Scholierenstad
van Haspengouw

STEDELIJK EN EXTERN SCHOOLAANBOD

Beste directeur, zorgcoördinator,
leerkracht, schoolbegeleider,
Met veertien basisscholen, acht middelbare scholen en meer dan achtduizend leerlingen mag Sint-Truiden zich met trots de scholierenhoofdstad
van Haspengouw noemen. En de toekomst van onze jeugd ligt in jullie
handen. Ongeacht de richting die onze jongeren zullen inslaan, hun richtingaanwijzers dat zijn jullie. Een goede vorming is bepalend voor het
pad dat jongeren bewandelen in hun verdere leven. Omdat deze taak
een grote verantwoordelijkheid vereist, willen we jullie zoveel mogelijk
ontzorgen. Met haar beleid Flankerend Onderwijs staat stad Sint-Truiden
jullie bij waar het kan. Deze brochure maakt jullie wegwijs doorheen
onze dienstverlening: van verkeersveiligheid, gezondheidspreventie,
huiswerkbegeleiding, naschoolse opvang tot cultuurvoorstellingen en
stadsexcursies. Uiteraard kunnen jullie ook bij onze externe partners terecht voor een gevarieerd aanbod aan ondersteuningsmaatregelen. Zijn
er nog vragen of suggesties rond onze dienstverlening? Dan horen we
het graag. Tot gauw!

Nina Kvikvinia
schepen van
Flankerend onderwijs

Ingrid Kempeneers
waarnemend
burgemeester

Dienst Flankerend onderwijs
Jeroen Cops | Clement Cartuyvelstraat 12, 3800 Sint-Truiden | M 0498 93 91 24 | jeroen.cops@sint-truiden.be
De dienst Flankerend onderwijs staat onder leiding van algemeen directeur Kathleen Bergoets,
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden | T 011 70 14 08 | kathleen.bergoets@sint-truiden.be

SDG
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Development
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GLOBAL
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FOCUS

met steun van:

De SDG’s worden stuk voor stuk aangeduid met icoontjes, die je her en
der in deze bundel zal tegenkomen.
We zijn ervan overtuigd dat we heel
wat troeven in handen hebben die
Sint-Truiden tot een duurzame stad
maken.
Door onze stedenband met Nicaragua
beschikken we bijvoorbeeld over een
stevige dosis ervaring in mondiaal
beleid binnen een lokale context.
We hebben natuurlijk ook oog voor
eerlijke handel en zijn sinds 2008
de trotse drager van het label van
FairTradeGemeente.
Dat duurzaamheidsbeleid doorkruist
alle beleidsbeslissingen. Zo vormt
duurzaamheid de leidraad bij al onze

aankopen en passen we het principe
consequent toe op ons gebruiks- en
verbruiksgedrag.
Het gebruik van milieuvriendelijk
papier, de keuze voor elektrische wagens, de installatie van zonnepanelen
op gebouwen van de stad, de keuze
voor eerlijke handel, streekproducten,
producten van biologische teelt en het
gebruik van 100% groene stroom…
Het zijn slechts enkele realisaties van
onze creatieve en kritische zoektocht
naar duurzaamheid binnen een lokale
context.
Hoe meer je doet, hoe meer je beseft
dat je nog meer kan doen. Of beter:
móét doen.
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Dienst Sport
Zwemestafettes 5de en 6de leerjaar en middelbaar onderwijs
Zwemwedstrijd gedurende het ganse schooljaar waar er zoveel mogelijk lengtes binnen een tijdslimiet worden gezwommen in klasverband. In de maand mei worden dan
de drie beste klassen per graad uitgenodigd om de finales te zwemmen tegen elkaar.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: vanaf september 2022 in het LAGO Sint-Truiden Bloesembad
Doelgroep: 5de en 6de leerjaar (9-12 jaar) en middelbaar onderwijs (12-18 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Vlaamse Loopweken voor scholen
Thematische belevingsloop voor alle leerlingen vanaf de 3de kleuterklas tot middelbaar onderwijs.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: eind september - begin oktober 2022
Doelgroep: 3de kleuterklas tot middelbaar onderwijs
Kosten voor de school: gratis, busvervoer wordt voorzien voor alle leerlingen van
basisscholen gelegen buiten het stadscentrum

