“Hun hulp is voor onze school van onschatbare waarde”
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Sinds maandag worden honderden studenten van de lerarenopleiding van de AP Hogeschool ingezet op Antwerpse scholen. “Onze
school heeft een scherp grootstedelijk profiel met een grote diversiteit en veel kansarmoede”, zegt Jef Groffen, directeur van de
Antwerpse basisschool De Wereldreiziger. “Dankzij de studenten is de druk op ons lerarenteam nu minder groot.”
Basisschool De Wereldreiziger in de Quellinstraat, vlak bij het Centraal Station in Antwerpen, telt 403 leerlingen, kleuters inbegrepen.
“We zijn een erg diverse school met veel anderstalige nieuwkomers, bijna alle leerlingen spreken thuis een andere taal”, zegt directeur
Jef Groffen. “Corona heeft zwaar gewogen op onze leerlingen van wie velen het thuis zeer moeilijk hebben. 90% van onze leerlingen
is sociaal-economisch bedreigd. Tijdens de lockdown hebben we met zo veel mogelijk gezinnen contact gehouden en ook 250
pretpakketten uitgedeeld. Als je met vier kinderen op een klein appartementje woont en weinig speelgoed hebt, zijn wat krijtjes,
speelgoed en bellenblazer erg welkom.”
Lerarenteam onder druk
In De Wereldreiziger wordt vooral ingezet op onderwijs op maat. “Per les en per klas worden bijvoorbeeld alle instructies op vier
verschillende niveaus gegeven. Nu hebben we voor het eerste, tweede en zesde leerjaar telkens vier contactbubbels van maximum
twaalf leerlingen samengesteld. De combinatie van veiligheidsmaatregelen in acht nemen, contactbubbels uit elkaar houden, lesgeven,
afstandsonderwijs met de andere leerjaren onderhouden en opvang verzorgen zet ons lerarenteam zeer zwaar onder druk. De hulp
van de hogeschoolstudenten is voor onze school van onschatbare waarde, zonder hen zouden we dit niet goed kunnen doen.”
'Armoedevaardigheid' maakt sinds dit schooljaar als competentie officieel deel uit van de lerarenopleiding. Studenten
professionaliseren in het leren omgaan met kansarmoede en diversiteit is een onderdeel van Kleine Kinderen, Grote Kansen, een
project van het ministerie van Onderwijs en de Koning Boudewijnstichting. Vanuit dit project zijn in samenwerking met alle Vlaamse
hogescholen maandag de EHBO- of Eerste Hulp Bij grote Onderwijskansen-stages opgestart.
“Studenten zagen door corona hun stages afgeblokt. Met EHBO hebben maandag zevenhonderd studenten het werkplekleren in een
120-tal scholen opnieuw kunnen opnemen”, zegt Jo van den Hauwe van de AP Hogeschool. “Ze maken deel uit van het lerarenteam
en geven les in de bubbels.”
Beter dan cursus
Laatstejaars Frederik Poncelet bijvoorbeeld. “Ik geef les in het eerste leerjaar, dat nu is ingedeeld in een bubbel met zwakkere
leerlingen en drie meer heterogene bubbels. Enorm leerrijk, want door de grote diversiteit krijg je veel meer aspecten van lesgeven op
verschillende niveaus te zien dan dat er in de cursus staan.”
Studente Chaimae Attiaoui geeft les in een van de bubbels van het zesde leerjaar. “Ik ben zo blij dat ik mijn stage kan afmaken. Ook
de meeste leerlingen zijn opgelucht dat ze weer naar school kunnen. Velen hebben moeilijke weken achter de rug. Ik leer op een heel
laagdrempelige manier lesgeven en ook in het contact met de ouders worden we mee ingeschakeld. Die ervaringen hebben me als
toekomstig leerkracht enorm sterk gemaakt.”
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