FLANKEREND
ONDERWIJS
BELEID

ONDERWIJSCAFÉ
programma
• 17.30 u.: verwelkoming
• 17.45 u.: inleiding door
Schepen van Flankerend
Onderwijsbeleid, Pablo Annys
• 17.50 u.: contextschets en
belichting van het thema
door Koen Mattheeuws,
schoolbegeleider Steunpunt
Diversiteit UGent
• 18.50 u.: vragenronde, in
aanwezigheid van de spreker
• 19u15: netwerkmoment bij
een drankje en een hapje
inschrijven
Graag inschrijven via
www.brugge.be/onderwijscafé
en dit t.e.m. 13 februari 2020
meer info
bij Chris Deloof,
Onderwijsdeskundige
Flankerend Onderwijsbeleid
stad Brugge, via 050 47 54 74 of
chris.deloof@brugge.be.

maandag 17 februari 2020
Ook dit schooljaar pakt stad Brugge weer uit met de organisatie
van Onderwijscafés.
De bedoeling is om op een laagdrempelige en eerder informele
manier informatie mee te geven aan de onderwijssector rond
maatschappelijk relevante onderwerpen. Dit onderwijscafé is meer
gericht op het basisonderwijs maar kan ook interessant zijn voor
het secundair onderwijs, over de onderwijsnetten heen. Het gaat ook
om zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren,
CLB-medewerkers en medewerkers van onderwijsondersteunende
initiatieven. Ook directies zijn zeker welkom, net zoals
laatstejaarsstudenten uit de verschillende lerarenopleidingen en
docenten uit het hoger onderwijs.
Het tweede Onderwijscafé van dit schooljaar heeft als thema
“Omgaan met diversiteit” en gaat door op maandag 17 februari om
17.30 uur in Villa Bota, in het Astridpark (Park 8, 8000 Brugge). Er
worden drankjes en wat hapjes voorzien.
“Diversiteit: we kunnen er niet meer om heen. Het begrip
neemt een centrale plaats in tijdens de debatten in allerlei
maatschappelijke sectoren. Onderwijs is daar geen uitzondering
op. De diversiteit in al haar facetten stelt scholen voor pittige
uitdagingen maar ze biedt ons even goed een rijk palet aan kansen.
Hoe een school inspeelt op die nieuwe realiteit wordt niet in het
minst bepaald door onze kijk op diversiteit. Hoe breed of eng vullen
we het begrip diversiteit in? Hoe statisch of dynamisch benaderen
we diversiteit? Als team doen we er goed aan om deze vragen te
bespreken en onze aanpak te laten vertrekken vanuit een aantal
gedeelde waarheden. Ze bieden ons houvast tijdens onze zoektocht
naar een passend en effectief beleid.”

