
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welkom! 
  
 aan iedereen uit het onderwijsveld 
 

Wij wensen u een leerrijke en 
aangename COV trefdag toe! 

 
 

Namens de beheerraad van COVLA vzw en het  
provinciaal bestuur van COV Oost-Vlaanderen 

 
 
 

Danny De Smet – provinciaal voorzitter 
Rob Trenson – ondervoorzitter  
Paul Raemdonck – secretaris 

Gilbert Raes – penningmeester 
Luc Linthout – voorzitter COVLA vzw 

Paul Geerts – ondervoorzitter COVLA vzw 
Rony De Smet – voorzitter pedagogische commissie 

Geert De Pré 
Luc Viaene 

Jacques Vanheuverswyn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COV trefdag 
 
WAAR LERAREN EN SCHOLEN GOED IN ZIJN 

 
In het Vlaamse onderwijsveld ontmoeten we vooral veel 
mensen die zeer gedreven zijn met hun ‘roeping’. Het 
zijn inderdaad de leraren die zich geroepen voelen om 
kinderen efficiënt te begeleiden in hun ontwikkeling- en 
leerproces die, sterk gemotiveerd, blijvend kennis van 
zaken opdoen. Zij vormen, met interesse voor hun ‘vak’ 
maar vooral met heel veel liefde voor het kind, van ons 
onderwijs in Vlaanderen een onderwijs om U tegen te 
zeggen. Een paar sterke getuigenissen van zo’n 
gedreven veldwerkers kunnen alleen maar motiverend 
en bevestigend overkomen naar hun geïnteresseerde 
collega’s. 
De Vlaamse overheid probeert haar beste beentje voor 
te zetten om de nodige middelen en omkadering te 
voorzien zodat de scholen, de leraren op hun beurt in 
een zo comfortabel mogelijke omgeving hun 
doelstellingen in het (w)onderwijzen kunnen realiseren. 
Onze Vlaamse minister van onderwijs, de heer Frank 
Vandenbroucke komt, vanuit zijn opgedane ervaringen 
en kennis van zaken, duiden ‘waar leraren en scholen 
goed in zijn’ !   
Meer dan redenen genoeg om op deze verrijkende 
ontmoetingsdag eens op de eerste verdieping langs te 
komen om van het pedagogisch luik van deze trefdag 
één en ander op te steken en mee te dragen naar de 
eigen school … om mogelijks nog beter te worden!  
Ook jij zal er van harte worden verwelkomd!  
 
Rony De Smet  
Voorzitter pedagogische commissie Oost-Vlaanderen 
 
 
 



Programma 
 
08.00 uur Opening van de leermiddelenbeurs 

• een unieke kans om zoveel handboeken en 
nieuw materiaal te leren kennen, te 
vergelijken, te bestellen  

 
• gespecialiseerd personeel staat ter uwer 

beschikking. Maak gebruik van deze 
gelegenheid 

 
09.00 uur Sessie 1
  tot gezondheidsbeleid’ 

: ‘Van Beestig gezond op school  

  Spreker
     (directeur basisschool) 

: Jacques Dhondt  

   
Aan de hand van een powerpointpresentatie, 
met heel wat foto’s uit de praktijk, komen we tot 
een visie en beleid rond gezondheid binnen de 
school en de scholengemeenschap. Hierbij 
wordt ook gefocust op gezondheidsmatrixen.  
 

09.15 uur Sessie2:
  maken we er iets origineels van?’ 

 ‘Feest voor mama … hoe 

  Spreker
          (leraar kleuteronderwijs) 

: Ann De Lange 

   
Moederdag wordt nog te veel alleen vertaald in 
het maken en geven van geschenkjes. Op zich 
is dit geen slechte zaak, maar het is jammer 
om het daarbij te laten … 
Het thema “Feest voor mama” laat heel wat 
meer invalshoeken toe van waaruit je met 
kleuters kan werken. 
We kunnen van moederdag iets heel 
waardevols maken, als we het in een ruimer 
perspectief plaatsen. De band tussen ouder en 
kind is zo speciaal, dat het zo gek nog niet is 
om daar eens één dag speciaal aandacht aan 
te schenken. 
 



