
Lage Landen, Sterke Banden
EEN PRAKTIJKVOORBEELD



Buurklassenproject

Leerlingenuitwisseling  sinds 2001

Groep 8
De Regenboog in Dokkum, Friesland

Leerjaar 6
De Leeuw in Zedelgem, West-Vlaanderen



CULTURELE UITWISSELING ZONDER  TAALBARRIÈRE



Geschikte 
partners treffen



Project gedragen door alle participanten

� Collega’s en directie

� Ouders en oudercomité

� Schoolraad

� LOC

� Inspectie

� …

� Deel van het pedagogisch project.

Principiële goedkeuring in beide 
partnerscholen



Financiering en subsidiebeleid

� ‘Laagdrempelig’ houden van het project.  

Haalbaar voor elke ouder, toegankelijk voor elk kind.

Zonder subsidie… geen project.

� Subsidie via Epos

� Subsidie via de Provincie West-Vlaanderen  

� Ouderbijdrage



Doelen en curriculum

� Doelen aansluitend bij leerplannen

Sociaal leren     Gelaagde identiteit ontdekken

Grenzen verleggen

Verblijf in gastgezinnen (duo’s)  

‘Gelijkenissen ervaren …Verschillen vieren’ 



Planning en timing. Programma’s.

‘jaar omvattend project’  :  De vlam brandend houden.

Heenreis : Vlaanderen in Friesland – eind september – (ma.-vr.)

Terugreis : Friesland in Vlaanderen – april 

*Programma in en om Dokkum 

*Programma in en om Zedelgem























Ouderbetrokkenheid en meer…

Mentaliteitswijziging onder invloed van de Friese partner

� Ouders …onze ambassadeurs. 

� Ouders informeren : 

infovergadering / infobrochure ouders lj 5

planningsvergaderingen

� Ouders : participeren en evalueren

� Kinderen : informeren, betrekken, evalueren



Sterke banden… nevenverschijnselen

� Verleggen van eigen grenzen

� Klasvormende activiteiten.  Bepalend voor de klassfeer aanvang 
schooljaar.

� Groeiend vertrouwen collega’s, kinderen, ouders.  Sterkere banden. 

� Vaak blijvende contacten… Kinderen en ouders

� Respect opbrengen voor diversiteit

� Waardering voor de eigen ‘thuis’.

� ‘Leren uit het leven…’   Meer dan een reisje. 

� Een leer- en leefschool.



En meer nevenproducten

� Uitwisseling op pedagogisch –didactisch niveau

� Gemeenschappelijke blog :   http://deleeuw-lager6.blogspot.be

� Gezamenlijke Yurls-pagina :    sterkebanden.yurls.net

� Uitwisseling   O4NT  … een nieuw onderwijsconcept

� Een gemeenschappelijke provinciebeurs

� Een binnenlandse uitwisseling in het vierde leerjaar  (Lier)

� Een week extramuros in het vijfde leerjaar (Diksmuide)

Het gaat verder dan de beoogde doelen.



Met de steun van het Departement Onderwijs en 
Vorming van de Vlaamse Gemeenschap 


