BUITENGEWOON

STEMMIG OP STAP 14.11.2017

Vandaag gaan we op zoek naar inspiratie, interactie en intervisie. Luister, kijk, spreek je twijfels uit,
deel je verhaal en je manier van denken. Zoek naar kansen, versterk jouw idee én dat van een ander!

KOUTER KORTRIJK
-

-

-

Ouders bereiken?
o Van bij de start aanspreken
o Extra terugkommoment, desnoods een huisbezoek
o Gratis bonnetje voor kerstmarkt
o …
Grens leerkracht-vriend van de gasten?
Eerstejaars: kiezen voor 5 van de 9 richtingen, tot herfstvakantie zijn interne wissels mogelijk.
Meeste vinden zo hun eigen richting tot “einde carrière”.
Dankzij Plokkersheem extra impuls rond subsidieoproep Klimaat
Eitjes en regenwater: wat met FAVV?
“Google is je vriend!”
Kippen op school: extra kansen: ook eigen onderzoekjes doen: wat met ander eten,…?
Wisselwerking bedrijven: wat voor hen afval is, is voor ons een grondstof. Reglementering?
Alles indienen wat in te dienen valt, meedoen aan elke wedstrijd,… levert vaak iets op!
Subsidie-oproepen: moeilijkheid:
o zelf prefinancieren
o vooraf te begroten vs STEM = input lln
Wat als… we ASV- en BGV-uren zouden schrappen en daarmee een STEMrichting opstarten?

ATHENA CAMPUS TER BRUYNINGE
-

kracht in huis: verschillende richtingen/vestigingen: kans tot “snuffelstages” in andere
richtingen binnen de schoolgroep. Basis: re-integratie in “gewoon” onderwijs
lessen zijn veel leuker als ze concrete/”echte” werkstukken mogen maken
BRICO-bezoek: kostprijsberekening van een volledige basis-werkkoffer. Pijsverschil
goedkoopst vs duurst?
Gezelschapsspel van houtafval, solderen van kerstboom,…
VILLA-project: een echte renovatie!
Uren per ll bij VDAB en RTC: kansen om te doen wat op school niet kan: stellingen,
bekisten,…
Zelf lockers maken = verantwoordelijkheid/respect/zorg
Herstellingen aan ramen, deuren,…
Wat als… we naast bedelen om materiaal bij bedrijven ook eens zouden bedelen naar
zinvolle opdrachten?

MUSTER
-

Boeiende rondleiding
Inspirerende plek
Kracht van samenwerking
Krachtberekening: kan je theoretisch doen, maar kan je ook via trial and error – zijn we wat
bang voor geworden

-

Wat als… scholen hun ateliers tijdens de zomermaanden zouden laten gebruiken door (pas
afgestudeerde) leerlingen? Ze zouden er aan een eerste/groter project kunnen werken…

STADSBOERDERIJ
-

-

Werkt als coöperatie
3 pijlers:
o Winkel (40% omzet)
o Catering
o Fruit op werk/school (opent deur voor educatie-luik toekomst)
Prijssetting vs winst…
Tijd nemen om je verhaal te brengen
Samenwerking met Achtkanter: uitbating winkel (wel steeds iemand in huis als back-up)
Samenwerking met De Waak/De Branding: afgelijndere taken (bezorging pakketten bvb)
Wat als… iedereen gewoon evenveel betaald wordt? Geen discussie meer over waar je te
min/ te veel voor bent… (is manier van werken in SB)

TORDALE – DE WISSEL
-

Doelstelling: voorbereiding op beschutte werkplaats
Sterkte: vakoverschrijdend werken – leidt soms tot extra’s: lesje verkeer wordt nog eens
ingeoefend via de elektro die ze in ander vak leren maken bvb
Visueel: foto’s/picto’s ipv tekst/instructie
“klas 8”: MOSproject met paletten: zelf ontwerpen, zelf doen, zelf houden
Kansen zien in de dagdagelijkse dingen rondom jou
Wat als… we vertrekken vanuit de noden van de toekomstige werkgevers? Overtuigde dit
team om in te zetten op solderen en schilderen bvb (op vraag van maatwerkbedrijven)

TOEKOMST?
-

Nood aan overleg
Teveel op eilandjes
Netwerkbehoefte: eventueel per OV?
Nood aan positieve bevestiging
Waar zijn de BuBasisscholen?
Welk engagement kan aangegaan worden rond materiaal/pakketten “delen”?
Basisvorming STEM!

