NIET MEER GENIETEN
,%3&%-*6+7 “Onze

leerlingen

kunnen niet meer genieten”,

koekoek en de kikkers horen. Maar we moesten zonodig
aan de straalmotoren, muzak, iPods en ringtones.

zegt een leraar op een conferentie. “Alles moet raprap gaan en

Alles waar we van konden genieten, hebben we ons laten

ze zijn nooit tevreden.” Daarna

afpakken. Gelukkig smeert het vakblad ‘Genieten’ dat ons

windt hij zich behoorlijk op over

weer aan in de vorm van pure luxe: betaalde traagheid,

de jeugd van tegenwoordig. Die

handmade design, drie sterren slow food en lastminute

deugt niet. En leraar zijn is al

flights naar de laatste stilte resorts. Zou leren genieten

helemaal geen pretje meer.

ook in de eindtermen staan? Jawel, minstens vijf keer. Alle
Vlamingen moeten dus op hun twaalfde hebben leren

1&%@"-$&%*-3+7 Gelukkig stoot ik in het station op het

genieten van zingen en musiceren, van het eigen spel, van

maandblad ‘Genieten’. Het antwoord op de vraag van de

een gevarieerd aanbod culturele activiteiten, van lichaams-

leraar! Gewoon te koop voor

taal, beweging en dans. Ze kun-

4,95 euro. Vier items vliegen

nen blijvend nieuwe dingen uit

uit de cover: langzaam leven,
echte luxe is handgemaakt,
slow food en uitzicht op
stilte. Ik kan mijn ogen niet
geloven.

Raprap en
nooit tevreden

hun omgeving ontdekken, respect tonen voor uitingen uit alle
culturen en vertrouwen op hun
eigen

expressiemogelijkheden.

Dus is het ons aller opdracht om
dat ook te realiseren. Het is niet

1&%'-)@""%$&/*A=J&*$+7 Is dit ‘genieten’ anno 2009? Dat

de schuld van onze kinderen en onze leerlingen dat wij

zijn stuk voor stuk dingen die we hadden maar die we

ons alles hebben laten afpakken waar een mens van kan

onze kinderen hebben afgenomen. We lééfden langzaam.

genieten. Het is onze verantwoordelijkheid om het hun

Maar toen moesten tgv, gsm en speed dating nog komen:

terug te geven. JimTV en Nickleodeon zullen het niet in

almaar sneller vooruit. Alles wat we hadden was handge-

onze plaats doen.

maakt. Mijn moeder breide mijn truien zelf en Sinterklaas
verfde zijn eigen poppenkast. Maar toen moesten we met
zijn allen voor allemaal dezelfde spullen naar C&A, H&M
en Ikea. We hádden slow food. Het eten stond uren te pruttelen en te sudderen. Maar fast food, minute soup en night
shops zouden ons meenemen in de vaart der volkeren. En
uitzicht op stilte? Het wás stil. Je kon thuis de klok horen

Hoofdredacteur Klasse

tikken, op straat een mens aanspreken en in het bos de

leo.bormans@klasse.be
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Klasse is teamwork. De hele ploeg vind je op www.klasse.be.
!""#$%&$'()*&+ Leo Bormans ,*-$%&$'()*&+ Wouter Bulckaert
en Geert Neirynck .&&/$%&$'()*&+ Jo Valvekens 0&$'()*&+
Nele Beerens, Patrick De Busscher, Wim De Jonge, Leen
Leemans, Jan T’Sas, Annelies Vaneechoutte, Michel Van Laere

Alle actieve Vlaamse leraren, clb-medewerkers (elk net, elk
niveau) krijgen Klasse gratis. Adreswijzigingen regel je uitsluitend
via je eigen schooladministratie.
Abonnement (10 nummers): 28 euro.
Gepensioneerden, terbeschikkinggestelde leraren en

Maandblad voor onderwijs in Vlaanderen
Uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming (Agentschap voor Onderwijscommunicatie)

individuele studenten krijgen een abonnement tegen halve prijs.
Groepsabonnementen voor alle studenten in de lerarenopleiding
zijn gratis (bel 02 553 96 84 of mail secretariaat.leraren@klasse.be).
Voor scholen die dat wensen is er ook Yeti (derde graad lager
onderwijs), Klasse voor Ouders (kleuteronderwijs tot en met
tweede jaar secundair onderwijs) en Maks! (derde tot en met
zevende jaar secundair onderwijs). Lees meer op www.klasse.be.
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