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U I T N O D I G I N G  
Wij nodigen jullie van harte uit voor ons eerste intervisiemoment 
 

woensdag 
19/09/2018 EERSTE INTERVISIE 

9u30–12u00 

 
µ 

DE LA SALLE-CENTRUM   (Hendrik Placestraat 47, Groot-Bijgaarden) 
 

Na deelname aan het proeftuinproject tijdens het schooljaar 2016-2017 en het ‘Ver-ZiLL-

veringstraject’ doorheen het schooljaar 2017-2018, zijn 7 VLP-basisscholen ondertussen, 

elk op hun eigen tempo en vanuit hun eigen noden, al een heel eind op weg met het 

implementeren van het leerplan ZiLL. De verscheidenheid in de manier waarop scholen 

hiermee aan de slag gaan, wordt steeds duidelijker.  

Om tegemoet te blijven komen aan het uitwisselen met en leren van elkaar bij dit hele 

implementatieproces starten wij een intervisiegroep ZiLL. Tijdens het schooljaar 2018-

2019 organiseren wij drie intervisiemomenten (woensdag 19 september 2018, woensdag 

23 januari 2019 en woensdag 24 april 2019). 

 

WAT MAG JE VAN DEZE INTERVISIEMOMENTEN VERWACHTEN?   
 

Deze intervisiegroep komt samen om de door jullie vooraf gestelde leervragen uit te 

diepen. Aan de hand van enkele intervisiemodellen willen we jullie vragen beluisteren, de 

problemen verkennen, suggesties formuleren, de bedenkingen van de inbrenger van de 

casus aanhoren en tot een evaluatie/conclusie komen.  

Geen pasklare antwoorden dus maar samen kauwen op een casus of probleem in de hoop 

van elkaar te leren en elkaar te versterken in het zoeken naar oplossingen.  

 

Gezien de opzet van de intervisiegroep kan de school wisselend en afhankelijk van de 

leervraag één (of meerdere) betrokkene(n) afvaardigen. Dit kan een lid van het kernteam 

ZiLL zijn, een klasleerkracht, de directeur,…. Ook indien je als school op een bepaald 

moment geen individuele leervraag hebt, kan de afgevaardigde door zijn/haar expertise 

bijdragen aan de werking van de intervisiegroep.  

 
 

Gelieve jouw leervraag/leervragen via onderstaande inschrijvingslink te 

bezorgen! 

 

ONTHAAL 
VANAF 
9u00 
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Inschrijving   

Gelieve elektronisch in te schrijven vóór maandag 10 september 2018 via: 

https://www.formdesk.com/vlp/ZiLL_eerste_intervisie_19_09_2018 

 

Wie vooraf vragen heeft, kan ons steeds bereiken via  

wim.decock@vlp-scholennetwerk.be of via 0493 51 43 38 

 
 
 
BEREIKBAARHEID EN PARKEERGELEGENHEID 

Met de trein... 

...stap je af aan het station DILBEEK (niet Groot-Bijgaarden!!) op de lijn Brussel - Jette - 
Denderleeuw - Aalst. Volg de Stationsstraat (richting "doe-het-zelver Royer") en nadien de 
Hendrik Placestraat. Rechts ga je een vijver voorbij, waarna je rechts het domein 
binnenstapt (aanbellen bij huisnummer 47). Stap daar richting De La Salle-centrum. 

Met de auto... 

...rijd je op de grote ring rond Brussel (richting Bergen, Charleroi), neem je afrit 11 "Groot-
Bijgaarden, Sint-Agatha-Berchem" en ga je aan het einde van de afrit links richting Groot-
Bijgaarden. Deze weg (Dansaertlaan) volgen tot het einde (de tussentijdse pijl naar Groot-
Bijgaarden negeren!!). Op het T-kruispunt ga je rechts, over de spoorweg. 200 m verder 
rijd je rechts de Wolsemstraat (doodlopend) in. Achteraan links kan je parkeren op de 
nieuwe dolomietparking. De code #1697 (hekje één zes negen zeven), geeft jou toegang 
tot deze parking. Via het wandelpad langs de vijver bereik je het De La Salle-centrum. De 
derde brug over de beek leidt je naar de hoofdingang. 
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