Minivoetbaltornooi 2de en 3de graad middelbaar onderwijs
Minivoetbaltornooi voor de 2de en 3de graad op kunstgrasveld Nieuw Sint-Truiden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: oktober 2022
Doelgroep: 2de en 3de graad middelbaar onderwijs (14-18 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Minivoetbaltornooi 5de en 6de leerjaar
Minivoetbaltornooi voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op het kunstgrasveld
Nieuw Sint-Truiden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: oktober 2022
Doelgroep: 5de en 6de leerjaar (9-12 jaar)
Kosten voor de school: gratis
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Handbaltornooi 5de en 6de leerjaar
Handbaltornooi voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in Trudo sporthal.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: november 2022
Doelgroep: 5de en 6de leerjaar (9-12 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Badmintontornooi middelbaar onderwijs
Badmintontornooi voor leerlingen van het middelbaar onderwijs in Trudo sporthal.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: januari - februari 2023
Doelgroep: middelbaar onderwijs (12-18 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Netbaltornooi 5de en 6de leerjaar
Netbaltornooi voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in sporthal Koninklijk
Atheneum, Jodenstraat 26, 3800 Sint-Truiden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: januari 2023
Doelgroep: 5de en 6de leerjaar (9-12 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Netbaltornooi en trefbaltornooi 1ste graad middelbaar onderwijs
Netbaltornooi en trefbaltornooi voor leerlingen van de 1ste graad middelbaar onderwijs in sporthal Koninklijk Atheneum, Jodenstraat 26, 3800 Sint-Truiden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: december 2022
Doelgroep: 1ste graad middelbaar onderwijs (12-14 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Zwemspelen 4de leerjaar
Verschillende spelletjes in het recreatiezwembad van Sint-Pieter voor leerlingen van
het 4de leerjaar; in de voormiddag voor leerlingen buiten centrum, namiddag voor
leerlingen van centrumscholen.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: februari 2023
Doelgroep: 4de leerjaar (8-9 jaar)
Kosten voor de school: nog te bepalen
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Minivoetbaltornooi 3de en 4de leerjaar
Minivoetbaltornooi voor leerlingen van het 3de en 4de leerjaar op het nieuw
kunstgrasveld Nieuw Sint-Truiden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: mei 2023
Doelgroep: 3de en 4de leerjaar (7-9 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Minivoetbaltornooi 1ste graad middelbaar onderwijs
Minivoetbaltornooi voor de leerlingen van de 1ste graad middelbaar onderwijs op het
kunstgrasveld Nieuw Sint-Truiden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: april 2023
Doelgroep: 1ste graad middelbaar onderwijs (12-14 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Finales van zwemestafettes
De drie klassen per graad die het hoogste aantal banen hebben gezwommen tijdens
het schooljaar dagen elkaar uit op deze finaledag om de wisselbeker mee naar school
te mogen nemen.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: mei 2023
Doelgroep: 5de en 6de leerjaar en middelbaar onderwijs (9-18 jaar)
Kosten voor de school: gratis

LUUK’s Beweegdagen
Het doel is om kinderen te inspireren en te activeren naar een gezonde mix van zitten,
staan, bewegen tijdens de hele (school)dag. Om dit te bereiken willen we hen onderdompelen in een laagdrempelig aanbod van uitdagende, kwaliteitsvolle bewegingsactiviteiten.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: mei 2023
Doelgroep: 3de leerjaar (7-8 jaar)
Kosten voor de school: nog te bepalen
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Atletiek funday 3de leerjaar
Gedurende een halve dag kunnen de kinderen op verschillende begeleide posten kennismaken met de grote bewegingsgroepen binnen de atletiek en zo ontdekken welke
discipline ze het leukste vinden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: mei 2023
Doelgroep: 3de leerjaar (7-8 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Overlegvergaderingen
Vergaderingen voor directies en leerkrachten van het lager en middelbaar onderwijs
met evaluatie van het voorbije schooljaar en voorstel programma 2022-2023.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Nadine van der Loop, nadine.vanderloop@sint-truiden.be,
T 011 70 17 65
Datum project: mei 2023 voor middelbaar en juni 2023 voor lager onderwijs
Doelgroep: directies en leerkrachten
Kosten voor de school: gratis
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Dienst Jeugd
Jeugdraad
De jeugdraad is het adviesorgaan dat over alle jeugdmateries advies geeft aan het
stadsbestuur. Maandelijks komen geïnteresseerde jongeren en afgevaardigden van
jeugdverenigingen samen om ervaringen uit te wisselen, bekommernissen te uiten of
een visie te vormen. Deze inbreng probeert de jeugdraad om te zetten in acties en
activiteiten van de jeugdraad. Meer info: www.facebook.com/jeugdraad.sinttruiden.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Floor Daniels, floor.daniels@sint-truiden.be, 011 701 884
Datum project: jaarlijks – doorlopend, aangekondigd via facebookpagina
Doelgroep: 15+
Kosten voor de school: gratis

