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‘Is dat wel iets voor mij?’, vroeg ze. ‘Zo
duurzaam ben ik toch niet bezig.’ Het
kwam er wat verlegen uit, maar ze leek
toch gecharmeerd. Ik had haar net verteld dat we juffen en meesters zochten
voor een interview rond duurzaamheid.
Ik wist dat ze een –weliswaar kleinemoestuin op school had. Daar had ze
jaren geleden voor gepleit en vorige
zomer konden de kinderen hun eerste
kroppen sla en boontjes oogsten. Ik wist
ook dat de wereld nooit ver weg was in
haar klas. Dat ze kinderen uitdaagde
om hun blik te verruimen, om niet alles
zomaar als vanzelfsprekend te ervaren.
Ook niet wat de juf vertelde.
‘Bedoel je dat?’, vroeg ze. ’Ik wil kinderen en ouders gewoon inspireren. Gewoon.’
Zo begon het voorwoord in de eerste
editie van Punt, het magazine voor
juffen en meesters dat we in 2016 voor
het eerst uitbrachten.
Inspireren. Dat willen we doen en
hebben we ook in 2016 gedaan.
Inspireren om kinderen anders te
laten kijken, denken en doen zodat
ze keuzes kunnen maken voor een
duurzamere wereld. In 2016 hebben
we serieuze stappen gezet om dit nog
meer in onze werking te integreren.

In ons aanbod, in onze praktijkvisie,
in coaching en samenwerkingen. Zo
willen we samen met scholen, leerkrachten, in de lerarenopleiding, met
partners en gemeenten, anders naar
de wereld kijken. Om die wereld beter
te kunnen begrijpen en interpreteren.
Om dingen in vraag te durven stellen.
Om eens anders te denken. En anders
te doen.
In 2016 betekende dat een aantal
nieuwe producten en samenwerkingen. We lieten ook onze stem horen
in het eindtermendebat en onze
praktijkvisie kreeg intern steeds meer
vorm. Met het magazine Punt, dagboeken van leerkrachten en DIY- en
andere filmpjes lieten we zien hoe
eenvoudig en interessant het is om
rond onze thema’s te werken.
Je leest er meer
over in dit jaarverslag. Veel
leesplezier!

Leen
Broekaert,
directeur
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Gloob & Teo
Gloob & Teo maken samen met kinderen de wereld duurzamer. De wereld
onderzoeken en ontdekken. Dingen anders bekijken, in vraag stellen en creatieve
oplossingen bedenken. Dat zijn Gloob & Teo. Het zijn echte levensgenieters en
filosofen. Ze zijn dol op de natuur en willen een gezonde planeet waar alle mensen het goed hebben.
In 2016 verschenen de prentenboeken ‘Bloem’ ( jongste kleuters) en ‘In de wolken’ (oudste kleuters en eerste graad), maakten we lessen rond die boeken in de
Methode Creatief denken en werd het digitale aanbod rond de twee figuren uitgebreid. Leerkrachten kunnen eenvoudig lessen en lesmateriaal downloaden. De
pictogrammen brengen duurzaamheidsthema’s op een eenvoudige manier in de
klas.
Gloob & Teo speelden ook mee in Moes (3+),
Over de streep (5+) en Spoedig herstel (8+),
drie theatervoorstellingen voor
het basisonderwijs.

1689

bereikte
leerkrachten

44
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theatervoorstellingen

284

prentenboeken

1078 sets
pictogrammen
1359

downloads
materiaal
Gloob & Teo
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creatief denken

Creatief denken
Ik ontwerp de wereld waarin ik wil leven
Om zelf keuzes te maken, heb je mogelijkheden nodig om uit te kiezen. Creatieve
denktechnieken helpen je andere mogelijkheden te bedenken dan gewoonlijk.
Het laat je afwijken van de bewandelde paden in je hersenen, waardoor je plots
een nieuw verband ontdekt tussen twee elementen, of waardoor je contexten
ontdekt die je daarvoor nog niet gezien had. Door steeds opnieuw op zoek te gaan
naar nieuwe mogelijkheden, ben je beter in staat om je eigen, bewuste keuzes te
maken voor een duurzamere wereld.

