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	Ruimte voor titel: De buurt verkennen met het schoolteam
	Doelen: Leerkrachten ontdekken dichtbij gelegen speelleerplekken.Leerkrachten en zorgteams leren welzijns- en vrije tijdspartners uit de buurt (beter) kennen.Schoolteams leren de context van hun leerlingen beter kennen en begrijpen.Schoolteams leren de geschiedenis van de wijk, bijzondere plekjes en buitengewone buurtbewoners (beter) kennen.Verschillende schoolteams leren elkaar (beter) kennen. 
	Verloop: Vooraf: - ga na bij de sociale- of wijkregisseur en/of de brede schoolcoördinator of zij samen met jou een wijkverkenning willen organiseren.- bespreek de mogelijkheid tot een wijkverkenning met de directie/ het kernteam/ het schoolteam.- spreek een timing af met de directie en bekijk of de rondleiding in de wijk kan plaats vinden tijdens een teamvergadering of een deel van een pedagogische studiedag. Hierdoor wordt de wijkverkenning echt op de agenda gezet en gewaardeerd.- Wanneer je de tocht in het begin van een schooljaar organiseert, kunnen (nieuwe) leerkrachten concreet geïnspireerd worden voor eventuele uitstappen in de wijk of linken met hun lessen.  - spreek af met de sociale- of wijkregisseur en/of de brede schoolcoördinator om de rondleiding in de wijk te organiseren. Jullie begeleiden de wijkverkenning en geven de algemene uitleg rond de wijk.- Je kan ook de naschoolse opvang op school bij de wijkverkenning betrekken, net als collega's uit andere scholen, kinderdagverblijven, organisaties en diensten uit de wijk. - Je kunt werken met deelgroepen die een verschillende route volgen. - Je kan de wandeling of fietstocht ook ludiek inkleden door bijvoorbeeld te werken met een fotozoektocht of andere speelse opdrachten in de wijk. - Afhankelijk van de formule zorg je voor, tijdens of na de activiteit voor een hapje en een drankje, eventueel i.s.m. een sociaal restaurant in de wijk.- Als organisator zorg je voor fluohesjes (van de school of van de brede school) en voor de huur van fietsen indien nodig, bv. bij de Fietsambassade.  De wijkverkenning:- Je geeft vooraf het opzet, de timing en een uitgeprinte route mee. - Je wandelt of fietst samen met je (deel)groep langs interessante, verborgen, speelse, historische, kindvriendelijke, sportieve, culturele, verbindende,  groene en sociale, … plaatsen, organisaties en projecten in de wijk. - Bij de organisaties waar halt gehouden wordt, geven de partners een woordje uitleg.- Als je tijdens de tocht gezinnen tegenkomt (bijvoorbeeld bij de voedselbedeling of spullenhulp), vraag je om discretie bij het team.  
	Partners: De brede schoolcoördinator, brugfiguren uit de buurt, de buurtwerker, de sociaal regisseur, de wijkregisseur, relevante sportieve, culturele, sociale partners uit de wijk, evt. ouders. 
	Tips en aandachtspunten: Bezorg de leerkrachten een overzicht van de bezochte organisaties en hun contactgegevens. 
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