Sessie 11: onderwijs en jeugdwerk - de Toren van Babel en
Marco Polo
Interessante quote(s) uit de sessie
“In
In een OKAN klas zijn er niet alleen grote verschillen in nationaliteit, maar ook religie, financiële
middelen, niveau in taal en sociale klasse; eigenlijk is een OKAN klas de wereld zoals ze zou moeten
zijn” –Tamara,
Tamara, De Toren van Babel
“Vrije tijd en spelen
len is vooral een recht”
recht – Lizelot, Marco Polo
“Make
Make them feel like a fish in water!”
water – Lizelot, Marco Polo
Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?
Er zijn bij Boutique Monique in Antwerpen veel professionele (artistieke) partners die uitgebreide
ateliers begeleiden in de OKAN-groepen.
groepen.
Er is ook veel samenwerking met de gemeentes in geval van beide scholen in deze sessie.
Participeren aan voetbal binnen clubverband is een groot probleem, alle clubs zitten vol.
In het begin waren er vooral veel klachten
klachten over jongeren die doorstroomde naar de reguliere
klassen. Nu ziet men dat deze jongeren door hun drive, incasseringsvermogen, positieve instelling
en hoop de sfeer in een reguliere klas ook kunnen doen keren in de positieve zin.
De toestroom naar OKAN klassen
lassen is het hele jaar constant, er is niet één moment dat er een
nieuwe groep begint, de leerkrachten moeten dus altijd erg flexibel zijn.
Waar kwamen veel vragen/reacties over?
Over jonge nieuwkomers en dyslexie, is daar extra begeleiding voor?
Wie zijn
jn de mensen die doorgaans helpen bij de OKAN projecten? Leerkrachten/vrijwilligers?
Welke tips & tricks in het werken met jonge nieuwkomers blijven je bij?
Er is baat bij animatorcursussen op maat van de jongeren ter plaatse in de OKAN klas of op school.
Soms is het zelfs beter om eerst te helpen op het speelplein en later een cursus te volgen als ze
het leuk vinden.
Jonge nieuwkomers hebben vaak schrik om alleen
a
ergens aan te participeren
Om meisjes te bereiken is het het beste om dit via school te doen, en activiteiten ook onder de
noemer ‘school’ aan de ouders aan te bieden, dan is er de grootste kans dat de ouders zich daarin
veilig genoeg voelen om hun dochter
ochter te laten meedoen.
Met activiteiten altijd beginnen vanuit de vraag van jongeren zelf.
Hou flyers simpel, wie wat waar met een mooie foto, that’s it.

Sommige vrijetijdswerkingen zouden ook baat hebben bij een soort OKAN-jaar, waar de jonge
nieuwkomers (vooral de meisjes) eerst onder elkaar kunnen acclimatiseren en vertrouwd worden
met die plek.
Nog iets dat je kwijt wil?
Er is veel nood aan mankracht, sleutelfiguren en middelen