172

Methodes
Creatief Denken
voor 373
leerkrachten

De Methode Creatief Denken is het tweede methodeboek van Djapo dat leerkrachten basisonderwijs een heleboel denkinstrumenten biedt om anders te
gaan denken.
Het boek bevat:
Juf Sofie, enthousiast over de Methode
- een uitgewerkt theoretisch
Creatief Denken. "WAUW, wat een prachtig
kader Creatief Denken
eindresultaat! Schitterend om te zien hoe
- 108 werkvormen
goed alles bij elkaar past. De anekdotes
- Djapo’s lesontwerper
zijn een leuke meerwaarde bij de werkvorcreatief denken©
men. Ook het theoretisch kader is in zeer
- activiteiten en lessen voor
begrijpbare en klare taal verwoord. Ik ben
3- tot 12-jarigen rond het
alvast volop bezig met het promoten van
thema klimaatverandering.
de handleiding en heb al zeer leuke reacties
gekregen. Velen willen mijn exemplaar
graag uitlenen."

Kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld zodat ze die
zelf mee vorm kunnen geven en mee kunnen werken aan hun recht op een
fijn leven op een gezonde planeet. Daar staat Djapo voor.
Systeemdenken, creatief denken en filosoferen zijn vaardigheden die je
helpen om anders naar de wereld te kijken om die wereld beter te begrijpen. Djapo past ze toe op duurzame thema’s. In 2016 lag de focus op
creatief denken.
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JONGSTE KLEUTERS

Zintuigen
gebruiken

LESSEN

Onderdelen
en gehelen
onderzoeken

In de bloemetjes gezet
BEGINSITuATIE
• De les maakt deel uit van de lessenreeks bij het prentenboek ‘Bloem’.
• De kinderen kennen het verhaal van
‘Bloem’.
• Er zijn buiten wilde bloemen in
bloei. Van februari tot diep in november zijn er doorgaans genoeg
bloemen te plukken. Al is dat natuurlijk sterk afhankelijk van waar
je woont.
• Je hebt een plek op school waar je
met je kinderen aarde kan gaan
opscheppen.
DOELEN
• Kinderen verruimen hun blik op
bloemen door één of meerdere
zintuigen te gebruiken:
- Ze ontdekken de verschillende
onderdelen van een bloem.
- Ze ontdekken hoe de onderdelen
van bloemen kunnen verschillen
in textuur (tast), vorm, kleur en
grootte (zicht) en geur.

• Kinderen verruimen hun blik op
de natuur door de grotere context
van bloemen te onderzoeken, maar
omgekeerd ook de afzonderlijke
plantendelen van een bloem:
- Ze ontdekken dat bladen, stengel
en bloembladen deel uitmaken
van een bloem.
- Ze ontdekken dat bloemen deel
uitmaken van een stuk natuur
(tuin, wei, bos, wegberm, …).
VOOR JE BEGINT
Zoek verschillende bloemen waar van
elk veel van kan plukken. Zorg ervoor
dat je voor elk kind een bloem hebt +
enkele bloemen extra.
OPGELET!

Pluk nooit alle bloemen op eenzelfde
plek. Zorg altijd dat er nog voldoende
bloemen staan die voor de voortplanting kunnen zorgen. Check ook altijd
of ze niet giftig zijn.

• Voorzie 8 ondoorzichtige potjes.
• Ontleed het grootste deel van de
bloemen en doe alle plantendelen
in een aparte kom: Bloemhoofdjes,
blaadjes, stengel
• Zoek voor elk kind een close-up van
een bloem, knip deze uit en plak
hem op een A4-blad.
• Voorzie voor elk kind een natuurtijdschrift. Zorg ervoor dat in elk
tijdschrift wel wat landschappen en
bloemen te zien zijn.

OPDRACHT 1
Toon de verschillende bloemen. Laat
de kinderen ze even vastnemen,
voelen, ruiken.
Bespreek kort de verschillen tussen
de bloemen:
In vorm, kleur, grootte, zachtheid, …
OPDRACHT 2:
Selecteer een klein groepje kinderen.
Zij gaan een memory-spel spelen:
Haal van 4 verschillende bloemen
telkens 2 blaadjes af en leg ze onder
de potjes.
De kinderen proberen elk om de
beurt 2 dezelfde blaadjes te vinden
onder de potjes.
Stimuleer hen om dit te doen door
niet alleen te kijken, maar ook te
voelen of te ruiken.

