerzijds de jonge gezinnen, waarvan meestal één of twee ouders van
allochtone herkomst zijn, en ouderen , meestal gepensioneerde mijnwerkers, die de sociale
woning gekocht hebben .
De sluiting van de mijnen in 1989 veroorzaakte in de wijk sociale problemen. Grote
werkloosheid, een groot verloop van bewoners, de scholingsgraad was opvallend laag en er was
een problematiek van ‘hangjongeren’ en vandalisme. Ook tussen de oudere en jongere bewoners
van Kolderbos boterde het niet. In de wijk was er weinig sociale cohesie. In deze malaise ging de
school ook mee ten onder. Er waren 8 directeurs op 3 jaar tijd!
In 1996 werden de middelen van de reconversie en de onderwijsvoorrang gebundeld en kwam er
een nieuwe directeur die op een gestructureerde wijze in de school vernieuwingsprocessen op
gang wist te brengen. Een belangrijk vertrekpunt was de taalondersteuning vanaf het
kleuteronderwijs. Door het taalonderwijs te verbeteren kunnen de kinderen zich beter uiten en
beter samenwerken. Hierdoor vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen, maar ook van de
ouders en van de leerkrachten.
Samen met de stad Genk werd er vanuit de school op een gecoördineerde wijze een
gestructureerde buurtwerking opgezet (Kolderbos – Koldertof). Deze buurtwerking evolueerde
van 30 losse verenigingen en projecten met allemaal hun eigen doelen en werking naar een
eensgezinde aanpak met veel onderling overleg en gezamenlijke activiteiten. De school werd in
1996 gerenoveerd en kreeg de nieuwe naam ‘Europaschool’, omdat de kinderen uit velen landen
van Europa afkomstig zijn en omdat de kinderen voorbereid worden op het samenleven in een

verenigd Europa met vele verschillende culturen. De school stapte ook enthousiast in een
Comeniusproject.
De visie op de wijk evolueerde van een buurt met een kansarmoedeproblematiek naar een buurt
die steeds vaker ervaart dat ze ook kansrijk kan zijn. De Europaschool is de draaischijf van de
wijk geworden: een school die tracht alle kinderen en ouders te overtuigen van hun rijkdom aan
kansen. Kinderen, ouders, teamleden krijgen zicht op de eigen competenties en krijgen de kans
om die aan te spreken en aan te scherpen. Iedereen krijgt ook steeds een tweede kans wanneer
iets niet lukt van de eerste keer.
De Europaschool is een brede school. De werking is gebaseerd op vier pijlers: kind + thuis +
school + buurt. De school heeft een duidelijke functie in het ondersteunen van de thuissituatie
en de vrijetijdsbeleving. Er wordt voor alle activiteiten geopteerd voor een goede wisselwerking
tussen de school en de externe omgeving. Er zijn ook zeer goede contacten met de gemeente,
de buurtwerking, de jeugdwerking en de verenigingen. De schoolinfrastructuur staat open voor
de buurt. Zo wordt er samen met de school een vrijetijdsmarkt in de school georganiseerd.
Hieraan nemen tot 200 exposanten deel en ook de kinderen tonen hun realisaties. Tijdens het
schooljaar zijn er tal van forummomenten waarop de buurt welkom is: kunstzinnige, muzische
voorstellingen en bij gelegenheid van het groots opgevatte schoolfeest.
Kinderen opvoeden doe je niet alleen. Ouders, de school, jeugdvereniging, sportvereniging,
wijkorganisaties,… helpen mee. De school wil een plaats zijn waar al deze organisaties elkaar
kunnen ontmoeten en samenwerken: een BREDE SCHOOL of …
‘it takes a whole village to raise a child’.
De school staat open voor alle levensovertuigingen. Zij vervult in de eerste plaats een
opvoedende taak en beperkt zich dus niet tot enkel het bijbrengen van kennis. De school beoogt
de totale vorming van de persoon als individu en als burger, die in staat is met persoonlijk
inzicht en engagement zijn plaats in de maatschappij in te nemen. Daarom zijn het bijbrengen
van vaardigheden en het werken aan attitudes zeer belangrijk.

