26 januari 2017
Praktijkbezoek
De Spectrumschool Deurne
Campus Ruggeveldlaan 496
2100 Deurne

Het Netwerk ZVI poogt goeie praktijkverhalen te ontsluiten die inzetten op een wisselwerking tussen
de school, de leerlingen en hun families en de (lokale) samenleving…

Daarvoor organiseren we bv. praktijkbezoeken om alles uit eerste hand te beleven en te bevragen ter
inspiratie.
Op 26 januari 2017 waren we te gast in De Spectrumschool te Deurne.
We wilden meer weten over hun schoolaanpak en de plaats van hun repair-café hierin.
Het was de directrice Christine Hannes die ons ontving.
Omdat het toen net Gedichtendag was, startte ze met een gedicht dat de schooldichter vorig jaar
schreef:
Punt
Wij zijn vanaf vandaag een bende.
Een leger dat gelooft
in iedereen die mee in dat leger vecht.
Punt Echt

Wij zullen ons oefenen in dit kamp!
Battlen met woorden in cyphers
en geen meesters schuwen!
Want wij hebben respect voor elke waardige
uitgesproken tegenstander?
Punt Echt

Daardoor worden wij sterk.
Wij vrezen geen zinnen en vinden dat alles
kan
zolang het resultaat zinnig is.
Alles mag en zal gezegd worden over en door
en voor ons

Punt Echt

Wij zullen lijden en leiding geven, blijven
leven.
Er is geen generaal of commandant want
Wij zijn allemaal gelijke aanvoerders van een
groep.
Geen daden maar woorden.
Punt Echt

Kijk elkaar aan en zweer hard
Dat we samen zullen slagen nooit apart.
We laten niemand achter.
En zullen nooit vergeten worden.
Punt

Echt.

Een sprekend gedicht in een school met 1100 leerlingen waarvan 90 % GOK-leerlingen, voornamelijk
jongens. Als GOK-indicatoren scoren diploma mama en thuistaal Niet-Nederlands het hoogst.
Verspreid over twee campussen bestaat de school uit drie entiteiten:




Leren en Bekwamen (voltijds secundair onderwijs)
Leren + Werken (deeltijds secundair onderwijs)
Leren en Ontdekken (brede eerste graad) en Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers.

Algemeen kiest de school bewust voor:










Modules en aangepaste trajecten (voor leerlingen tussen 12 en 15) om zo ook het 'zalmen' te
stimuleren.
Het organiseren van meer stagetijd dan het opgelegde minimum
1/3 van de lestijden in de omkadering van de leerlingen te stoppen
In de rapportage geen gemiddelden toe te passen.
De klassenraden worden tijdens de lesuren georganiseerd
Focus op het leerplan
Van leerkrachten wordt een extra verwacht
o Bij sollicitatie vraag naar extra inzet buiten lesopdracht die verwacht wordt
o Middagactiviteiten en woensdagnamiddagaanbod
o Via die activiteiten een andere band met de leerlingen opbouwen die ten goede
komt aan het respect en welbevinden en uiteindelijk aan de leerprestaties.
De school hecht veel belang aan kunst en cultuur en is structureel partner van het
cultuurcentrum te Deurne.
o De school heeft ook dit jaar een schooldichter (extern aangetrokken) die toegang
heeft tot de school om de leefwereld en de beleving van de leerlingen en het team te
vertalen...

Project Repair Café

De school heeft een project Pimp My Bike.





Nu al volgen leerlingen een verkorte stage bij verschillende fietsenmakers.
Een 30- tal leerlingen ging op stage en daarvan kregen er een tiental een vakantiejob.
Het fietsatelier werd op bepaalde dagen open gesteld voor de buurtbewoners. Dat was een
groot succes. Vele buren kwamen hun fiets voor herstelling binnenbrengen. Men heeft de
openingsuren moeten inperken. Er is overigens een goeie samenwerking met de
fietshandelaars zelf. De vervangstukken worden bij hen aangekocht.
Er is een urentabel opgemaakt en een tarieflijst.

Ook had het repair-atelier veel succes op de opendeurdag. Elektrische apparaten e.a. werden
aangeboden. En werden onder begeleiding van de praktijkleerkrachten hersteld.
School – ouders – buurt

De school wil zich bewust openstellen voor de buurt. Naast het partnership met het cultuurcentrum
Deurne is er een bloedinzameling van het Rode Kruis, het repair-atelier en binnenkort wordt ook het
restaurant waar leerlingen 'keuken' opgeleid worden, open voor de buurt.
De werking van De Spectrumschool illustreert hoe de samenwerking tussen school, ouders en lokale
samenleving een meerwaarde is voor een ieder.
Evenzo is het feit dat een gedreven directie en leerkrachtenteam de beste garantie is om kwetsbare
leerlingen te versterken in hun ontwikkeling.
We eindigen dit verslagje zoals we het begonnen, met een gedicht op die Gedichten-dag 2017.
Hier in deze school

Hier
in deze school
hier zagen en schaven wij
hier slijpen en draaien wij
hier maken en veranderen wij
Hier
in deze school
hier worden wij
mannen & vrouwen

wij zijn van ver gekomen
wij hebben tram en bus genomen
wij hebben schorten aangedaan
schoenen uitgedaan
horloges afgelegd
hier staan wij nu
de beitel in de hand
klaar
wij zijn klaar om te beginnen

Johan Petit voor de Spectrumschool, Gedichtendag 27 januari 2011
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