OPDRACHT 3:
Overloop samen de plantendelen in
de kommen.
Leg resterende bloemen binnen
handbereik van de kinderen.
OPDRACHT 4:
Geef elk kind een tijdschrift.
Elk kind zoekt in zijn tijdschrift een
foto of een prent waar een bloem in
zou kunnen groeien.
Scheur voor elk kind de prent naar
keuze uit.
OPDRACHT 5:
De kinderen kleven met lijmstift een
bloem in hun landschap.

OPDRACHT 6:
Geef elk kind een blad met een closeup van een bloem op.
Elk kind plakt plantenonderdelen op
de bloem.

TIP
Als dit wat te moeilijk is, kan je de
kinderen ook verschillende kleuren
laten uitknippen uit een tijdschrift en
de bloem overplakken met de stukjes
papier.

,
DJAPO S THEORETISCH KADER
CREATIEF DENKEN

TIP
Gebruik catalogi van tuincentra.

MATERIAALLIJST
• Bloemen
• Natuurtijdschriften of catalogi van
tuincentra
• Lijmstiften
• Papier
• Een schaar per kind

Belang van het kader

introductie

34

66
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Er is al veel geschreven over creatief
denken. Hierdoor is het vaak moeilijk
om als leerkracht gericht te gaan
inzetten op creatief denkonderwijs.
Welk model gebruik je immers? Hoe
vertaal je het concreet in je klaspraktijk? Zonder een waardeoordeel uit
te spreken over alle andere modellen,
hebben wij ervoor gekozen om ons
voornamelijk te baseren op het werk
van Edward De Bono en Arthur L. Costa. Aan de hand van hun onderzoek en
aanbevelingen, kwamen wij zelf tot
een theoretisch kader. Met dat kader
beogen we in de eerste plaats dat een
leerkracht doelgericht lesactiviteiten
kan organiseren die kinderen de kans
geven te oefenen in creatief denken.

indeling en terminologie

Omdat ‘creatief denken’ op zich een
bijzonder ruim begrip is, deelt Djapo’s
theoretisch kader creatief denken de
vaardigheid creatief denken in in 4
deelvaardigheden. Voor elke deelvaardigheid worden een aantal denkinstrumenten aangereikt. Het zijn die
denkinstrumenten die idealiter in de
creatieve denkkoffer van de kinderen
terecht zullen komen. Het zijn ook
de denkinstrumenten die de doelen
van een les zullen helpen bepalen.
Elke afzonderlijke deelvaardigheid, en
daarmee ook elk afzonderlijk denkinstrument, dient het globale doel van
creatief denken, namelijk dat kinderen
nieuwe ideeën genereren.

Kinderen
genereren
35
nieuwe ideeën door …

1. hun blik op een onderwerp te
verruimen.
(deelvaardigheid onderzoekend
denken)
2. doelgericht te denken.
(deelvaardigheid gericht denken)
3. kritisch om te gaan met informatie, meningen of ideeën.
(deelvaardigheid kritisch denken)
4. nieuwe denkpatronen te
genereren.
(deelvaardigheid
flexibel denken)
De 4 deelvaardigheden geven een
domein aan binnen creatief denken
waar je in de klas rond kan werken. Elk
domein is evenwaardig. De creatieve

denkvaardigheid van de kinderen verhoogt zelfs als je maar werkt op één
enkele deelvaardigheid.

