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 GROEN MERELBEEKS ONDERWIJS IN 10-PUNTENPLAN 1.

1. Investeren in de eerste levensjaren van een kind 

De eerste levensjaren zijn de meest gevoelige periode in de ‘maakbaarheid’ van kinderen. 

Alle kinderen moeten betrokken worden bij de Merelbeekse initiatieven voor peuters en 

kleuters. Ieder kind heeft recht op de ontwikkelingsmogelijkheden die onze onthaalouders, 

crèches en scholen bieden. 

2. Voorkomen dat kinderen een jaar moeten dubbelen op school. Positief omgaan met 

diversiteit. Een degelijke aanpak van de integratie van kinderen met een beperking 

in het regulier onderwijs. 

Zicht krijgen op de mogelijkheden van elk kind en die mogelijkheden stimuleren. 

Vertrekken vanuit het niveau dat kinderen effectief bezitten om zo het volgende niveau te 

bereiken. De lat hoog voor ieder kind. Diversiteit als norm; meertaligheid als troef. Taal 

centraal stellen in alle vakken! 

Hoe meer we van jongs af omgaan met andere talen, ander culturen, hoe beter we 

voorbereid zijn op het latere arbeidsleven.  

3. Ademen in en om de school = aandacht voor luchtkwaliteit 

Een veilig schoolomgeving is ook een gezonde schoolomgeving met minder 

uitlaatgassen. 

Stappen en fietsen stimuleren. 

Buitenklassen om kinderen weer te verbinden met de natuur. Kinderen begrijpen het 

waarom van dikke-truien-dag en worden gemotiveerd om bewust met energie om te gaan. 

Pesticidevrij werken in de schooltuin,… 

Energiezuinigheid van de gebouwen optimaliseren, net als de verwarmings- & 

koelingsinstallatie. 

4. Samen fietsen van en naar de scholen  

Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen, met de fiets. Leerkrachten en 

actieve ouders nemen groepjes kinderen mee = fiets-poolen.  

In wetenschaps- en technieklessen: kleine, makkelijke fietsherstellingen (platte banden 

plakken) en onderhoud (ketting smeren) aanleren. 

5. Scholen werken actief aan burgerschap = omgaan met elkaar en de omgeving waarin 

we leven. 

Nadenken over welke soort mensen de scholen willen afleveren. 

Een visie rond actief werken aan burgerschap, omgaan met elkaar en de omgeving waarin 



 

 

we leven, die door iedereen gedragen wordt in woord én daad. Waar alle betrokkenen, 

leraren, leerlingen en ouders, in geloven. Een visie die meer is dan een dode letter op 

papier.  

6. ZORG voor zowel leerling als leraar. 

Iedereen is anders. We proberen elk kind zo veel mogelijk ontwikkelkansen te geven op 

alle vlakken. Iedereen heeft het recht te ervaren wat zijn/haar sterke punten, talenten én 

groeikansen zijn. 

Geef leraren, die ook langer moeten werken en die met al hun mogelijkheden en kennis 

met het veranderende onderwijslandschap omgaan, ook ademruimte, ondersteuning én het 

respect dat zij verdienen. 

Geef leraren krediet en ruimte om levenslang te kunnen / mogen leren. 

7. Samenwerking tussen school, cultuur en (amateur)kunsten versterken. 

Kunst is jouw venster op de wereld. Via kunst kan je een taal vinden om te ervaren wat 

jou aangrijpt, waar jij jezelf mee kan uiten. 

Scholen moeten meer linken met het aanbod in het nieuwe cultuurcentrum en met het 

aanbod met het woonzorgcentrum. Samenleven = mekaars talenten leren kennen. Mensen 

die van die kunstvormen wat kennen uitnodigen in de klas, een les laten geven, samen met 

de leerkracht. De drempel verlagen voor het cultuuraanbod, via de kinderen, die op school 

cultuur leren smaken. 

8. De lokale samenwerkingsinitiatieven zijn een meerwaarde voor zowel de academies 

als de scholen: 

We verlagen de drempel naar de muziekschool en tekenacademie voor alle kinderen 

door de dko-leerkrachten (deeltijds kunstonderwijs) in de klas te brengen. 

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren komen zo ook in contact met de 

kunstacademies. 

