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Een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden…
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Wij hebben als school een duidelijke missie! Wij willen leerlingen onderwijzen, begeleiden
en coachen tot actieve wereldburgers.
Net daarom spreekt het project #sociaalsteschool ons zo aan, omdat het voor een extra
focus zorgt om onze leerlingen ook te coachen tot digitale wereldburgertjes!

# Van_papier_naar_digitaal_is_ons_toekomstgericht_verhaal!
Duurzaamheid is een belangrijk principe op onze school daarom heeft de directeur gevraagd om papier te
reduceren tot het hoogstnoodzakelijke en alles te digitaliseren.
Dus ook het dossier voor #sociaalsteschool! Niet enkel goed voor het milieu maar ook voor het sociale aspect.
Want in de module mediatraining wordt er geen enkel fotokopie gemaakt.
Bekijk alstublieft eerst de trailer van onze digitale videoboodschap die verweven is met digitale principes! Als
digitale burgers staan we erachter om ons verhaal digitaal en visueel met jullie te delen. We willen jullie
volledig onderdompelen in ons digitaal burgerschapsverhaal!
Ben je van plan ons dossier te lezen met een scherm?
Op de website van onze digitale burgertjes kan je alles terugvinden! We willen op een interactieve manier
jullie digitaal burgerschap wel eens testen! SUCCES! Kijk zeker ook eens naar onze website en
Facebookpagina.
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Als fiere directeur van GO! middenschool MIRA wil ik een kort voorwoordje schrijven.
Eigenlijk is dit niet op zijn plaats want het zijn de leerlingen die in dit verhaal het eerste
woord hebben. Zij zijn zichzelf aan het overtreffen in de wedstrijd om de
#sociaalsteschool te worden! Kortom zij schitteren! Na deze pagina zullen zij jullie
meenemen in het MIRA_sociaalsteschool verhaal!
Maandag 19 februari 2018, op een koude winterdag, ben ik gestart als nieuwe directeur van deze school.
Voor mij een totaal nieuw verhaal: een nieuwe functie, een onbekende omgeving en ander type van onderwijs,
ik kom namelijk uit het buitengewoon lager onderwijs. Wat mij de onmiddellijk is opgevallen, is de warme,
sociale en liefdevolle sfeer op deze school. Die energie zit in de muren van het gebouw, in de genen van de
collega’s en in de geest van de leerlingen. Ik mag spreken over een MIRA-DNA.
De school stond evenwel op het punt om te sluiten. Ik krijg als directeur de grote eer, maar ook de grote
verantwoordelijkheid, om de school naar een klimmende richting te begeleiden: het is erop of eronder. De
negatieve spiraal van de leerlingenaantallen, de negatieve vooroordelen en de stigma’s uit het verleden, maar
vooral het wantrouwen tussen diverse lokale scholen, het hangt allemaal als een zwaard van Damocles boven
de krakende daken van onze school.
Ik heb al wonden moeten helen, ogen moeten openen, vertrouwen moeten geven, mensen moeten verbinden
en hoop moeten inblazen om het hele team en de campus in staat te stellen te durven dromen over een
prachtige toekomst. De bovenstaande missie is een sneakpreview hiervan… onze school is in beweging. De
leerkrachten en leerlingen gaan dit schooljaar samen een nieuw verhaal schrijven! Dit schooljaar hebben we
el meteen de eer om toe te treden in het ASP-netwerk van Unesco. Wij worden dus een Unescoschool met
een duidelijke missie! (Bijlage 1: Charter ASP)
Eigenlijk is onze school op zich een soort inclusieverhaal. Wij willen terug bij het onderwijslandschap horen,
meer zelfs, wij willen er het voorbeeld van worden want ons DNA is net wat deze maatschappij nodig heeft!
In mijn carrière in het buitengewoon onderwijs is mij vooral bijgebleven dat kinderen zich evenwaardig willen
voelen en daarom ook zo behandeld willen worden. Ieder kind is uniek en mooi! Toen ik op 19 februari met
de MIRA-leerlingen sprak, hoorde en voelde ik net dezelfde kreet! Zo anders is het dus niet…
De directeur moet, om onze onderwijskwaliteit te bewaken, rekening houden met de context. De gemeente
Hamme is een bijzondere gemeente en is zelfs ooit één van de armste gemeenten van Vlaanderen geweest.
(Bijlage 2: Analyse kinderarmoede Hamme) Deze context nemen we mee in onze werking door een nauwe
samenwerking met de gemeentedienst ‘welzijn’. Een maandelijks overleg met het zorgteam en de dienst
Welzijn stelt ons in staat om zo goed mogelijk rekening te houden met de thuiscontext. Zo kunnen we een
kind laten groeien.
Als directeur staat in mijn prioriteiten om alle ouders te bereiken: jong of oud, rijk of arm, Belg of
buitenlander… We zijn een open en brede school waar we onze rol willen opnemen in de Hamse
gemeenschap. Daarom ondersteun ik dit ook met middelen (laptops, tablets, ...) die nog aan bod gaan komen
in dit dossier.
De wedstrijd de sociaalste school is voor ons geen actie of leuke prijs.. Wij veranderen onze werking niet,
we passen onze missie niet aan. Toen ik in juni de tekst las van de #sociaalsteschool zag ik gewoon onze
school… Het is iets wat we al deden, waar we zo hard in geloven maar waarvoor we tot nu toe nauwelijks
de erkenning kregen. Ik heb als directeur de missie om mensen te verbinden want dat is de sleutel voor een
betere wereld. De #sociaalsteschool2018 is een prachtig voorbeeld hoe een initatief het leerlingen,
leerkrachten en omgeving heeft verbonden. Bedankt hiervoor!
Meneer Vincent Browet
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Als jullie het nog niet gedaan zouden hebben, bekijk dan zeker eerst de trailer van onze
Videoboodschap!
Wij zijn de leerlingen van de module mediatraining in de eerste graad en we willen bewijzen
dat wij de sociaalste school zijn! ‘Maar wat is dat, de mediatraining?’ hoor ik u denken. Kijk
naar onze website van de Mira-mediaklas en je komt al heel veel te weten!

