
 

Ik ben blij dat je terug bent 

Een andere kijk op spijbelen 

Wanneer ex-spijbelaars terugkeren naar school, dan is de rol van de leerkracht nauwelijks te 

overschatten. Dat zeggen ex-spijbelaars zelf: vaak vinden ze opnieuw hun plaats in de klas 

dankzij een leerkracht die met passie les geeft, en die de leerlingen ernstig neemt. Op basis 

van ons onderzoek over dit thema maakten we, samen met ex-spijbelaars en leerkrachten, 

een korte documentaire. Die documentaire is de opstap voor een verhaal over schoolmoeheid 

en motivatie, veerkracht bij jongeren, over de overstap van het lager naar het secundair 

onderwijs, over een nieuwe kans krijgen en over leerkrachten die écht het verschil maken. 

 

 

Interactieve vorming door An Piessens. Zij is directeur van Kind & Samenleving en 

begeleidde het spijbelonderzoek.  

Op 23 april, van 9 tot 12u  

In de kantoren van Kind & Samenleving, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel 

Prijs: 30 euro 

Info en inschrijven: info@k-s.be of www.k-s.be 

Meer achtergrond over ons spijbelonderzoek, en een trailer van onze film ontdekt u hier 

mailto:info@k-s.be
http://k-s.be/perspectief-van-kinderen/gezin-en-onderwijs/kortfilm-stoppen-met-spijbelen-/


Is het al speeltijd?  

Over kansen en 

uitdagingen op uw 

schoolspeelplaats 
 

Spelen is voor kinderen 
veel meer dan het 
kwartiertje tussen de 
lessen in. Al spelend 
nemen ze hun plaats in de 
wereld in, leven ze zich 
uit, komen ze tot rust en 
ontmoeten ze andere 
kinderen.  

Tijdens deze voormiddag 

hebben we het over de 

betekenis van spelen, 

maar we gaan vooral heel 

concreet in op de kansen 

en uitdagingen van uw 

schoolspeelplaats: samen 

met u bekijken we hoe u 

de speeltijd ruimtelijk én 

organisatorisch beter op 

kinderen kunt 

afstemmen. 

Om u met zoveel mogelijk tools en plannen naar huis te sturen, houden we de groep bewust 
klein (max. 18 deelnemers). Wil u graag werk maken van speelkansen op school en van pauzes 
waarin kinderen echt op adem komen? Dan is deze vorming beslist iets voor u.  

Door Peter Dekeyser en Lien Van Breda, beide stafmedewerkers en onderzoekers bij Kind 
& Samenleving. Peter is gespecialiseerd in speelkansen, en veiligheid en kwaliteit van de 
speelruimte. Lien verdiepte zich in de betekenis van spelen en speelrituelen op school.  

Op 6 mei 2015, van 9 tot 12u  

In de kantoren van Kind & Samenleving, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel 

Prijs: 30 euro 

Info en inschrijven: info@k-s.be of www.k-s.be 
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