
KA1:  GBS De Bosmier Balen



1. Wat is KA1?

� Een Europees nascholingsproject dat de  
mogelijkheid biedt voor leerkrachten/staf om via  
mobiliteit in het buitenland zich professioneel te 
ontwikkelen.

- Deelname aan gestructureerde cursus
- Stage in bedrijf of onderwijs of 
opleidingsinstelling

- Job shadowing in onderwijs of 
opleidingsinstelling



2. Beschrijving van het KA1project

� Titel: On a European educational journey
� Integratie van het project  in het 

nascholingsplan van de school

� Prioriteiten:
- afstemming van het zorgbeleid op het M-
decreet

- preventie en aanpak van pestproblemen
- ICT-integratie in de klaspraktijk



2. Beschrijving van het KA1project

� 2 leerkrachten gaan op jobshadowing in functie 
van het nascholingsplan.

Juf Lieve: kleuteronderwijzeresJuf Greet: directie



3. Jobshadowing in Finse school

� één week meedraaien met de directie van de basisschool in 
Muuruvesi in Finland

� Kennismaking/ervaringen opdoen met volgende projecten:
�KiVa-project (anti-pestproject dat in Finland werd 

ontwikkeld en dat momenteel deel uitmaakt van de 

werking in de Finse school.)

�Zorgbeleid (Kinderen van ons huidige type 8 en type 1 
zitten in Finland in het gewone onderwijs. Hoe wordt dit 

georganiseerd?,…)

� Deelname aan vergaderingen: personeelsvergadering, 
zorgteam, scholengemeenschap,…

� Kennismaking met het Finse onderwijssysteem
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SAUNA: wat een 
geweldige ervaring!!!



3. Jobshadowing in Spaanse school

� één week meedraaien in de kleuterschool van de Spaanse 
school

� Kennismaking/ervaringen opdoen met volgende projecten:
�ICT-integratie (de Spaanse school heeft heel veel 

ervaring met nieuwe ICT-tools.)

�Muzische vorming (en vooral het domein Media: 
foto’s en filmpjes maken met de kleuters)

�Aanleren van een vreemde taal: Engels in de 

kleuterschool

� Kennismaking met het Spaanse onderwijssysteem



5. Impact van KA1

� Start met KiVaproject in onze school en  
scholengemeenschap

� Kleuterschool: hoekenverrijking en vertrekken 
zonder thema i.p.v. gestuurd aanbod

� Integratie van de ICT-praktijkvoorbeelden in onze  
school



6. Besluit

� KA1 is een absolute meerwaarde:
- Europese praktijkervaring
- Kennisverruiming
- Open mind
- Integratie in het nascholingsplan van de school
- Stimuleren van de motivatie bij de leerkrachten


