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5. Op school
 
Wat is de visie van een school?
Iedereen in de school denkt samen na over inclusief onderwijs.

Die ideeën komen dan in een tekst: de visie van de school.

In die visie staat:

•  wat inclusief onderwijs is

•  hoe de school dat wil bereiken

Iedereen in de school moet:

•  die visie kennen

•  die visie steunen

•  samenwerken om dat doel te bereiken

Wat is de cultuur van een school?
Dezelfde visie hebben over de school is belangrijk.

Dat zorgt voor minder problemen.

De sfeer in de school is beter.

Die sfeer is de ‘cultuur’ van de school.

Denkt iedereen hetzelfde over de school?

Dan kan je beter samenwerken.
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Samenwerken
Iedereen moet samenwerken met dezelfde visie.

Iedereen mag zijn mening zeggen en meewerken.

De school:

• De school moet zich aanpassen aan de kinderen.  
Voorbeeld: niet iedereen heeft ’s middags pauze op hetzelfde moment.  
Zo is het rustig in de eetzaal.

• De school zorgt voor gelijke kansen.  
Voorbeeld: alle kinderen kunnen mee op schoolreis.

• Leerkrachten mogen samenwerken van de school.  
Zo leren ze van elkaar. 
Voorbeeld: leerkrachten krijgen tijd om te overleggen.

• De school zorgt dat iedereen in het gebouw kan.  
Iedereen kan ook naar alle lokalen gaan.  
Voorbeeld: een lift, grote toiletten, brede gangen …

• De school zorgt dat iedereen alle belangrijke info kent.  
Voorbeeld: eenvoudige taal, grote letters …

De leerkrachten:

• Niet alle kinderen zijn gelijk.  
Leerkrachten moeten les geven aan kinderen met verschillen.  
Dat moeten ze leren.

•  Leerkrachten moeten leren samenwerken.

•  Ouders en ondersteuners helpen de leerkrachten.

De kinderen:

•  Kinderen denken ook na over de school.  
Voorbeeld: hoe kan de speelplaats beter, het klaslokaal … ?


