HOE MET DE CARTOONS AAN DE SLAG
IN JOUW CLB?

Een stappenplan
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Bespreking cartoons in het volledige CLB-team
1. Verzamel het hele CLB-team.
2. Leg het cartoonsproject uit, vertel over het
ontstaan en het doel (zie brochure). Leg uit dat
bij de cartoons de figuren met een pet op de
CLB-medewerkers symboliseren en de figuren
met een rugzak mensen in armoede.
3. Verdeel het CLB-team in groepjes (maximum 5 personen per groep). Geef elke groep de
opdracht (zie bijlage 1) die per cartoon besproken wordt. Geef hen ongeveer 15 minuten tijd (5
minuten per cartoon).
4. Geef ieder groepje 3 inhoudelijk verschillende
cartoons. Elke cartoon staat op een apart blad
(zie bijlage 2). Op de voorkant staat de cartoon,
op de achterkant staat een getuigenis van een
ouder in armoede en de titel van de cartoon.

Probeer de cartoon eerst te begrijpen zonder naar de
achterkant te piepen!
5. Terugkoppeling naar de volledige groep: overloop en
bespreek samen de cartoons. Sommige cartoons overlappen elkaar, ga hier dan sneller overheen. Je kan per
cartoon de bijhorende tips projecteren of duiden of ze
zelf proberen te bedenken of ...
6. Kies samen cartoons/actiepunten uit waar je CLB
verder werk van zal maken.

CLB-TIP: de cartoons zijn een dankbaar instrument om
‘armoede’ bespreekbaar te maken binnen je CLB. Grijp
die kans! Verdiep je zelf in armoede, of zoek iemand binnen het CLB (bv. collega’s kansenbevordering) of extern
die dit mee kan begeleiden.
Tem eosam, natur si im rerias porum duntota is invero excepre eum
non eos molo earci ium qui ipsandit dellia conse cum qui nonseribea dest
quasperitat volum quas adiat
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Richt een werkgroep op in je CLB
1. Richt een werkgroep op in je CLB, of sluit aan bij een
bestaande werkgroep, bv. rond kansenbevordering.
2. Vertrek vanuit de cartoons/actiepunten die het volledig CLB-team gekozen heeft.
3. Maak een planning op van die actiepunten over
verschillende schooljaren. Zorg dat het haalbaar blijft. 1
actiepunt ten gronde uitwerken per schooljaar is beter
dan veel actiepunten snel tegelijk aanpakken.
4. Maak een concreet plan voor dit schooljaar. Met een
duidelijk doel en concrete acties.
5. Spreek af: wie doet wat? Wat heb je nodig?
Hoeveel tijd zal dit vragen? Moeten we externe expertise inroepen?
6. Denk na hoe je het volledige CLB-team zal betrekken.
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Aan de slag!

1. Benoem een verantwoordelijke voor algemene
opvolging en begeleiding van het plan.
2. Voer het plan uit.
3. Zorg regelmatig voor evaluatiemomenten, zodat je
de doelstellingen en acties tijdig kan bijsturen.
CLB-TIP: Wil je het vuur warm houden bij de collega’s?
In bijlage 3 vind je alle CLB-TIPS op een rijtje. Leuk
om omhoog te hangen in de vergaderzaal, als reminder in de agenda van elke collega,…
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Ons CLB verlaagt de drempel
voor ouders in armoede! Elke dag
opnieuw.

WERKBLADEN BIJ HET STAPPENPLAN.
HOE MET DE CARTOONS AAN DE SLAG IN JOUW CLB?
BIJLAGE 1: OPDRACHT CARTOONS (AFPRINTVERSIE ZIE BIJLAGE)
•

WELKE DREMPEL BIJ MENSEN IN ARMOEDE HERKEN JE IN DEZE CARTOON?

•

HERKEN IK ALS CLB-MEDEWERKER, DIE DREMPEL OOK? GEEF EEN VOORBEELD UIT JE PRAKTIJK.

•

WAT KAN IK AAN DIE DREMPEL DOEN? (= DE PERSONEELSPLOEG, MICRONIVEAU)

•

WAT KAN DE ORGANISATIE, KOEPEL, OVERHEID AAN DIE DREMPEL DOEN? (= MACRONIVEAU)

BIJLAGE 2: CARTOONS (AFPRINTVERSIE ZIE BIJLAGE)
IN BIJLAGE VIND JE ALLE CARTOONS APART OP EEN BLAD:
•
VOORKANT:DE CARTOON-TEKENING
•
ACHTERKANT:DE TITEL VAN DE CARTOON EN BIJHORENDE GETUIGENIS VAN EEN OUDER IN ARMOEDE
HANDIG AFPRINTBAAR OM MEE AAN DE SLAG TE GAAN IN JE CLB-TEAM!
BIJLAGE 3: ALLE TIPS IN EEN NOTENDOP (AFPRINTVERSIE ZIE BIJLAGE)

Meer info ?

Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw
Vereniging waar armen het woord nemen
Nele Buyl, themawerker onderwijs
St. Annalaan 41 / 02, 9300 Aalst
053/ 78 36 60
nele@vierdewereldgroepaalst.be
www.vierdewereldgroepaalst.be

