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Beste scholen,
Het Scholenbanden-team wenst iedereen een boeiend en verrassend 2012 toe! We kijken uit naar wat
het jaar zal brengen en hopen op een dynamische wisselwerking tussen de partnerscholen. Het kersverse
jaar betekent ook dat het nieuwe Scholenbanden-programma in de startblokken staat.
Maar eerst en vooral zijn felicitaties op zijn plaats, want ondanks de schoolvakantie (in België én in
de partnerlanden) hebben we van bijna alle scholenbanden een actieplan voor 2012 ontvangen.
Procificat! Een eerste blik op jullie planning toont aan dat er mooi werk werd geleverd en dat jullie er veel
zin in hebben. Ons advies steekt heel binnenkort in jullie brievenbus. Zo kunnen de activiteiten snel van
start gaan.
Wat volgt is een korte nieuwsbrief met enkele interessante aankondigingen en tips. We sluiten naar
goede gewoonte af met een getuigenis. Veel leesplezier!

Vorming Scholenbanden
Het voorjaar luidt traditioneel een vorming in rond Scholenbanden en Noord-Zuidaangelegenheden. We
zetten via het stappenplan een aantal bakens uit die richting geven aan het groeiproces en die de kwaliteit
van de samenwerking mee helpen bewaken. Het volgen van de vorming is een belangrijk criterium daar
samenwerken met een school in het Zuiden best gepaard gaat met aandacht voor de kwaliteit van het
samenwerkingsproces en het wereldburgertraject in de school zelf. Daarom hopen we jullie opnieuw
massaal te kunnen verwelkomen!
Dit jaar kiezen we voor een vorming voor de middelbare en één voor de lagere scholen. We maken deze
opsplitsing om de scholen optimaler te kunnen laten uitwisselen en ons aanbod beter af te stemmen op
het doelpubliek.
Noteer alvast in de agenda:
zz 2 februari 2012: Deze vorming richt zich op mensen uit het middelbaar onderwijs die al enige
ervaring hebben met een scholenband. De vorming staat open voor leerkrachten uit zowel het
VVOB-programma als daarbuiten. De aankondiging, het programma en het inschrijfformulier vind
je op www.scholenbanden.be/?q=nl/samenexploreren.
zz 26 april 2012: Deze vorming wordt georganiseerd in samenwerking met Kleur Bekennen en richt
zich in de eerste plaats op lagere scholen. De aankondiging en het programma worden weldra
bekendgemaakt.

Gezocht!
Bij aanvang van het nieuwe scholenbanden-jaar hebben we de gelegenheid om, naast de 22 bestaande
banden die worden voortgezet in 2012, twee extra scholenbanden op te nemen. Heel concreet zijn we op
zoek naar:
zz een middelbare school voor een partnerschool in Cambodja;
zz een middelbare landbouwschool voor een Congolese partner.
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 Wil je weten wat de samenwerking zal inhouden of ben je benieuwd naar het gevraagde schoolprofiel?
Bekijk deze ‘vacature’ op onze website: http://www.scholenbanden.be/?q=nl/gezocht.

Wedstrijd
Dit jaar bestaat de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB)
dertig jaar. Om dat te vieren lanceren we een wedstrijd in alle VVOB-partnerlanden én in Vlaanderen rond
het thema Actief Leren en Onderwijzen. Dit thema verwijst naar een breed gamma van leerlinggerichte,
contextrelevante en activerende werkvormen die de laatste jaren/decennia hun intrede deden in het
onderwijssysteem.
De wedstrijd staat open voor alle leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs, studenten
van de lerarenopleiding en hun docenten. Het belangrijkste doel is om elkaar te inspireren en over
de landen heen rond dit thema ervaringen te delen.
Binnen de drie categorieën (lager onderwijs, middelbaar onderwijs en lerarenopleiding) ontvangen de
drie beste inzendingen per land mooie prijzen ter waarde van respectievelijk 200, 150 en 100 dollar.
Daarnaast wordt, over alle landen heen, de winnaar van elke categorie beloond met een studiereis
hetzij naar België (ingeval de winnaar uit één van VVOB partnerland komt), hetzij naar één van de VVOB
partnerlanden (ingeval een Vlaamse inzending de hoofdprijs wegkaapt). Meer uitleg over de wedstrijd,
het thema, de criteria,... is te vinden op http://www.scholenbanden.be/?q=nl/wedstrijd. We hopen op uw
talrijke bijdrages. De deadline voor inzendingen is 15 maart 2012.

Tips
zz Wanneer je met het Scholenbanden-werkgroepje op school samenzit om bepaalde zaken te plannen
en/of af te spreken, kan je het verslag van de vergadering steeds aan VVOB bezorgen. De belangrijkste
puntjes en afspraken op papier zetten is niet alleen nuttig en handig voor jezelf, maar ook voor ons. Op
die manier zijn we op de hoogte van de vorderingen en kunnen we (indien nodig) onze collega’s in de
partnerlanden informeren.
zz Op www.planbelgie.be vind je enorm veel educatief materiaal over het Recht op Onderwijs. Plan
België heeft zelfs een digitaal platform voor leerkrachten. De moeite waard om een kijkje te gaan
nemen!