Jongste kleuters

Voor de jongste kleuters beperkten
we ons tot de deelvaardigheid onderzoekend denken. De andere deelvaardigheden komen in de werkvormen
en lessen voor de jongste kleuters
dus niet aan bod. De deelvaardigheid
onderzoekend denken is eentje dat
zeer goed aansluit bij de leefwereld
van de jongste kleuters, omdat jonge
kinderen van die leeftijd van nature
op ontdekking trekken. Bij deze doelgroep vormt het bieden van zorg en
veiligheid steevast een belangrijk aandeel in de tijdsbesteding van een kleuterleider. Met de werkvormen en de

lessen creatief denken voor de jongste
kleuters willen we activiteiten die het
onderzoekend denken stimuleren,
ondersteunen. Ook kinderen van 3
jaar kunnen immers cognitief lessen
trekken uit hun verkenningstochten.
Juf Karlijn van De Tinteltuin zegt
hierover:
‘Typerend voor kinderen van 2,5 tot 3
jaar is dat ze zoveel meer weten dan
wij als volwassenen zouden inschatten.’
Exploreren, ondervinden en lessen
trekken, dat is het doel op vlak van
creatief denken dat we voorop stellen
voor de jongste kleuters!

35
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THEMABUNDEL WATER
In 2016 publiceerden we 4 bundels om het thema water vanuit verschillende
invalshoeken te bekijken en er een leerrijk project van te maken. Elke themabundel
vertrekt bij de kinderen hier. Hoe gaan zij met water om? Welke problemen en
mogelijkheden kennen ze? Nadien maken ze kennis met kinderen wereldwijd en
zo staat in elke bundel een kind uit het Zuiden centraal. Cynthia uit Namibië (oudste kleuters), Toui uit Laos (eerste graad), Jennifer uit Brazilië (tweede graad) en
Mouna uit DR Congo (derde graad) vertellen allemaal
over hoe zij met water omgaan.
In de themabundels vinden leerkrachten ook Djapo’s
projectontwerper©, verhalen over water uit de wereld,
werkvormen, uitgewerkte lessen, een link met
kinderrechten en een interview met Siska Schoeters.
Bij deze publicaties maakten we ook het lied ‘Dans
de Water wave’ en een videoclip.

160

themabundels
voor 230
leerkrachten (*)

(*) de themabundels verschenen in oktober, dit gaat dus
om cijfers van de laatste drie maanden van 2016
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Wereldlesidee
11

Met Wereldlesidee kunnen leerkrachten zelf thema’s uit wereldoriëntatie en
de actualiteit in de klas brengen. Op de website vinden ze lessen, lesmateriaal
en knutseltips. De lessen zijn zo opgebouwd dat leerkrachten ze kant-en-klaar
kunnen gebruiken en zijn gratis en eenvoudig te downloaden. In 2016 werd dit
onderdeel op de website flink uitgebreid met DIY-tips en materiaal van Gloob & Teo.
• Dikketruiendag
• Dag van de Aarde
• Dag van de Fair Trade
• Week van het bos
• Vegetarismedag
• Halloween

• Kinderrechtendag
• Sinterklaas: filosoferen over cadeautjes
en speelgoed herstellen met Gloob & Teo
• Dag van de Democratie: klasafspraken
• Kerstcadeautjes
• Nieuwjaarsbrief

LERARENOPLEIDING
Met en voor de lerarenopleiding geven we vorm aan competenties die van belang
zijn in Educatie Duurzame Ontwikkeling. En ontwikkelen we nieuwe werkvormen
om filosoferen, creatief denken en systeemdenken in te bedden in kleuter- en lager onderwijs.
Op die manier krijgt het onderwijs dat toekomstige generaties zullen genieten,
concreet vorm.

34525

downloads (*)
(*) downloads
materiaal Gloob &
Teo inbegrepen
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Reacties van studenten bachelor kleuteronderwijs van Arteveldehogeschool in Gent,
helemaal ondergedompeld in de thema’s
kinderrechten en thema’s duurzaam verrijken:
‘Zeer leuk, degelijk en concreet educatief
materiaal.’, ‘Goed gebracht.’, ‘Top dat er
zoveel materiaal ook online staat.’, ‘Heel fijn
om concrete input te krijgen om met kleuters rond duurzame thema’s te werken.’

