
Beste ouders 

 

 

Omdat wij veel belang hechten aan het welbevinden van onze leerlingen en beseffen dat dit een 

absolute voorwaarde is voor succesvol leren, willen wij hier op Virgo graag aandacht aan besteden. 

Tot nu toe deden we dit op verschillende manieren: door leerkrachten die makkelijk aanspreekbaar 

zijn en bereid om leerlingen te helpen, door eventuele extra begeleiding door onze 

leerlingenbegeleiders en door verschillende projecten doorheen het schooljaar. 

Vanaf nu willen we echter ook inzetten op een nieuwe vorm, namelijk peer support. Dit betekent dat 

we onze leerlingen graag willen aansporen om ook elkaar te helpen: zij kunnen onder andere een 

luisterend oor zijn voor elkaar en elkaar moed inspreken wanneer het eens moeilijk gaat. Om deze 

nieuwe extra aanpak goed te laten verlopen, laten wij ons hierbij begeleiden door de Vlaamse 

Scholierenkoepel met hun project ‘De Conflixers’.  

Als eerste stap in dit project boden zij al een workshop aan, waarin zij de basis legden van deze 

nieuwe werking en waarvoor ze samenwerkten met een tiental leerlingen uit de verschillende jaren 

en enkele leerkrachten. Om op zoek te gaan naar de geschikte leerlingen voor een dergelijk project, 

legden wij ons oor te luisteren bij de leerkrachten. Na deze rondvraag werd uw zoon/dochter 

gekozen als mogelijke deelnemer. Hij/zij werd hierover ondertussen al ingelicht en heeft ingestemd 

om deel te nemen. De deelnemende leerlingen kwamen hiervoor een eerste keer samen met de 

begeleidende leerkrachten op dinsdag 12 februari tijdens het 5e en 6e lesuur op school, onder 

begeleiden van de experten van de Vlaamse Scholierenkoepel. Een volgende samenkomst, die o.a. 

bestaat uit een training in gespreksvaardigheden, zal plaats vinden op donderdag 2 mei in de 

voormiddag. Het spreekt vanzelf dat de leerkrachten van deze uren worden ingelicht dat uw 

zoon/dochter niet aanwezig zal zijn in de les op dit moment. Verder willen wij u er graag van 

verzekeren dat elke stap in dit project goed met uw kind besproken zal worden en dat hij/zij altijd bij 

de begeleidende leerkrachten terecht zal kunnen met eventueel vragen of bemerkingen. 

Wij hopen dan ook dat u dit project even enthousiast zal onthalen als uw kind. Mocht u zelf nog 

vragen hebben over het project of de aanpak op school, nu of later, aarzel dan zeker niet om ons te 

contacteren.   

 

Vriendelijke groeten 

 

De directie en begeleidende leerkrachten (A. April, E. Aerts, R. Lamberts) 


