
 

 

 

Samen naar meer sociale gelijkheid! 

Online event - Vrijdag 2 april 2021 

Foto: © Frank Toussaint voor Kleine Kinderen Grote Kansen 
 

Voor wie? 

Leraren, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, brugfiguren, onderwijsonderzoekers, … en 
iedereen die begaan is met grote onderwijskansen voor alle leerlingen in het Vlaamse 

basisonderwijs. 
 
Waar? 

Dit evenement vindt online plaats. Er is mogelijkheid tot interactie met de sprekers.  
De dag voor het event ontvang je als reactie op je inschrijving een mail met alle informatie om deel 
te nemen aan de digitale sessies waarvoor je intekende. 
 

Wat kost het? 

Dit evenement is gratis. Je moet je wel vooraf inschrijven via deze link, uiterlijk 31 maart.   

 

Vragen? 
Neem contact op met Eveline Mertens (eveline@grotekansen.be). 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6oDgtrmteUyTA23Pgm-4VM6KzGr8o95Njbw3aFbd8ZdUQks3UENCNlU1NFNJQk1GWU8xQ0ZVSkYxUC4u
mailto:eveline@grotekansen.be


 

 

Programma online event Samen naar meer sociale gelijkheid 

Vrijdag 2 april 2021 

 
9.30 uur Openingswoord 

Candice De Windt (Raadgever onderwijs Ben Weyts Vlaams minister van Onderwijs 

& Vorming) 
 Eveline Mertens (projectleider Kleine Kinderen Grote Kansen) 

 
9.45 uur Voorstelling van de plannen van de hogescholen.  

Een waaier uit praktijk.  – deel 1 
 Projectleiders Vlaamse lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs 
 

10.30 uur  Parallelle inspiratiesessies  

• Sessie 1: De kracht van partnerschappen met een muzisch tintje! - 

praktijkvoorbeelden van muzische workshops waarbij kinderen in de basisschool 

dankzij betekenisvolle interacties tot een krachtig samenspel komen. 

Karen Reekmans (Hogeschool PXL) 

• Sessie 2: Stressregulatie bij kleuters, lagere schoolleerlingen en hun leerkrachten. 

Maai Huyse & Marieke Vandersmissen (Hogeschool UCLL) 

11.45 uur Voorstelling van de plannen van de hogescholen.  
Een waaier uit praktijk. – deel 2 

Projectleiders Vlaamse lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs. 
 

12.30 uur             Lunch@home 
 

13.15 uur Parallelle inspiratiesessies 
• Sessie 3: Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: werken aan kansrijk en 

betaalbaar onderwijs. 
Marijn Somers & Deborah Jonckheere (vzw Krijt) 

• Sessie 4: Reflecteren over armoede, digitaal leerpad rond armoede. 

Aaron Van Parys (Onderwijscentrum Brussel) & Michelle Venneman (Hogeschool 
Odisee Brussel) 

 
14.15-14.30 uur Veerkrachtige afsluiting 

  Projectleiders Kleine Kinderen Grote Kansen. 

 
 
 

 

                                                                                               


