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Challenge voor schoolteams: de schoolbuurt als motor voor leren  
 

Waarom?  

Als leerkracht en als schoolteam, sta je voor een hele uitdaging om de leerdoelen te bereiken voor al 

je Brusselse leerlingen in hun superdiversiteit. De Brusselse context biedt heel wat uitdagingen en 

verandert razendsnel. Geen enkele leerkracht, geen enkel schoolteam heeft alle competenties in huis 

om kinderen voor te bereiden op de talrijke maatschappelijke uitdagingen waar zij mee aan de slag 

zullen gaan.  

Wat?  

Expeditie Brussel is een teambuilding voor schoolteams in de schoolbuurt. Leerkrachten gaan in 

kleine groepjes te voet op stap. Gewapend met een tablet, krijgen ze uitdagingen, feedback en 

aanmoedigingen om verschillende opdrachten te realiseren. 

Leerkrachtenteams zetten de diverse interesse, kennis en vaardigheden van collega’s coöperatief in. 

Nieuwe leerkrachten en anciens, Brusselaars en pendelaars leren al spelend hoe de schoolbuurt, 

organisaties, buurtbewoners,… groeikansen geven aan kinderen om bij te leren en hun leven vorm te 

geven. Zo (her)ontdekken ze talenten en energiegevers bij zichzelf en bij collega’s. 

Het resultaat?  

“It takes a village to raise a child” in de praktijk:  

* je schooleigen omgevingsboek met plaatsen, mensen en organisaties die samen de ketten 

opgroeikansen geven. 

* actuele informatie over de schoolbuurt, inzicht in competenties van collega’s en partners om je 

klaswerking te verrijken. 

Expedities op maat voor diverse Brusselse schoolteams 

De beschrijving van de methodiek is een insteek voor een Expeditie met 1 schoolteam. Bedoeling is 

om een idee te geven van de meerwaarde (wanneer kan een Expeditie interessant zijn voor een 

schoolteam), de wederzijdse verwachtingen en tijdsinvestering, het tijdspad. 

Deze methodiek vormt één van de bouwstenen voor een krachtig breed leren-traject op school. 

Combinatie met ondersteuning op de klasvloer, uitwerken van activiteiten, OCB-vorming vormen de 

motor van een krachtig breed leren-traject op maat van je schoolteam.  

Er zijn heel wat varianten mogelijk: voor verschillende schoolteams, voor schoolteams + partners, 

focussen op een leergebied/leeftijd/…,  

Verschillende Brusselse Expedities werden ontwikkeld in het kader van 

http://www.lesgeveninbrussel.be/. 

 

  

http://www.lesgeveninbrussel.be/
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Leerkrachten over hun Expeditie 
 

Wat heb je vandaag op school… op Expeditie geleerd?  

 

Christel, Kevin, Bénédicte – BS Papageno na Expeditie Evere 

Over de buurt?  

“ Ik heb veel nieuwe plekken ontdekt en ik vond het fijn om in de andere scholen te gaan kijken. Ik 

had nog nooit de scholen van dichtbij gezien.” 

Over collega’s?  

“ik ken de mensen nog maar 21/22 dagen. … collega’s: de ene is creatief in dat, de andere weet heel 

veel over… dan weet je bij welke collega je later terecht kan. Leerkrachten zijn anders buiten de 

school, ook directies. Zo weet je beter welke interesses bij wie passen. Het is anders dan op pv” 

 

De Wegwijzer: het winning team van Expeditie Evere 

Over collega’s? Dat Tom handig is met de Ipad, maar dat wisten we al.  

Over de buurt? Het was spannend om in scholen binnen te gaan die van niets wisten. 

Over het team? We kunnen elkaar steunen en motiveren om toch verder te doen, met kleine dingen. 

We hebben daar geen terrasje voor nodig. 
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Voorbeeld van tijdspad en taakverdeling bij het realiseren van een Expeditie in de schoolbuurt 

 Wat? Rollen?     
 

  School 
OCB onderwijsondersteuner – 
coördinator Brede School OCB: technische ondersteuning  

 
 
OCB: ondersteuning proces 

 

Informeren OO – Bscoo over Expeditie Brussel  X  

X 

E-day – 3 maand 
Contracting: focusdoel, tijdspad, doelgroep, 
taakverdeling, datum prikken X X  

 

 
Praktische voorbereiding: materiaal inplannen, 
locatie, catering,… X x x 

 
 

x 

E-day – 2 maand Expertisedeling :  
Locaties + partners selecteren 
Opdrachten selecteren 
Opdrachten linken aan partners en locaties X x  

 

E-day – 1 maand 
Kaart technisch klaarmaken   1  

 

 
Communicatie vooraf @deelnemers X X  

 

E-day – 1 week  

Ipads klaarmaken + materiaal speluitleg,…   x X 

 

 
Teams verdelen  x x   

 

 

Speluitleg en backoffice voorbereiden   X  

 

 

locatie en catering klaarmaken X    

 

E-day 
E-day x x x 

 

E-day + 1 week 
Communicatie + materiaal verwerken x x x 

 

E-day + 1 maand 
Communicatie @ deelnemers x X  

X 

E-day + 2 maand 
Expertisedeling voor duurzaam breed leren  x x  

 

 