In onze school zijn alle leerlingen gelijk en wordt er nog echt naar ons geluisterd!
A- of B-stroom, ASO-TSO-BSO... het maakt allemaal niets uit! We spelen allemaal op dezelfde speelplaats, we
gaan samen op GWP en in de modules worden we onderling verdeeld. Een leerling van 2B voeding en
verzorging kan een leerling van 2A Latijn ook veel bijleren, hoor. Onze directeur gebruikt vaak het woordje
‘integratie’. Dat gaat dan niet over buitenlanders die Nederlands moeten leren om zich te integreren, maar
over dat “we samen moeten leren samen leven”.
De module mediatraining is één van de vier modules die wij in het eerste en tweede leerjaar doorlopen.. Na
zeven weken schuiven we door naar een andere module. Zo doorlopen we allemaal alle modules. We proeven
van zoveel mogelijk verschillende dingen waardoor wij later goede keuzes kunnen maken! Dit is allemaal
nieuw sinds dit schooljaar. We merken dat de school goed naar ons wil luisteren en dat is echt heel fijn!
Maar mediawijsheid komt niet alleen in de module mediatraining aanbod. We zetten gericht in op 21ste
eeuwse vaardigheden in ALLE lessen, zo praten de leerlingen wekelijks met hun personal coach en werken
we actief aan ons burgerschap.
Wij voelen ons vooral goed op school en daardoor leren we heel veel bij!

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one
that is most adaptable to change.” - Charles Darwin
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#

De inhoud van ons dossier is opgedeeld in verschillende hashtags.
We willen jullie met deze # nieuwsgierig maken om door te klikken naar de bijlagen. In de
bijlage kan je de visie, werkwijze, wat we al doen, wat er gepland staat en alle
achtergrondinformatie terugvinden. Als je het dossier in zijn totaliteit zou afdrukken telt
dit meer dan 50 pagina’s!

#mediaklas_uptodate_digitaal_burgerschap_isgreat!

#niet_zomaar_wat_doen_leerlijn_mediatraining

#digitaal_burgerschap_staatnietapart_actief_burgerschap_gaat_dit_schoolja
ar_ook_van_start!
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#brug_van_basis_naar secundair_wij_helpen_ze_heel_fair

#samen_sociaal_online

#samen_sociaal_offline
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#een_gespierd_hart_door_de_personal_coach

#MISSIE_sociale_wereld

#mama_papa_oma_opa_mee_UPTODATE_of_tis_TOLATE
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#MIRA_VINDIKLEUK_sociaalsteschool2018

#MIRA_INVERBINDING_gedragscode

#den_directeur_tast_in_zijn_zakken
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