6

nascholingen
voor 132
studenten
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Nascholing,
Trajecten en
coaching

243

workshops

voor 255
leerkrachten

Leerkrachten en scholen die kinderen willen ondersteunen bij het uitbouwen van
een mondiale en duurzame samenleving en die werk willen maken van een duurzame school waarin mensen zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar kunnen
bij Djapo terecht voor nascholing, coaching en advies. In een traject begeleiden
we scholen van pril idee tot uiteindelijke uitvoering. Samen bekijken we welke
stappen al gezet zijn en hoe ze van mondiaal en duurzaam leren een centraal
thema op school kunnen maken.
Een aantal voorbeelden:
‘Zorg voor de planeet’: in Boseind in Maasmechelen deden
ze een heus traject, samen met de gemeente. De kinderen
gingen creatief denken en systeemdenken om keuzes te
maken voor een nette, gezonde planeet. Er waren workshops rond de klimaatplaat en coaching met Gloob & Teo.
Samen met de leerkrachten dachten ze na over een slotklimaat-dag: een dansfeest bij de kleuters en toonmoment
in de lagere school.

‘Wat is helpen?’ Filosoferen met kleuters in
de Blauwe klas van De
Perenpit in Mortsel.
Met Gloob & Teo en
met mijnheer Worm.

12
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128

coachings

voor 262
leerkrachten

Park van Genk en Victor Van de Walle uit
Mechelen behaalden het label van Kinderrechtenschool. Beide scholen werkten twee
jaar lang intensief rond kinderrechten
samen met Djapo.
Een coaching in Scharrel in
Minderhout: hoe kan je duurzaamheidsthema’s op een
eenvoudige manier tijdens
het schooljaar aan bod laten
komen en hoe maak je de link
met andere klasthema’s.

59

trajecten

voor 204
leerkrachten

‘We willen graag kinderrechten als jaarthema. Wat kunnen we rond dat thema doen
en hoe pakken we het aan?’ Coaching in De
Krekel in Haaltert.

34

nascholingen
voor 396
leerkrachten

GEMEENTELIJKE
SAMENWERKING

15

Djapo ondersteunt lokale besturen om kleuter- en lagere scholen nauw te betrekken bij duurzaam beleid. Met een kant-en-klaar educatief aanbod voor leerkrachten, met maatwerk om een thema of project maximaal in te bedden binnen de lokale gemeenschap, met het ondersteunen van adviesraden en lokale initiatieven
voor ontwikkelingssamenwerking.

59

Een aantal voorbeelden:
‘Gelukkig 2030’, is een workshop in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Die workshop ontwikkelden we
samen met de stad Hoogstraten, die ook van onze planeet
een gezondere en betere plek wil maken voor alle mensen.

trajecten

Climate games
Poperinge

14

Project rond fair trade in Turnhout, daar werkte de stad samen
met scholen rond eerlijke handel. Wij gaven in de klassen de
workshop ‘de eerlijke fabriek’ en de kinderen kookten fair, pimpten kleren en speelden spelletjes. Ze vroegen ook meer aandacht
voor fair trade aan de burgemeester en aan de winkelketens. En
het eindigde met een receptie. Ook fair trade, uiteraard!

In Avelgem mochten we meewerken aan een nieuwe krant: de waterkrant van
Avelgem. Resultaat van een school- en netoverschrijdend project voor leerlingen
uit het vierde leerjaar, samen met de gemeente en de provincie West-Vlaanderen.
Strandopruimactie Blankenberge

De Stad Mechelen deed
een sensibilisering rond
de SDG’s, voor meer dan
500 kinderen uit het
derde leerjaar.

In Herzele trok de fanfare van Gloob & Teo door de straten.
De kinderen waren enthousiast, net als de Gemeentelijke
Raad voor Ontwikkelingssamenwerking: ‘We hebben de
fanfare als een leuk traject ervaren. Het enthousiasme van
de leerlingen werkte aanstekelijk. Elk 4de leerjaar had zich
goed voorbereid. Ze oefenden in de klas het Gloob-lied en
leerden over de waterproblematiek. De leerkrachten kregen
hierover een nascholing van Djapo aangeboden in het kader
van mondiale vorming, gefinancierd door de GROS Herzele.’
Of hoe je als gemeente de wereld op punt kan zetten.