Klassen zonder grenzen
Tijdens de studiedag “Klassen zonder grenzen” zet Studio Globo je op weg met achtergrondinformatie,
getuigenissen en tips om een uitwisselingsproject op te zetten met een klas uit een ander land,
taalgebied, doelgroep of andere methodiek. Deze studiedag is voor zowel leerkrachten, pedagogische
begeleiders, docenten en studenten basisonderwijs, en andere geïnteresseerden. Meer weten? Surf naar
http://www.studioglobo.be/nl/klassen-zonder-grenzen.

Dikke truiendag
MOS (Milieuzorg Op School) en Ecocampus (Milieuzorg in het hoger onderwijs) roepen iedereen op om
donderdag 16 februari 2012 deel te nemen aan de achtste editie van de Dikketruiendag. Wat startte
als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitgegroeid tot een
vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een
structurele wijze aangehouden kunnen worden.
 Voor meer informatie, surf naar www.dikketruiendag.be. GBS De Kriebel en VBS De Knipoog uit Olen
stipten deze dag al aan in hun agenda. Jullie ook?
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Bloggers
Naar aanleiding van de verbroedering tussen de gemeente Bierbeek en de gemeente Oña in
Ecuador ontstond de idee om een echte uitwisseling tussen de scholen op te starten. Nu zijn de
Vlaamse scholen ‘t Klavertje Bierbeek, Sint Pietersschool Korbeek-Lo en St.-Janscollege
Meldert verbonden met scholengroep Escuela Ester Ullauri, Escuela José Serrano, Escuela Emilio
Arévalo en Colegio Técnico Susudel. Dit met als doel de stedenband ook dichter bij de jeugd te
brengen.
De scholen willen een betrokkenheid creëren tussen het ‘Noorden’ en het ‘Zuiden’, zowel ‘hier’ als
‘daar’ de bewustwording over elkaar vergroten en een proces van wereldburgerschap op gang
brengen. Naast talrijke activiteiten over het partnerland werd ook een blog opgericht die dienst
doet als belangrijkste uitwisselingskanaal tussen de scholen en de mensen uit Bierbeek en Oña.
Neem ook een kijkje op http://hermanamiento.wordpress.com.

KAM in Rwanda
De reis stond allereerst in het teken van Greenergy, met een focus op klimaatsverandering en
groene energie. Daarnaast was het de bedoeling om de scholenband met Ecole Secondaire
Kiruhura verder uit te bouwen. Sara en Shauni, de klimaatambassadrices van KAM, vertrokken in
september, samen met mevrouw Vanlommel en mevrouw Christiaens, naar Rwanda. Een verslag
van Shauni Cloostermans (MTWe):
Na heel lang uitkijken vertrokken we op zaterdag 10 september naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda.
We bezochten eerst de overbevolkte hoofdstad en keken onze ogen uit! We brachten de eerste nacht door
in een gastgezin. De volgende ochtend, na een heerlijk ontbijt met bananen, stapten we op een busje
naar het noordwesten van het land. De eerste stop was een lagere school met zicht op de vulkanen.
Honderden kindjes kwamen naar ons toe gerend en na vele handjes schudden kregen we uitleg over een
project omtrent de bescherming van berggorilla’s. De tweede stop was in Gisenyi. Daar bezochten we een
wetenschapsschool en maakten we een nachtwandeling naar het Kivumeer.
Op dinsdag volgden we twee uur les. Het was een toffe ervaring om te zien hoe men biologie geeft: met
heel wat minder middelen, maar toch interessant gebracht. Men geeft er les in het Engels. Dit is naast het
Kinyarwanda de officiële taal. Woensdag vertrokken we naar de school vertrokken waar het allemaal
om draait: Ecole Secondaire Kiruhura. Opnieuw met de bus, maar nu in zuidelijke richting. We werden
heel warm onthaald door de directrice en een groepje leerlingen. Na de rondleiding op de school was
het tijd om de andere leerlingen te ontmoeten. Iedereen werd verzameld in de eetzaal en daar hielden
we onze eerste speech voor meer dan 300 mensen. We volgden les op donderdag en legden contacten
met de scholenbandenwerkgroep in onze partnerschool. Vrijdag was onze ‘vrije’ dag. We namen onder
andere een duikje in het openbare zwembad van de stad. Dat was toch even wennen want als blanke val
je natuurlijk ontzettend op!
Zaterdag was voor ons allemaal een intensieve dag want we waren druk in de weer met de scholenband.
We maakten een communicatiebord, schreven brieven,... De leerlingen waren erg geïnteresseerd en het
was leuk om met hen samen te werken. ’s Avonds was het tijd om afscheid te nemen. Na het fantastische
dansoptreden van enkele meisjes, was het ook onze beurt om te entertainen... Rwanda was voor ons een
unieke ervaring . We zeggen niet vaarwel, maar tot ziens!

Contact

In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief kan heel eenvoudig op www.scholenbanden.be. Deze nieuwsbrief wordt ook telkens
naar het Engels en het Spaans vertaald. Zo kan je die ook aan je partnerschool bezorgen. Je kan hiervoor inschrijven door een
van de twee talen te selecteren.

VVOB vzw, Scholenbanden, Handelsstraat 31, 1000 Brussel
T • +32 (0)2 209 07 85
E • info@scholenbanden.be

www.scholenbanden.be
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