-

De directie wil expliciet allochtone leerkrachten
tewerkstellen om de kleurrijke culturenrijkdom
van de wijk Kolderbos ook in de school in alle
geledingen te weerspiegelen.
Een belangrijke voorwaarde is dat de
allochtone leerkrachten goed (i.c. perfect)
Nederlands spreken en schrijven. De directeur
let daar op tijdens de sollicitatiegesprekken.
Over het algemeen wordt er zeer veel aandacht
besteed
aan
de
taalontwikkeling
en
taalondersteuning.
Directeur: “Er is nog een hele weg af te leggen.
Ik merk dat in vele andere scholen nog steeds
geen
allochtone
leerkrachten
aangesteld
worden. Wij willen een gezonde mix van
culturen op school. Ook de autochtone
kinderen moeten blijven komen anders zijn we
verkeerd bezig. Hiervoor moet het niveau goed
zijn. Het niveau is goed want in het secundair
onderwijs doen onze kinderen het zeer goed,
ook de eindtermtoetsing valt mee. De
overgang naar het secundair onderwijs wordt
opgevolgd.”

-

Naast een vorderingenrapport krijgen de leerlingen ook een sociaal rapport. Dit is een zeer
simpel systeem met punten op 10, een handtekening van de leerkracht en van de ouders en
een smiley als het goed evolueert. De nadruk ligt op het gedrag (in de klas, de rijen, de
refter, de speelplaats, de bus) en orde (netheid, te laat komen, agenda, huistaken en lessen)
Er is ook een totaal op 100. Er wordt ook vermeld dat de kinderen 50 op 100 moeten halen
om naar het volgende leerjaar te kunnen overgaan.
Naast dit rapport is er ook een klassikaal beloningssysteem voor sociaal gedrag. Men tracht
op de eerste plaats het gedrag positief te bekrachtigen: beloningen, aanmoedigingen, sociale
stimulansen, … De juf hangt aan het raam op het eind van iedere dag een blauwe of een gele
smiley. Een blauwe wil zeggen dat de er een probleem was in de groep. De kinderen
beslissen zelf of ze de groep een blauwe of gele smiley geven. Solidair gedrag kan zo
gewaardeerd worden. De klas die het best scoort wordt beloond met een klasuitstap.
Dit systeem bestaat ook in de wijk. ‘Nieuw dak VZW’ (verhuurmaatschappij) visualiseert aan
de blokken met sterren hoe netjes en tof een blok is (van 1 tot 4 sterren).

-

Er is zeer veel overleg in het team: leerkrachten onderling en met zorg en directie. De
leerkrachten zijn 2 uren per week klasvrij omdat ze geen godsdienst en beweging moeten
aanbieden. De zorgcoördinator zorgt voor continuïteit en stimuleert de kindgerichte werking.

-

Er is speciale zorg voor kinderen en ouders in
gezinnen met een grote spanning. Een mooi
initiatief is de Snoezelruimte (zie afbeelding).
Door de muziek, de sfeer, de belichting, de
rust, de materialen en de trillingen komen de
kinderen tot rust. Dit heeft een zeer goed
resultaat voor kinderen met angsten, een
laag zelfvertrouwen en agressie. Dit was
maar mogelijk met de steun van KIWANIS.

-

Hierbij
sluit
het
systeem
aan
van
hoofdtelefoons. De kinderen kunnen dan met
de
hoofdtelefoon
rustgevende
en
stimulerende muziek beluisteren, waardoor
ze rustig worden. Ondertussen kunnen ze
knutselen of kaarten. Dit aspect wordt
begeleid door Atlantis een therapeutisch centrum uit Sint-Truiden. Volgens de directeur heeft
dit systeem een zeer positief effect op het gedrag en het welbevinden van de kinderen. In
sommige gevallen kunnen de kinderen op school tot zichzelf en tot rust komen en de
thuissituatie vergeten.

-

Een belangrijke pijler van de school is de kunstzinnige aanpak. Zeer vaak komen
kunstenaars naar de klas/school. Door veel beeldende activiteiten met de kinderen te doen
ontstaat het positieve zelfbeeld, krijgen de kinderen een goede werkhouding en krijgen ze
respect voor de dingen. Ze leren ook het mooie waarderen en samenwerken. De technieken
zijn zeer divers: beeldsculpturen (uit mergel), schilderen, werken met glas (glas in lood),
werken met stof, mobielen maken, … Het is steeds zo dat ze samenwerken.
Soms zijn er exposities met werken van de kinderen en van kunstenaars door elkaar. Hierbij
bereikt men de hele buurt: kinderen willen hun werk tonen. Ook ouders ondersteunden deze
creatieve activiteiten. Op de meest onmogelijke plaatsen worden kunstwerkjes getoond.
Sommige zijn nog niet onthuld (zie afbeelding). Ook musiceren is belangrijk als bind- en
uitingsmogelijkheid.

