
TEN DOORN... DROOMSCHOOL?!

Respecteren van de sperperi-
odes, leerkrachten die te ver-
trouwen zijn, diepgaande  
klasgesprekken? Het klinkt bij-
na allemaal te goed om waar te 
zijn... En toch kan deze droom 
realiteit worden voor het College 
Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn.
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We kennen het allemaal wel: leer-
lingen die naar school vertrekken 
met een frons op hun gezicht, die 
klagen over de stressvolle gevulde 
schooldagen, die zich op school 
minder goed in hun vel voelen... 
Ongeveer 8 op de 10 jongeren bes-
chikken over geen optimale vitalite-
it. 3 op de 10 jongeren heeft zelfs 
recent last gehad van psychische 
problemen. Iedereen kent wel ie-
mand die symptomen vertoont 
van faalangst, angst, depressie of 
zelfmoordgedachten. Misschien 
trilt jouw kind of vriend(in) zelf 
wanneer je vooraan in de klas een 
spreekbeurt moet geven. Misschien 
laat jij af en toe eens een traan wan-
neer niemand het ziet, omdat je nie-
mand op school kan vertrouwen...

Emotionele problemen zijn de 
afgelopen vijf jaar gestegen en 
komen vaak samen voor. Jongeren 
van 15 tot 24 jaar zijn hierin een 
heel kwetsbare groep. Het spreekt 
dus vanzelf dat de middelbare scho-
len alles uit de kast halen om deze 
problemen te voorkomen en op te 
lossen... Of niet? Waar hebben de 
leerlingen eigenlijk nood aan bij 
het ervaren van deze problemen?

Tabira Standaert, laatstejaarsstu-
dente Toegepaste Psychologie 
aan de Hogeschool West-Vlaan-
deren in Brugge, stelde zich ook 
deze vraag. Meer dan dat zelfs:  

TABIRA STANDAERT

Wordt deze school in Eeklo de school die zijn leerlingen in de watten legt?

aan de hand van een onderzoek 
onderzocht ze waar de leerlin-
gen op Ten Doorn nood aan 
hebben wanneer ze met gevoel-
ens van faalangst, angst, de-
pressie of zelfs met zelfmoor-
dgedachten in de knoop liggen.

Aan de hand van groepsgesprek-
ken kon de studente zeven cen-
trale thema’s opstellen die de 
studenten verder kunnen helpen 
in hun emotionele zoektocht.

Een eerste thema is vertrouwen. 
De leerlingen op Ten Doorn vin-
den het belangrijk om een ver-
trouwenspersoon te hebben waar-
bij ze terecht kunnen als ze nood 
hebben aan een babbel, iemand 
die hun een goed gevoel geeft...

Naast vertrouwen vonden de leer-
lingen het ook belangrijk dat de 
leerkrachten af en toe zelf initi-
atief nemen. De leerlingen durven 
namelijk  niet altijd vanzelf hun 
problemen uit de doeken te doen.

Ten derde is het ook belangri-
jk dat de leerlingen minstens een 
keer per trimester een individueel 
gesprek kunnen hebben met hun 
vertrouwenspersoon... zonder dat 
iemand anders hiervan afweet!

Een vierde punt dat de leerlingen 
aangaven was een verduidelijking 
van de situatie naar klasgenoten, 
vrienden en leerkrachten toe. Ni-
ets is meer irritant dan valse rod-
dels te horen krijgen over waar-
om jij die toets niet meemaakte.

Naast het aangaan van een indi-
vidueel gesprek vinden de leer-
lingen het ook fijn om een keer 
per trimester een klasgesprek te 
houden over een bepaald onderw-
erp. Dit onderwerp mogen ze op 
voorhand, aan de hand van een 
vragenlijst, helemaal zelf kiezen!

Ook themadagen zijn goede manie-
ren om de leerlingen en leerkracht-
en meer diepgang te laten verkrij-
gen in een bepaald onderwerp. Ook 
dit onderwerp mogen ze zelf kiezen.

Tenslotte is het ook belangrijk om 
enkele maatregelen in te voeren 
die een impact hebben op meerd-
ere leerlingen, zoals de hoeveel-
heid leerstof verminderen en het 
respecteren van de sperperiode.

Deze thema’s werden samengezet 
in een rapport met enkele tips, 
dat op zijn beurt weer voorge-
legd werd aan Ten Doorn. Als 
zij deze tips volgen, worden 
zij dé droomschool van Eeklo. 


