
Met Pic2Learn begeleiden we een participatief proces met
leerlingen en onderwijspersoneel om tot een ontwerp voor klas-
of schoolinrichting te komen. In deze workshop kunnen we
focussen op één specifiek project (bv. de inrichting van een
specifieke ruimte) maar ook kunnen verschillende groepjes van
deelnemers tegelijkertijd werken aan verschillende ruimtes of
thema’s binnen de school. 

Pic2Learn

ondersteunend aanbod

WORKSHOP PIC2LEARN

Eerst denken de deelnemers na over de pedagogische visie:
de manier waarop ze willen leren en leven op school (of
binnen een specifiek vak). 
Vervolgens worden de functies bepaald die in de
leeromgeving moeten worden voorzien. 
Dan worden de deelnemers geïnspireerd met bouwblokken
om hun project ruimtelijk vorm te geven. 
Tot slot ontwerpen de deelnemers met pictogrammen een
grondplan en komen zo tot conceptuele ontwerpideeën
voor het gekozen project. Afhankelijk van de fase van het
(bouw)proces waarin de school zich bevindt en de omvang
van het gekozen project, zal dit plan meer of minder in detail
uitgewerkt zijn. Hiermee kunnen jullie zelf verder aan de
slag. 

Voorzie hiervoor 3 sessies van 2 lesuren  
Prijs: 875 euro (tot 15 deelnemers) per begeleider, exclusief
verplaatsingskosten 

Verloop van de workshop:

Iets voor onze school?
Pic2Learn is ontworpen voor lagere en secundaire scholen.  
De deelnemers zijn, afhankelijk van het project, bij voorkeur een
mix van belanghebbende leerlingen, leerkrachten en
ondersteunend personeel.  Je stelt hiervoor eenzelfde groep
samen van minimaal 6 tot maximaal 15 deelnemers.

Praktisch:

Pic2Learn past in een participatief schoolklimaat, zoals bepaald in het
participatiedecreet en het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK). Je kan
Pic2Learn gebruiken bij het opstellen van de projectdefinitie in het kader van
een bouwproject.



Wil je zelf aan de slag gaan met Pic2Learn in je klas of school? 
 Tijdens een vorming zetten we je alvast op weg, geven we je
tips & tricks en beantwoorden al je praktische vragen.  
Na deze vorming ben je klaar om zelf met leerlingen
participatief een nieuwe klasindeling of schoolruimte te
ontwerpen.

Pic2Learn

ondersteunend aanbod

VORMING PIC2LEARN

Leraren en andere onderwijsprofessionals uit het basis- en
secundair onderwijs
Ideaal voor informatieve avond of als infosessie op een
(pedagogische) studiedag.
Studenten lerarenopleiding
Ontwerpers schoolruimtes

De vorming duurt 2 uur (inclusief vragenronde).
Prijs: we hanteren een prijs op maat van elke organisatie,
contacteer ons via vormingen@k-s.be voor een offerte op uw
maat.

Voor wie?

Praktisch:

Pic2Learn past in een participatief schoolklimaat, zoals bepaald in het
participatiedecreet en het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK). Je kan
Pic2Learn gebruiken bij het opstellen van de projectdefinitie in het kader van
een bouwproject.