algemene
cijfers
Buitengewoon
Basisonderwijs

1,13%

0,86%
1,09%

9,04%

14,75%

30,51%

28,35%

Antwerpen

29,01%

Lager Onderwijs
Basis Onderwijs

Secundair Onderwijs

% leerkrachten
per provincie
5,60%

Limburg

% leerkrachten
per doelgroep

Buitengewoon
Secundair Onderwijs

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

19,66%

16,04%

Vlaams-Brabant

BIB
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19,42%

Brussel

Kleuteronderwijs

24,52%

Aantal leerkrachten
bereikt aantal leerkrachten
per provincie		

procentueel
aandeel

Antwerpen

1637

24,52%

28,35%

Brussel

374

5,60%

30,51%

Limburg

1071

16,04%

1950

29,01%

Oost-Vlaanderen

1297

19,42%

73

1,09%

West-Vlaanderen

1313

19,66%

Secundair Onderwijs

58

0,86%

Vlaams-Brabant

985

14,75%

BIB

608

9,04%

totaal

6677

100%

totaal
Leerkrachten
BO in opleiding
Leerkrachten
BO in opleiding (BIB)

6722

     100%

Nederland

45

Aantal leerkrachten
per doelgroep (*)

bereikt aantal leerkrachten

Buitengewoon
Basisonderwijs

76

Kleuteronderwijs

1906

Lager Onderwijs

2051

Basisonderwijs
Buitengewoon
Secundair Onderwijs

procentueel

1,13%

866
448

(*) De cijfers voor kleuter- en lager onderwijs gaan over specifieke producten en diensten voor die
doelgroepen, de cijfers voor basisonderwijs gaan over producten en diensten voor de hele school.
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Jaarrekening
19

BALANSREKENINGEN 2016
ACTIVA
Vaste activa	

RESULTATENREKENING 2016
Algemene werking

PASSIVA
950,00	Eigen vermogen		

259.892,81

Immateriële vaste activa

0,00		

Fondsen van de vereniging		

90.828,36

Materiële vaste activa

0,00		

Bestemde fondsen		

366.885,47

Financiële vaste activa

950,00		

Overgedragen resultaat 2015		

-182.648,33

				

Resultaat 2016		

-15.172,69

			

Voorzieningen		

18.750,04

Vlottende activa	

Schulden		

378.329,96

656.022,81

Vorderingen op ten hoogste één jaar

118.072,36		

Schulden op meer dan één jaar

Liquide middelen

524.893,21		

Schulden op ten hoogste één jaar

321.964,30

Overlopende rekeningen
13.057,24		 Overlopende rekeningen		
					

56.365,66

TOTAAL ACTIVA

656.972,81

TOTAAL PASSIVA		

Werkingskosten

37.519,03

238.370,55

275.889,58

Personeelskosten

83.176,33

1.074.519,31

1.157.695,64

Afschrijvingen en voorzieningen

-157.437,70

-157.437,70

Diverse kosten en belastingen

203,21

0,00

203,21

Financiële kosten

182,97

0,00

182,97

-36.356,16

1.312.889,86

1.276.533,70

TOTAAL KOSTEN

INKOMSTEN
Verkopen en dienstprestaties

14.579,92

91.258,80

105.838,72

Subsidies en giften

23.019,49

1.131.156,43

1.154.175,92

Diverse opbrengsten
Financiële opbrengsten
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Totalen

KOSTEN

0,00

656.972,81

Programma’s en projecten

1.063,50

1.063,50

282,87

282,87

TOTAAL INKOMSTEN	

38.945,78

1.222.415,23

1.261.361,01

RESULTAAT

75.301,94

-90.474,63

-15.172,69

Djapo laat
van zich horen
Onderzoek en debat

21

Kinderen vinden
binnen de 5 min het antwoord
uten, jij ook?

We lieten in 2016 onze stem horen in het
eindtermendebat. Tijden de campagne ‘Van
Lerensbelang’ werd er gediscussieerd en gedacht over wat kinderen en jongeren moeten
kunnen en kennen in het toekomstig onderwijs. Met 3 raadsels vroegen we aandacht om
systeemdenken, creatief denken en filosoferen in de eindtermen te krijgen. We namen
deel aan de Nachten van het onderwijs en het
Onderwijsfestival in het Vlaams Parlement.

