PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING

Vakoverschrijdende thema’s - Burgerzin
Op 31 mei vond de studiedag “Gender en seksuele diversiteit op school - van beleid naar praktijk” plaats. De studiedag heeft
een aantal inzichten en inspiratie aangereikt voor de concretisering ervan in schoolbeleid en -praktijk.
In opvolging van de studiedag geven we u graag de link mee waarop u de presentaties en het materiaal kan vinden.
De presentaties van de studiedag zijn te vinden op: http://www.genderklik.be/Levenslooplijn/Genderleerjeookopschool/Presentatiesstudiedag.aspx
In het kader van het netoverschrijdend project inventariseerde een gedetacheerde leerkracht het voorbije schooljaar het bestaand
didactisch (les)materiaal m.b.t. deze thematiek. Een overzicht hiervan werd samengebracht in een kijkwijzer. Voor elk materiaal
werd ook een infofiche opgemaakt met alle praktische gegevens. Dit is een handig instrument voor scholen die rond het thema
gender wensen te werken en op zoek zijn naar geschikt materiaal. Het materiaal, de gemeenschappelijke verklaring over een
genderbewust en holebivriendelijk beleid op school en een overzicht van organisaties en nuttige linken kunt u eveneens vinden
op www.genderklik.be.
Het genderproject wordt gecontinueerd en zal gedurende twee schooljaren lopen onder de noemer ‘Gender en seksuele diversiteit
in onderwijs’.
Voor dat project werken de verschillende onderwijskoepels samen met de pedagogische begeleidingsdiensten en meerdere gespecialiseerde partners. Het doel is scholen te helpen bij het in de praktijk omzetten van de engagementsverklaring voor een genderbewust en holebi-vriendelijk onderwijs van oktober 2012.
Voor meer informatie: monique.devisscher@vsko.be

SECUNDAIR ONDERWIJS

Marc Keppens (°1966) is vanaf 1 september directeur van de dienst Personeel en
schoolbeheer (DPS) van het VVKSO. Hij volgt in die functie Bernadette Van De Steene
op. Marc was achtereenvolgens leraar wiskunde in het Don Boscocollege Zwijnaarde,
pedagogisch begeleider wiskunde bij het Don Bosco Onderwijscentrum, directeur
van het Sint-Teresiacollege in Eksaarde en verantwoordelijke voor het project ‘opleiding evaluatoren secundair onderwijs’. Die laatste functie combineerde hij met
die van stafmedewerker van de DPS.
U kunt hem bereiken via marc.keppens@vsko.be of op het nummer 02 507 07 04.
Van harte proficiat vanwege het VSKO, zijn verbonden en diensten!
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