-

In de school zijn er een viertal projecten die
kunnen ‘runnen’ met steun van de Koning
Boudewijnstichting, de Koningin Paola–prijs en
SIF1. De school kreeg een zeer gewaardeerde
prijs voor de ouderbetrokkenheid. De school won
ook in 2004 de ‘pesten dat kan niet’- prijs van
2400 euro (uitgereikt door minister Van der
Poorten). Projecten worden ook vaak gesponsord
door serviceclubs.
De Europaschool wordt ook vaak bezocht als
modelvoorbeeld,
o.a.
door
toekomstige
leerkrachten van de universiteit van Saint
Maryland.
Dit
positief
imago
werkt
identiteitsverstekend en heeft zijn effect op alle
relaties, intern en extern.

-

Eén van de schoolprojecten is ‘van Speel-wij tot School-wij’. Hierin wordt meer dan 2.500
euro geïnvesteerd. Ouders kunnen leren spelen op een speelterrein met de kinderen onder
begeleiding van een psychologe. Kinderen die veel spelen en ouders die met hun kinderen
spelen hebben een beter algemeen gevoel, zelfbeeld en ook betere schoolresultaten. Een
deel van de speelplaats wordt daartoe speciaal ingericht, met hulp van de stad Genk. Ook
naschools kan dit deel van de school worden gebruikt door gezinnen. Er is tevens een
opvoedingsproject voor moeders met kleine baby’s (Speel-wij op maandagvoormiddag) en
met kleuters (School-wij op woensdagnamiddag). Een deel van de speelplaats werd daartoe
speciaal ingericht, met hulp van de stad Genk. Ook naschools kan dit deel van de school
worden gebruikt door gezinnen. Ook het CLB en de opvoedingswinkel ondersteunen dit
initiatief. De kinderen van de lagere school kunnen op hetzelfde moment terecht in het
buurthuis. Ook daar worden spelactiviteiten begeleid. Ook het CLB en de opvoedingswinkel
ondersteunen dit initiatief.

Taalondersteuning
Een ander zeer belangrijk aspect is de taalondersteuning. De nadruk tijdens de taalactiviteiten
ligt op gespreksactiviteiten en functionele taalverwerving. De Nederlandse taal leren de kinderen
al doende. Hiertoe zijn er geschikte ruimtes en uitdagende materialen: mooie poppenkast, de
overdekte speelplaats, een theaterklas… Systematisch worden alle begrippen en relaties juist
verwoord op het niveau van de kinderen. In de kleuterschool of kindertuin worden
taalactiveringsmethodes aangewend: taal-verhaal, taal-materiaal, schatkist, nieuwe schatkist,
Dag Jules,… In de lagere school komt de methode Totemtaal aan bod. Kenmerkende aspecten
van deze methodes zijn: het concreet benoemen van begrippen en relaties door de leerkracht en
het verwoorden door de kinderen, de gerichte vraagstelling, het aanmoedigen van de spreekdurf
en het gebruik van gedragsondersteunende pictogrammen. Er is ook een voorleesproject waarbij
de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan voorlezen in de 3de kleuterklas en in het 1ste
leerjaar.
-

Vermeldenswaard is zeker het ‘Vlegelproject’. De bedoeling van deze activiteiten is het
verbeteren van de taalvaardigheid van de leerlingen. De activiteiten worden begeleid door
een extern team. Ze vloeien voort uit het jeugdboek ‘Vlegel en Vlek’ dat voorgelezen wordt.
Het verhaal gaat over een eend die niet kan vliegen en die door een andere eend geholpen
wordt. Uiteraard herkennen de kinderen hierin zichzelf en ook hun vriendjes. De thematische
aanpak van WO wordt hierin geïntegreerd. De resultaten zijn prachtig.

1

SIF = Sociaal Impulsfonds. Overheidssubsidie bedoeld voor de bestrijding van kansarmoede. Via het SIF
kunnen lokale projecten tot stand komen waaraan ook scholen meewerken.