In maart presenteerden Goedroen Juchtmans en Heidi Knipprath van Hiva hun
onderzoek ‘Systeemdenken: een kapstok tot breder en dieper leren en hefboom
tot onderwijsvernieuwing’. Zij onderzochten in opdracht van Djapo hoe systeemdenken een kapstok aanreikt die kinderen en studenten kan helpen om verder en
breder te kijken, om hun wereld open te trekken.
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In december organiseerden we een avond ‘Denken over je denken’ met Hilde
Stroobants. In een wereld die steeds verandert is er nood aan nieuwe vaardigheden, aan reflecteren, aan zichtbaar maken van het denken en het leren, aan het
aanbrengen van denkstrategieën. Maar hoe ondersteun je kinderen in hun denkproces? Hilde nam ons mee naar de inzichten van Arthur Costa, Jerome Bruner en
Carole Dweck. Die wisselde ze af met voorbeelden en met haar eigen kijk op het
onderwerp.

Beurzen en
evenementen
Djapo is regelmatig vertegenwoordigd op beurzen en evenementen
zoals de Leermiddelenbeurzen in
Kortrijk, Gent, Leuven en Hasselt,
de evenementen met Limnet, MOS
en NME, Mos en Flanders Education in Malle.
In 2016 stonden we voor het eerst
in de teacherscorner van Pennenzakkenrock, waar leerkrachten
konden kennismaken met ons
aanbod en proeven van wraps met
(on)kruid.

Partners en samenwerkingen
Naast lokale overheden werkt Djapo breed samen met verschillende organisaties,
in functie van onze doelstellingen. Met een aantal daarvan werden in 2016 overeenkomsten afgesloten voor concrete acties/engagementen:
• VVSG
• Uitgeverij Plantyn
• Oxfam Wereldwinkels
• BOS+
• Kleur Bekennen
• Plan België
Een aantal voorbeelden:
In het traject ‘Wereldburgerschap’ maken leerkrachten een wereldreis.
Samen met Kleur Bekennen, Studio Globo en Djapo en stippelen ze met
concrete tools, praktijkvoorbeelden, uitwisseling met collega’s en begeleiding op maat uit welke wereldburgerschapsstijl hen het best past.

Externe vertegenwoordiging
Djapo nam in 2016 actief deel aan volgende overlegstructuren:
• Platform Mondiale Vorming (11.11.11)
• Werkgroep SDG’s – onderwijs en onderwijsbeleid (11.11.11)
• Kenniscentrum Kleur Bekennen
• VLOR – commissie onderwijs en samenleving
• EDO-platform & lerend netwerk lerarenopleiding voor EDO (Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie/Departement Omgeving)
Daarnaast zetelt Djapo ook in de Algemene Vergaderingen van de koepels 11.11.11
en de NGO Federatie.
Djapo werd als casus opgenomen in de Belgische Peer Review m.b.t. wereldburgerschapseducatie, uitgevoerd door Global Education Network Europe (GENE).
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In 2016 zetten we ook een stapje in het secundair onderwijs met het Europees
project Don’t waste our future, samen met ACR+. Het is een project van jongeren
en lokale besturen van over heel Europa om het probleem rond voedselverspilling
op de kaart te zetten. Want samen kunnen we er voor zorgen dat de berg van 1,3
miljard ton voedsel die jaarlijks op de vuilnisbelt beland verkleint of misschien zelfs
helemaal verdwijnt.
In ons land namen leerlingen van het Maria-Boodschaplyceum en het Athénée Royal De Ganshoren deel. Het project resulteerde in een charter tegen voedselverspilling. Verschillende mensen, organisaties, scholen en instanties zetten ondertussen
al hun handtekening.
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Aantal
medewerkers:
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Volg ons op
Facebook:

www.facebook.com/djapovzw/

Youtube:

www.youtube.com/user/djapovzw

LinkedIN:

www.linkedin.com/company/djapo-vzw

Djapo vzw

Ortolanenstraat 6
3010 Kessel-Lo
016 / 29 21 27
info@djapo.be

www.djapo.be

Pinterest:

www.pinterest.com/djapovzw/

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

www.djapo.be

met de steun van

De meningen die door Djapo worden uiteengezet,
weerspiegelen niet noodzakelijk die van de Belgische
Staat en verbinden deze laatste in geen geval.

