
DE WERELD 
VERANDERT 
SNEL. 
Volgt jouw 
school wel?



We bouwen samen een duurzaam 
project uit: ook bij een volgende 
uitdaging kan je team met onze  
tips & tricks aan de slag.

En het resultaat? 

Je team is na ons traject beter 
uitgerust om met alle problemen  
van een school in een grote stad  
om te gaan. 
Je leerlingen krijgen zo alle kansen 
om zich volop te ontwikkelen in  
onze superdiverse maatschappij.
Win-win!

Hoe pakken  
we het aan?  
Jij beslist. 

Wij werken volledig op maat  
en aangepast aan jouw vraag.  
We hebben daarbij oog voor de visie, 
identiteit en context van je school.  
Je blijft de eigenaar van het traject. 

Samen gaan we een traject aan 
van maximaal 3 jaar. Dat is geen 
eenrichtingsverkeer: we gaan met 
jullie in dialoog en reiken nieuwe 
inzichten aan. Uiteindelijk leert  
je team zo op een andere  
manier denken. 

Doe een beroep op  
de trajectbrugfiguren.

Trajectbrugfiguren versterken 
je schoolteam voor een periode 
van maximaal 3 jaar. We helpen 
je met thema’s als diversiteit, 
(kans)armoede of vroegtijdig 
schoolverlaten. We zoeken naar 
goede en praktische oplossingen 
voor zowel jouw team als 
je leerlingen.

We werken op deze domeinen:
• kleuter- en leerlingenparticipatie
• communicatie met  

(kwetsbare) gezinnen
• op tijd komen  
• huiswerkbegeleiding
• ouderbetrokkenheid 
• omgaan met culturele verschillen  

(in opvoeding, aanpak op school…)
• meertaligheid
• netwerk rond de school versterken

Gaan de gesprekken  
in de leraarskamer  
vaak hierover?

• Er is soms onrust in je team als 
kinderen hun thuistaal spreken  
op de speelplaats

• Het is moeilijk om ouders  
te bereiken, ondanks al  
je inspanningen

• Sommige leerlingen komen  
nooit naar school op woensdag

• Je ziet geregeld lege brooddozen

Werken in een grote stad brengt 
extra uitdagingen met zich mee.  
Wil je die problemen graag 
aanpakken, maar weet je niet  
goed waar te beginnen?  
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Is een traject iets voor jou? 
Laat ons iets weten op 

trajectbrugfiguren@stad.gent. 
Dan bekijken we welk traject het 

beste bij jouw vraag past. 

Meer info over onze werking vind 
je op onderwijscentrumgent.be. 


