Proeftuin Talentgericht onderwijs
MI- Basisschool De Letterdoos vierde op 13 mei 2011 haar 5-jarig bestaan met als thema ‘Een
neus voor talent’.
De leerlingen van het 5de leerjaar hadden gekozen voor de naturalistische intelligentie. Zij
mochten een deel van de tuin aanleggen als hun droomtuin. Voor de realisatie van het project
vroegen ze de expertise van het nabij gelegen Centrum Leren en Werken, Gent. Het project
maakte deel uit van de geïntegreerde proef voor het behalen van het diploma secundair
onderwijs. Sinan Kus was tutor voor het realiseren van de droomtuin, Fatih Pieters was
verantwoordelijk voor de catering en Natascha Dupon was verantwoordelijk voor de public
relations, marketing en schoolvisitaties.

Met de afdeling ‘tuinarbeider/hovenier’ werd een tutorproject opgestart. Eén leerling uit het
secundair heeft duidelijk de rol van begeleider, dit is de tutor. De leerlingen van het
basisonderwijs noemen we de tutees. Onderzoeksresultaten wijzen op verbeterde
leerprestaties en dit zowel voor de begeleidende als voor de begeleide leerling.
De jongere leerling krijgt individuele aandacht en uitleg, er is sprake van een actief
leergedrag met een hoog interactieniveau, waardoor de effectieve leertijd verhoogt. Via
kleine stappen worden succeservaringen opgebouwd, wat het zelfbeeld ten goede komt.
De oudere leerling krijgt vaak een beter begrip van de inhoud omdat hij het moet uitleggen
aan het jongere kind. Door te groeien in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid blijken de
leerprestaties er vaak op vooruit te gaan. Motivatie speelt hierbij een grote rol: de kinderen
vinden hun taak als tutor vaak zeer aangenaam wat hun houding en leren ten goede komt.

Leerlingen krijgen een positievere houding tegenover het vak en ook het zelfvertrouwen en
het zelfbeeld blijken positief beïnvloed te worden. Het feit dat leerlingen samen moeten
werken en zorg dragen voor elkaar helpt bij het verwerven van sociale vaardigheden.
Ook leerkrachten ervaren deze onderwijsmethode na verloop van tijd als taakverlichtend en
krijgen de mogelijkheid om meer gedifferentieerd te werken.

De eerste fase was de kennismakingsfase. Voor de leerlingen secundair begon een boeiende
ontdekkingstocht naar meervoudige intelligentie. Al snel ontdekten ze welke intelligenties er
benoemd worden.

De 8 intelligenties van Gardner:









Verbaal-linguïstische intelligentie: taal-knap
Logisch-mathematische intelligentie: reken-knap
Visueel-ruimtelijke intelligentie: kijk-knap
Muzikaal-ritmische intelligentie: muziek-knap
Lichamelijk-kinestetische intelligentie: beweeg-knap
Naturalistische intelligentie: natuur-knap
Interpersoonlijke intelligentie: samen-knap
Intrapersoonlijke intelligentie: ik-knap

De leerlingen gingen aan de slag met enkele didactische structuren (Wie ben ik,
vensterruiten, zoek iemand die … ).

Wie ben ik?

Werkwijze:

1. De leerling geeft door middel van tekeningen (geen woorden) een
persoonsbeschrijving.
2. Items : mannelijk of vrouwelijk, leeftijd, woonplaats, studies, hobby’s
(2), 1 positieve en 1 negatieve eigenschap.
3. De tutors vertellen waarvoor de afbeeldingen staan.
4. De tutées kunnen eventueel aanvullen of vragen stellen

VENSTERRUITEN

Tijdens de eerste schoolvisitatie maakten de leerlingen onderling kennis met ieders talent en
werden de eerste plannen voorgelegd: de tutees berekenden de oppervlakte en beschreven
hun droomtuin.

Sinan maakte samen met zijn medeleerlingen een grondplan. Aan de hand van een zelfgemaakt
kwartet leerden de tutees alles over planten en struiken. Al snel bleek dat voor de aankoop
van de planten geld nodig was; ze zouden een pannenkoekenslag houden.

De tweede fase was de ontdekkingsfase. Voor de tuin moest een definitief ontwerp gemaakt
worden, de planten moesten uitgekozen worden en de eerste groenten werden in serre
gezaaid.

Voor de catering moest een aanvraag verstuurd worden en werden de recepten voor de hapjes
en het gebak opgezocht en al eens in de klas gemaakt. Tevens moest een bestellijst van het
nodige materiaal en de grondstoffen gemaakt worden.
De marketingverantwoordelijke moest alle informatie verzamelen en de kostprijs van alle
lijstjes maken. Zij zorgde ook voor de communicatie met de verschillende partners.

www.samenlerendgent.be
De derde fase was de doefase. Sinan en zijn klasgenoten begonnen met uitvoering van de
eerste werken voor de tuin: de percelen werden afgebakend, omgespit en klaar gelegd voor
het aanplanten.

De kinderen van het 5de leerjaar leerden over de planten, struiken, groenten, kruiden en
bloemen. Samen met de papa van Joren werd de volière gebouwd.

Op het CLW werden alle lijsten doorgegeven: de bestelling van het feestmateriaal, de lijst
met plantgoed, de benodigdheden voor de lunch.
Op 3 mei kwam een filmploeg van Klasse TV langs. Samen met de kinderen werden de eerste
planten, struiken en bloemen in de grond gestoken. Iedereen was heel tevreden dat de tuin nu
echt zichtbaar werd.

De eerste deelnemers bevestigden hun deelname aan de Netwerkdag.

De vierde fase was de realisatiefase.
Alle deelnemers werden ontvangen met koffie en koffiekoeken.
De directie en haar team verwelkomde de aanwezigheden volgens hun talent: met zang en
dans werd iedereen in de juiste stemming gebracht.

In de voormiddag luisterden de deelnemers naar de lezing van Luc De Wulf, auteur van het
boek “Ik kies voor mijn talent”.
Voor de lunch werd iedereen verwacht in het CLW. Onder leiding van Fatih hadden de
keukenmedewerkers een broodjesmaaltijd met gebak voorzien.

In de namiddag hielden alle klassen in De Letterdoos open deur onder het motto “proef, zoek
en ontdek … “.
In de klas van juf Tine kon iedereen op de reismuur het verloop van het project volgen.

In de tuin werden de laatste planten en bloemen geplant en werd een plantenverkoop
georganiseerd.
In de keuken legden de leerlingen de laatste hand aan de hapjes voor de afsluitende receptie.

Op de speelplaats stond een ‘speaker’s corner’. De deelnemers vonden het initiatief zeer
geslaagd.
Voor Natascha, Sinan en Fatih was het een unieke ervaring. Zij moesten enkel nog de
verdediging doen van hun portfolio om hun diploma secundair op zak te steken.