Leerkrachten basis- en secundair onderwijs, en docenten hoger onderwijs, krijgen 

ondersteuning van dko-leerkrachten om muzische vorming kwaliteitsvol in te vullen en 

zo het cultureel bewustzijn en de kunstzinnige expressie van de leerlingen of studenten te 

verhogen. 

Leerkrachten uit het dko leren het bao (basisonderwijs), so (secundair onderwijs) of ho 

(hoger onderwijs) van binnenuit kennen. 

Ook een lokale partner zoals een amateurkunstenvereniging (toneel, fanfare, 

dansgroep,…), een armoedevereniging of een individuele kunstenaar kan 

geïntegreerd worden in het onderwijs. Via de kinderen bereikt men ook de ouders. 

9. Gemeentelijke infrastructuur geïntegreerd laten gebruiken door kinderen, bewoners 

van woonzorgcentrum, sport-, cultuur-, …verenigingen. 
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De gemeente kan haar infrastructuur nog meer delen met sport, cultuur, 

buurtinitiatieven, het woonzorgcentrum… De gemeente investeert in duurzaam en 

multifunctioneel inzetbaar meubilair en materiaal. 

We ijveren voor een moestuin op de site van het woonzorgcentrum, opgericht door de 

school in samenwerking met de bewoners van het woonzorgcentrum en misschien zelfs 

buurbewoners. 

10. GRAS (groene avontuurlijke speelplaats) waar actief leren en exploreren ten volle 

benut kan worden. 

Voor kinderen is de speelplaats op school dé buitenplek waar ze dagelijks spelen. 

Bovendien is voor een toenemend aantal kinderen de speelplaats zelfs de énige buitenplek 

waar ze regelmatig vrij buitenspelen. 

Kinderen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd op de speelplaats en daarom is het 

belangrijk dat dit een kwaliteitsvolle buitenruimte is. 

De gemiddelde Vlaamse speelplaats is echter vaak grijs, vlak, monotoon en weinig 

prikkelend. Bij investeringen wordt er vaak gegrepen naar dure speeltuigen en rubberen 

tegels waar teveel kinderen ‘om beurt’ eens op spelen. 

In onze buurlanden (Nederland, Duitsland, …) zien we dat het ook anders kan. Daar 

spelen kinderen op natuurlijke, groene en uitdagende speelplaatsen. En dit heeft duidelijk 

een positief effect op zowel de kinderen als de school in het algemeen. Een GRAS brengt 

beleving, ontdekking, creativiteit en rust samen. Bovendien draagt een GRAS een steentje 

bij aan het groene aanzicht en de leefbaarheid van onze leefomgeving. 

Kinderen hebben een speelplek nodig die hen uitdaagt tot meer bewegen. Uit 

verschillende onderzoeken blijkt dat Vlaamse kinderen te weinig bewegen. Dit komt hun 

gezondheid allerminst ten goede. Ze lopen hierdoor een groter risico op overgewicht. Veel 

bewegen is bovendien  positief voor de leerprestaties. 

Een groene avontuurlijke speelplek biedt meer variatie in spel en spreekt zo een bredere 

groep kinderen aan. Het zorgt ervoor dat élk kind een plek kan vinden, ook de meer 

rustige kinderen. 

Op een groene avontuurlijke speelplek valt er meer te beleven. Hierdoor is er minder 

verveling  en agressief gedrag. Natuurelementen verhogen immers de speelkansen, wat 

de stemming van kinderen positief beïnvloedt.  Kinderen spelen anders, in een meer 

ontspannen sfeer, met minder pestgedrag als gevolg. 

Kinderen komen steeds minder in contact met natuur. Een groene avontuurlijke speelplek 

kan hierin verandering brengen. Door op jonge leeftijd te leren omgaan met natuur, zullen 

kinderen spontaan leren  om er respect voor te hebben. 

Een groene avontuurlijke speelplek biedt veel mogelijkheden voor educatie. Het 

exploreren en contact zoeken met natuur, meeleven met de seizoenen, de mogelijkheid tot 

een buitenklas, … .  

Niet alleen de scholen, maar ook de buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, 

jeugdbewegingen kunnen gebruik maken van deze groene avontuurlijke speelplek. 

11. Werken naar de 21ste eeuwse vaardigheden 



 

 

Volgens onderzoek van onderwijsdeskundige Kris Van den Branden zijn volgende 

vaardigheden van belang om kinderen bij te brengen tegen het leven en functioneren in de 

21
ste

 eeuw: 

 


