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ÉCOLE LIBRE SAINT-ANTOINE 

 

EEN DUURZAME ZWANGERSCHAP 

ÉCOLE LIBRE SAINT-ANTOINE – 
BASISONDERWIJS  

Eigenlijk mocht ze omwille van een blije 
gebeurtenis niet meer in de klas staan. 
Toch vond Elodie Meyer iets 
verrijkenders dan administratief werk: 
als pedagogisch afgevaardigde legde ze 
zich op leefmilieu toe. Binnen de 
vereniging Réseau IDée kon ze heel 
haar zwangerschap lang rustig werken 
aan voorbereidend werk rond natuur- en 
milieueducatie (NME). Dat zal niet alleen 
haar school, maar ook alle andere 
schoolinstellingen ten goede komen.  

 

Elodie Meyer waardeert haar voorlopige omgeving. 
 
Kleuterjuffen worden bij zwangerschap vaak en snel uit de klas gehaald. Reden is het absoluut 
te mijden CMV-virus. In een dergelijk geval voeren heel wat kleuterjuffen in de school diverse 
administratieve taken uit, zonder contact met de kinderen. In overleg met haar directie is Elodie 
Meyer een andere weg in geslagen, die meer aansluit bij haar overtuigingen. 

DE MOGELIJKHEDEN BIJ DE FEDERATIE WALLONIË-BRUSSEL 

Officieel is Elodie loontrekker bij de Federatie 
Wallonië-Brussel. In die hoedanigheid kon ze tijdens 
de opschorting van haar lesgevende taak bij een vzw 
voor permanente opleiding werken als pedagogisch 
afgevaardigde, op voorwaarde dat deze subsidies 
van de Federatie kreeg. "Toen heb ik op de website 
gezocht naar verenigingen die mij zouden passen", 
zegt ze. « Daar vond ik Réseau IDée, dat ik al kende. 
Ik heb ze opgebeld en ze waren in hun nopjes. Ze 
waren geïnteresseerd in werken met een leerkracht 
die in het veld werkt. Ook mijn directie was helemaal 
enthousiast. » Zo stortte de kleuterjuf zich voor 
enkele maanden in een nieuw avontuur. 

VAN LESOPDRACHT NAAR NME  

De Saint-Antoine-school in Vorst, waar Elodie lesgeeft, was al van plan een moestuin voor de 
school aan te leggen. Het leek dus logisch om op een NME-project over te schakelen. Er zijn tal 
van voordelen om als pedagogisch afgevaardigde aan de slag te gaan. Het schoolproject wordt 
gevoed met de kennis van de gekozen vzw en de vzw steekt er ook wat van op, met name 
ideeën die gestoeld zijn op de realiteit van de leerkracht. Ander niet te verwaarlozen voordeel: 
Elodie heeft in rustigere omstandigheden kunnen werken. In haar zwangerschapsmaanden 
stelde ze dat bijzonder op prijs: « Ik heb mijn normale uren gepresteerd, 26 periodes van 50 
minuten, 3 dagen per week en ik heb ook kunnen telewerken. » 

  

Waar kan je als pedagogisch 
afgevaardigde aan de slag?  

De verenigingen die gesubsidieerd 
worden door de Federatie 
Wallonië-Brussel, met name de 
verenigingen die gespecialiseerd 
zijn in leefmilieu en/of duurzame 
ontwikkeling, staan op de website 
www.federation-wallonie-
bruxelles.be. 
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EEN AFWISSELENDE, IN DE REALITEIT VASTGEANKERDE JOB  

 Binnen de vereniging Réseau Idee heeft Elodie Meyer onder andere: 

• aan het documentatiecentrum meegeholpen (bijv.: invoeren van nieuwe documenten); 
• een rol als referentiepersoon gespeeld voor projecten die bestemd waren voor het 

kleuter- en lager onderwijs (bijv.: mening geven over de leermiddelen in de 
"afvalkoffer"); 

• een enquête bij de Brusselse bibliotheken afgenomen om te peilen naar hun interesse 
voor het leefmilieu; 

• deelgenomen aan ontmoetingen met leerkrachten uit het lager en het kleuteronderwijs. 

Ze heeft ook in rechtstreeks verband met haar school 
gewerkt. Op dat ogenblik werkte de 5-8-cyclus rond 
het leefmilieu. Met de vrucht van Elodie's 
opzoekwerk kon de Saint-Antoine-school goed 
verder. De informatie kwam net op tijd, zo midden in 
de denkoefening over NME-projecten. "Wij werken 
met gedifferentieerde begeleiding, wat erop 
neerkomt dat mijn collega's heel wat prioriteiten voor 
de kiezen krijgen, ik heb ze dus goed kunnen 

helpen", vertelt ze er nog bij. 

PERSOONLIJKE BIJDRAGE 

Door deze detachering kon Elodie Meyer eveneens haar eigen programma herzien en 
beweging in haar stof krijgen: "Onder de verschillende pedagogische dossiers van het 
documentatiecentrum van Réseau Idée heb ik gezocht naar ideeën voor activiteiten. Ik zou ze 
graag naast het klassieke programma aanbieden (wiskunde, taal). » 

Deze eenmalige opdracht had dus een dubbel positief effect: voor haar school die er een hoop 
informatie voor haar toekomstige projecten aan overhoudt én voor Réseau IDée die er 
pragmatische toelichting en nuttige expertise van op het terrein bijkreeg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFO SCHOOL 
• École fondamentale libre Saint-Antoine, Pierre Decosterstraat 21, 1190 Vorst 

• Pedagogisch afgevaardigde voor het leefmilieu: Elodie Meyer (leerkracht) 

• Contact: 02 538 25 21  
 

NME op de Saint-Antoine-school, 
dat is 

• Een moestuin en een op stapel 
staande composthoop 

• inzameling van gebruikte 
inktpatronen. 

 