-

Het project ‘circus kiekeboe’ richt zich op de kinderen van 2 tot 6 jaar. Het project werd
uitgewerkt door het CTO (centrum voor taal en onderwijs). Het geïllustreerd vertelboek
‘Nijntje’ is hier een vertrekpunt. Het boekje wordt voorgelezen, er is een bijpassende
meertalige DVD met de versie in de allochtone taal en met doe-suggesties voor ouders die
hun kinderen dan thuis in het Nederlands ondersteunen. Men bereikt hiermee 85% van de
ouders. De thuisactiviteiten gaan steeds vooraf aan de lesjes op school zodat de kinderen
voorbereid de schoolactiviteit volgen. Circus Kiekeboe heeft verschillende doelen:

Het stimuleren van de leesbevordering;

Het stimuleren van taalvaardigheidsontwikkeling (van de moedertaal en het
Nederlands);

Het intensifiëren van het contact tussen de school en de ouders.
De ontwikkeling van de thuistaal krijgt aandacht: kinderen en ouders kijken naar de
afleveringen in de thuistaal en voeren samen de daarbij horende activiteiten in de eigen taal
uit. Bij de uitwerking van activiteiten gaat bijzondere aandacht uit naar de meertalige
context. Het is een mooi voorbeeld hoe schoolse activiteiten in de thuismilieus impact
kunnen hebben.

-

Opmerkelijk is dat er ‘s namiddags vaak gefilosofeerd wordt met de kinderen. Dit stimuleert
de fantasie en de taalontwikkeling. Soms leiden die sessies tot een kunstzinnig project.

-

Er worden ook veel gedragsondersteunende pictogrammen getoond. En er is ook een
voorleesproject waarbij de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar ieder 6 keer gaan voorlezen
in de 3de kleuterklas en in het 1ste leerjaar. De nadruk ligt op gespreksactiviteiten en
functionele taalverwerving.

Continu op zoek naar kwaliteitsverbetering
Doordat er zoveel initiatieven in de Europaschool lopen is het coördineren en bijsturen zeer
belangrijk. Naast de interne en externe GOK-evaluatie hanteert de school enkele nieuwe
evaluatiemethodes. Zo is shadowing een techniek waarbij een leerkracht de aanpak van een kind
met problemen van nabij volgt tijdens de remediëringssessies, op de speelplaats, in de klas.
Nadien wordt de aanpak geëvalueerd. Er worden ook hospiteerlessen geprogrammeerd waarbij
twee collega’s mekaars lessen meevolgen en nabespreken. Er worden ook regelmatig
vragenlijsten afgenomen over het functioneren van de school, van collega’s, van initiatieven, van
de directie. Er wordt ook systematisch gepeild naar de bijscholingsbehoeften.

3. Belangrijke antecedenten - succesfactoren
De beschrijving van de Europaschool is een mooi voorbeeld van een effectieve aanpak van de
diversiteit en van het taalbeleid op school. Wat zijn nu de succesfactoren die dit verklaren?
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

De diversiteit van de leerlingenpopulatie is ook aanwezig in de samenstelling van het team.
Initiatieven van school en buurt worden gekaderd in een totaalvisie, vertrekkend vanuit de
school: er zijn zeer constructieve relaties met partners (gemeente, buurt, verenigingen,
sociale woonmaatschappij, politie, sport, de school als trefpunt).
Alle activiteiten op school vertrekken van een fundamenteel respect voor andere culturen,
gewoonten, religies (v.b. tijdens de ramadan) en personen.
Er is veel aandacht voor een goede communicatie en duidelijke verwoording, ook naar de
ouders toe.
De ligging van de school: centraal gelegen in de wijk en toch in het groen; de gebouwen
werden gerenoveerd in een stijl die kindgericht is.
Een vaderlijke, deskundige, directeur die open staat voor alles en alle processen stimuleert
en inspireert.
Bereikbare zorgcoördinatoren, die initiatieven zoekend verfijnen.
Een zeer grote aandacht voor de zorgkinderen, het kind in zijn omgeving.
Open staan voor projecten en initiatieven van buitenaf en van binnenuit.
De gedachte dat kunst de kinderen kan begeesteren en de school ‘maken’.
Er is veel aandacht voor de open sfeer, de pedagogie van de excellentie, een sterke
teamband met veel zelfvertrouwen en geloof in het leerproces en de competenties.
Een grote (verticale en horizontale) samenhang in alle initiatieven en in aanpak van
problemen.
De algemene visie van de school: de school als een kansrijke omgeving en niet als een
kansarme buurtschool.

Directeur: Tony Schildermans

