
Welkom op de zesde editie van de 
“zes uren voor de democratische school”
Ovds (Oproep voor een democratische school) verenigt 
leerkrachten van het Vlaams en het Franstalig 
onderwijs. Via reflectie en actie ijvert onze organisatie 
voor een kwaliteitsonderwijs waar alle jongeren de 
kennis en de vaardigheden verwerven om de wereld te 
begrijpen en te veranderen. 

Tijdens de “zes uren voor de democratische school” op 
zaterdag 19 oktober kunnen we u dank zij de medewer-
king van vele onderwijsspecialisten een programma 
aanbieden met workshops, educatieve wandelingen 
en debat. Een unieke gelegenheid om uw visie aan te 
scherpen, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te 
doen voor uw lessen. Samen met collega’s en studen-
ten van de lerarenopleidingen uit alle netten en secto-
ren van het Vlaams en Franstalig onderwijs. 

Tijdens de middagpauze kunt u genieten van een 
verzorgd koud buffet. 

Van harte welkom! 

Programma
In de voormiddag kan u kiezen tussen 7 workshops, 
in de namiddag tussen 3 educatieve wandelingen en 
een debat. 

Voor het gedetailleerd programma:

www.democratischeschool.org

Er is ook een Franstalig programma met 12 
workshops, 3 wandelingen en een debat, zie:

www.ecoledemocratique.org

Zes uren voor 

BRUSSEL • OVDS

ZATERDAG 
19 oktober 2013
van 9u30 tot 17u

Plaats
In de gebouwen van het Instituut St. Julien Parnasse, 
St.-Juliaanskerklaan 22  1160 Oudergem (Brussel)
Deze school bevindt zich op 200 meter van de metro 
“Delta”.  Vanuit het Centraal Station Brussel: metrolijn 
5, richting Hermann Debroux en afstappen in “Delta” 
(12 minuten)

Met de wagen: zie www.mappy.be 

Toegangsprijs 
Bij betaling vóór 14 oktober: 
8 € (6 € voor studenten en voor leden Ovds)
8 € voor koud buffet

Na 14 oktober:
10 € ter plaatse te betalen
(geen koud buffet)

Inschrijvingen
Om te genieten van het voordeeltarief en om deel 
te nemen aan het koud buffet is inschrijven via onze 
website www.democratischeschool.org en betaling 
vóór 14 oktober verplicht.  
Rekeningnummer van Ovds:  BE42-0000-5722-5754

In geval van groepsinschrijvingen: gelieve ons vooraf 
te contacteren

Informatie
Ovds, Vrijwilligerslaan 103, 1160 Brussel
ovds@democratischeschool.org
02/735.21.29
www.democratischeschool.org



9u: onthaal en opening infostands - 10u - 12u30: keuze tussen 7 workshops

12u30: Koud buffet (inschrijving verplicht) - 14u: Toespraak door voorzitter van Ovds
14u30 - Debat: ICT in het onderwijs • Welke kennis en vaardigheden op het vlak van ICT moeten leerlingen op het einde van het 
leerplichtonderwijs beheersen? En de leerkrachten?
Peter De Koning, leraar in het secundair onderwijs met 20 jaar ervaring in de informaticasector, Martin Valcke, professor onderwijskunde UGent, voorzitter van de VLOR-commissie 
rond integratie van ICT in het onderwijs, Kristof Verslype, doctor in de computerwetenschappen, research consultant bij Smals vzw

1 
De “groote oorlog” 
wereldwijd bekeken

Dominiek Dendooven, 
historicus en medewerker van 
“In Flanders Fields Museum” 
(Ieper), belicht de erfenis 
van de eerste wereldoorlog 
wereldwijd en de rol van 
de koloniale troepen. 
Met praktische tips voor 
leerkrachten die een bezoek 
aan de Westhoek plannen. 

2 
60 jaar migratie in 

Brussel

Met Hans Vandecandelaere, 
auteur van «In Brussel. 
Een reis door de wereld».
“Dat boek leest als een trein 
die door de multiculturaliteit 
van Brussel raast. 
Het standaardwerk voor al 
wie de ziel van Brussel wil 
doorgronden» (prof. dr. Chris 
Kesteloot, KU Leuven)

3
De visie van Freinet

Rondetafel met drie 
ervaringsdeskundigen van het 
Freinet-onderwijs. 
Jan Devos, auteur van 
“De visie van Freinet”, 
onderwijsinspecteur
Dirk Vandenbossche, 
pedagogisch begeleider
Vincent Vandevijvere, 
onderwijzer in de 
Freinetschool V-tex (Kortrijk)

4
De hervorming 

van het secundair 
onderwijs, een 
gemiste kans? 

Met twee voortrekkers van 
een hervorming die de sociale 
ongelijkheid vermindert en het 
gemiddelde niveau omhoog tilt
Dirk Jacobs, prof ULB, auteur 
van o.a. “De lift blijft steken”
Ides Nicaise, prof HIVA-
KULeuven, co-auteur van  “De 
school van de ongelijkheid”

5
Traject 

wereldburgerschap

Voorstelling van het 
project “BeverZaken” van 
School zonder racisme 
om leerlingen (secundair 
onderwijs)  doorheen 
diverse klasactiviteiten 
wereldburgerschap bij te 
brengen via  thema’s  als 
“migratie en vluchtelingen” en 
“samenleven in diversiteit”

6
Roma in het 
onderwijs

Elias Hemelsoet, auteur 
van “Roma in het Gentse 
onderwijs: een verhaal 
apart?”, docent Universiteit 
Gent

7
Immersieonderwijs in de lift

Tweetalige workshop

Onderwijsdecreet XXIII verruimt de mogelijkheden om een deel van de vakken in het Frans, Engels of een andere vreemde taal te geven. In het Franstalig onderwijs werken reeds honderden scholen met 
immersieonderwijs. 
Inleiding door professor Piet Van de Craen (VUB), getuigenis van ervaringsdeskundigen Jean Surmont (directeur Pegasus Atheneum Oostende) en Agnès De Rivière (Luik). 

1-Een reis door de Westerse schilderkunst
Rondleiding in het  museum voor Schone Kunsten doorheen onze rijke 
kunstgeschiedenis. Met Charlotte Vaes (lerares kunstgeschiedenis)

14u15: vertrek van de wandelingen - Wandelingen in het Nederlands

2-Molenbeek
Onderwijs in de meertalige en sociaal gepolariseerde grootstad. Met 
bezoek aan een Nederlandstalige en een Franstalige school. Met Stijn 
Soete (onderwijzer, actief in een oudercomité in Molenbeek)

3-De geschiedenis van de vrijdenkers en hun 
rol in het onderwijs
Met Jo Honoré (gids)


