Verslag praktijkvoorbeeld
Cool Down & AHA Dendermonde
Er was eens
In 2010 startte het LOP SO Dendermonde met de werkgroep schone mensen. Deze werkgroep
werkte een time-outvoorstel uit.
De visie werkten we samen uit met Groep Intro vzw.
De financiën kregen we rond met subsidie van de provincie O-Vlaanderen, stad Dendermonde en de
scholen van Dendermonde.
In 2011-2012 startte het time-outproject Cool Down.
De werkgroep werd de stuurgroep met vertegenwoordigers van de stad, de provincie, de scholen en
de CLB’s. De stuurgroep volgt het project en stuurt bij waar nodig.
In 2012-2013 startte Cool Down met klasdagen.
Nu is Cool Down aan het zesde schooljaar begonnen.
Koen legt aan de hand van de presentatie en bijlagen uit hoe Cool Down werkt.
Belangrijk bij Cool Down is niet alleen de voorbereiding en de time-out zelf, maar ook de nazorg, de
Time-In. We vertrekken van verbinding, van gedeelde verantwoordelijkheid en werken met de
context van de jongere.
In Dendermonde proberen we een puzzel te leggen van time-out, klasdagen, AHA-klastrajecten en
het project van het CLB binnen de scholen. Intussen kwam de medewerker van Netwerk samen
tegen schooluitval ook in de stuurgroep.
Met time-out bereiken we vooral BSO, TSO en iets minder BuSO-jongeren.
Met de klasdagen bereiken we bovendien ook ASO-jongeren.
Het All Hands Aboard-project startte dit jaar. Pas na de kerstvakantie zullen er klastrajecten met
insteek spijbelen komen.
Opmerkingen deelnemers
 De school veronderstelt heel wat communicatieve vaardigheden bij de leerlingen, maar dat
gaat niet zomaar. Jongeren moeten dat leren want ze krijgen dat niet mee op school of
thuis.
 Wat gebeurt er met leerkrachten als de oorzaak van problemen bij hen ligt? Cool Down
legde een coachingtraject af met verschillende leerkrachten. Het hele Cool Downgebeuren is
een gedeelde verantwoordelijkheid.
 Feit blijft dat er te weinig aanbod time-out is in Vlaanderen.
 De leerkrachten moeten deskundig zijn om met allerlei jongeren om te gaan. De
lerarenopleiding heeft hier een belangrijke opdracht.
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