10.15 uur Sessie 3
  uit de mouwen! 

:  Techniek in je klas? Handen 

  Spreker
          (coördinator proeftuinproject) 

: Koen Pierlet 

 
Je wilt aan techniek doen, maar je weet niet 
hoe eraan te beginnen? In deze workshop 
helpen we je graag op weg. 
“Handen uit de mouwen” is een proeftuin voor 
het basisonderwijs in het thema ‘Techniek en 
technologie’ die is opgebouwd rond vier 
basispijlers: 
- een technotheek uitbouwen: activiteiten en 

materialen. 
-  implementatie van het uitgewerkte materiaal 
- doorstroming / oriëntering en continuüm van 

zorg 
-  samenwerking tussen scholen en bedrijven 
Hoe werk je concreet aan ‘techniek op school 
in de 21ste eeuw’ en ‘technische geletterdheid 
voor iedereen’? 
We maken je wegwijs in de materialen, de visie 
en gaan samen op verkenning ‘Wat is er 
allemaal uitgewerkt?’ en gaan aan de hand van 
de kijkwijzer op zoek naar een goede 
technologische activiteit. Je leert kijken door 
een ‘technologische bril’ om je eigen thema’s 
technologischer te maken. 
 

10.30 uur Sessie 4
  

: Portfolio bewegingsopvoeding 
Spreker

        (leermeester lichamelijke opvoeding) 
: Rita Van Wassenhove 

 
  ‘Een weergave van rapporten, prestaties,  

attitudes tijdens de lessen 
bewegingsopvoeding.’ 
In de lagere school worden de individuele 
gegevens van elke leerling bijgehouden in een 
persoonlijke map. Deze map groeit stap voor 
stap uit naar een kindgebonden 
leerlingvolgsysteem. 
 
 



11.30 uur 
 

Plenum 

Duiding van het centrale thema door de 
voorzitter van de pedagogische commissie:  
Rony De Smet 
 
Gastspreker
Dhr. Frank Vandenbroucke 

:  

 Vlaams minister van onderwijs 
 
Een slotwoord door de provinciaal 
voorzitter Danny De Smet gevolgd door de 
uitreiking van de prijzen ‘Het gouden krijtje’ 
met aansluitend receptie voor de 
genodigden 

 
13.00 uur Middagmaal 
 
 

1  COV – informatief aan de syndicale stand waaraan een 
wedstrijd wordt gekoppeld: enkel op vertoon van uw 
COV- lidmaatschapskaart en het invullen van een 
wedstrijdformulier, maakt u kans op een 

doorlopend – doorlopend – doorlopend – doorlopend 

gratis 
schoolreis

(vervoer is wel ten laste van de school!) 

: met de hele klasgroep naar het 
Boudewijn Seapark te Brugge! 

 
2  Dienstbetoon vanaf 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 
uur tot met 14.30 uur 
 
3  Gezellig keuvelen in de cafetaria bij een natje en een 
droogje 
 
4  Gratis kinderopvang van 09.00 uur tot 13.00 uur 

 
Meer info op onze website: www.cov-oostvlaanderen.be 
 
 

http://www.cov-oostvlaanderen.be/�


praktische afspraken 
 
plaats  :  ICC – Citadelpark – Gent 

 
toegang :  De COV-dag met leermiddelenbeurs is 
                        voor iedereen gratis toegankelijk.  

    
middagmaal :  A. Wie wenst kan het middagmaal  
                                gebruiken tegen 16 euro. 

Te betalen op rekening  
001-3193437-79 van COV Oost-
Vlaanderen met vermelding  
“ ...middagma(a)l(en) COV-dag  
7 april 2009” 
Op de dag zelf kan u uw 
maaltijdticket afhalen aan de 
receptie aan de ingang. 
Maaltijden bestellen vóór 2 april 
2009. 
Info: 09 356 79 11 

 
B. In de cafetaria kan u warme en   

koude dranken en vers belegde 
broodjes kopen. 
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