
Uitnodiging	  “Open	  Lezing”	  
Dinsdag	  12	  maart	  2019	  om	  19.00	  uur	  te	  Oostakker	  

(onthaal	  vanaf	  18.30	  uur)	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  

Zijn	  we	  “de	  draad”	  kwijt?	  
	  

Open	  Lezing	  door	  dhr.	  Bart	  De	  Wilde	  
	  

Pedagogisch	  Begeleider	  Basisonderwijs	  Regio	  Oost	  -‐	  Vlaanderen	  
	  
	  
	  

                                                                          ‘De draad’ tussen ouder en kind                                                                              

	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Over gemakkelijk en moeilijk verklaarbaar gedrag 

         Bij welk  leerlinggedrag                                 Over behoeften, begrijpen, nabijheid 

                                                         Over verbieden, bestraffen, belonen 

 en verbinden                                                       Over verbondenheid 
verantwoordelijkheid 

                                                                         Over zichtbare en onzichtbare kwetsuren  

                                                                           

Over het leven zoals het is 

	  

‘De	  draad’	  is	  een	  metafoor	  voor	  opvoeding	  en	  hechting.	  	  

Het	  gaat	  om	  hoe	  de	  band	  tussen	  volwassenen	  (ouders	  en	  leerkrachten)	  en	  kinderen	  groeit	  doorheen	  
de	  verschillende	  ontwikkelingsstappen.	  	  

Het	  is	  een	  begrippenkader	  dat	  leerkrachten	  kan	  helpen	  om	  de	  emotionele	  en	  sociale	  ontwikkeling	  
van	  hun	  kinderen	  beter	  te	  begrijpen.	  	  

Katholiek	  Hoger	  Instituut	  voor	  
Opvoedkunde	  Dr.	  F.	  De	  Hovre	  

	  



Bij	  problemen	  of	  in	  speciale	  opvoedingssituaties	  kan	  je	  het	  gebruiken	  als	  handvat	  en	  inspiratiebron.	  	  

De	  bedoeling	  is	  dat	  we	  als	  leerkracht	  de	  stap	  kunnen	  zetten	  van	  ontwikkelingspsychologie	  naar	  
ontwikkelingspedagogie.	  Van	  ‘Wat	  kan	  ik	  weten	  over	  de	  ontwikkeling?’	  naar	  ‘Wat	  kan	  ik	  doen	  om	  
deze	  ontwikkeling	  te	  ondersteunen?’.	  	  

We	  baseren	  ons	  op	  het	  gedachtengoed	  van	  Gerrit	  Vignero	  en	  maken	  de	  concrete	  vertaalslag	  naar	  
onze	  klaspraktijk.	  We	  zetten	  hierbij	  in	  op	  een	  praktijkgerichte	  aanpak	  en	  willen	  vooral	  preventief	  te	  
werk	  gaan.	  	  

	  
Waar?	  
Oostakker,	  Campus	  Edugo	  De	  Toren,	  Sint	  Jozefstraat	  10	  (in	  het	  leslokaal	  van	  het	  KHIVO)	  
Wanneer?	  
Dinsdag	  12	  maart	  2019	  om	  19	  uur.	  Ontvangst	  van	  de	  deelnemers	  vanaf	  18.30	  uur.	  
Einde:	  21.30	  uur.	  Gelegenheid	  tot	  nagesprek	  met	  drankje.	  
Deelname	  	  
KHIVO-‐cursisten:	  gratis	  	  
Oud-‐cursisten	  KHIVO:	  gratis	  (afstudeerjaar	  vermelden	  bij	  inschrijving)	  
Andere	  geïnteresseerden:	  €	  20,00	  
Inschrijving	  vooraf	  is	  noodzakelijk	  tegen	  ten	  laatste	  vrijdag	  1	  maart	  2019	  via	  mail:	  
de.smet.danny1@skynet.be	  	  
	  
	  
	   	   	   	   	  