Dag van de jeugdbeweging
Op deze feestdag kunnen alle jongeren die in uniform naar school gaan, komen genieten van een fairtrade ontbijt in het stadspark.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Jeugd, info.jeugd@sint-truiden.be, T 011 70 18 80
Datum project: 21 oktober 2022
Doelgroep: iedereen die bij een jeugdbeweging zit
Kosten voor de school: gratis
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Jeugduitleendienst
Ontlenen van materialen o.a. voor schoolfeesten.
Openingsuren:
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
•
•

8u30-18u30
8u30-11u30
8u30-16u00
8u30-11u30
8u30-16u00
8u30-11u30
gesloten
Verantwoordelijke: uitleendienst@sint-truiden.be, 011 701 884
Kosten voor de school: volgens reglement

Cursus EHBO
Dit is een basiscursus. Je leert hoe je moet reageren in een noodsituatie en hoe je gepast
eerste hulp kan verlenen. Ook de verzorging van enkele vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: info.jeugd@sint-truiden.be, T 011 70 18 80
Datum project: 6 sessies, voorjaar 2023
Doelgroep: 16-25 jaar
Kosten voor de school: gratis

Crisiskaart voor jongeren
Elke school kan bij de dienst Jeugd crisiskaarten aanvragen om te bedelen aan al haar
leerlingen. Deze kaart bevat nationale en lokale (nood)nummers die jongeren kunnen
bellen bij een probleem, nood aan raad of advies. De kaart heeft de grootte van een
bankkaart en is handig om te bewaren in je portemonnee.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Jeugd, info.jeugd@sint-truiden.be, T 011 70 18 80
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 12+
Kosten voor de school: gratis
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Dienst Mobiliteit
Scholenfietsproject
Stimuleren van duurzame verplaatsingen tijdens schoolactiviteiten. Scholen krijgen
van de stad fietsen ter beschikking om zich tijdens schooluren in klasverband te verplaatsen. Het onderhoud en de herstellingen worden gedaan door de leerlingen van
Hasp-O Centrum - Gildestraat.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Johan Vangeffelen, info.mobiliteit@sint-truiden.be, T 011 70 15 80
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

Schoolomgevingen
Alle schoolomgevingen op ons grondgebied zullen worden geanalyseerd. Op basis
van deze analyse en documenten die in het verleden werden opgemaakt, samen met
de meldingen die we ontvingen en de resultaten van R2S worden kortetermijn- en
langetermijnoplossingen gezocht en voorgesteld. Na consensus met de school wordt
de uitvoering van de kortetermijnoplossing ingepland voor uitvoering.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Johan Vangeffelen, johan.vangeffelen@sint-truiden.be,
T 011 70 15 80
Datum project: 2022-2023
Doelgroep: basisonderwijs en secundair onderwijs
Kosten voor de school: afhankelijk van de maatregelen
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Cel Milieu
Straat.net (zwerfvuilactie)
Zwerfvuil opruimen in de nabije omgeving.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Milieu, info.milieu@sint-truiden.be, T 011 70 15 30
Datum project: maart 2023
Doelgroep: lager en secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

Operatie proper
Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen, met als doel de leerlingen een
duwtje in de rug te geven om zwerfvuil duurzaam aan te pakken.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Milieu, info.milieu@sint-truiden.be, T 011 70 15 30
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: lager en secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis
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Tutti Frutti
Voor- en naschoolse opvang
Locaties Centrum (Gazometerstraat), Kortenbos, Zepperen (Kasteelstraat), Brustem
(Kapelanij), Aalst, Wilderen (Basisschool de Zonnebloem), Momentum (Rummenweg),
Velm (Basisschool ’t Vlindertje) , Gelinden (Basisschool de Letterfant) en Wijdeland
(Freinetschool Brustem)
•
•
•

Verantwoordelijke: Margit Hendricx, info.kinderopvang@sint-truiden.be,
T 011 69 11 67
Datum project: voor- en naschoolse opvang
Doelgroep: 2,5-12 jaar

Opvang tijdens schoolvakanties
Locaties Centrum ( Gazometerstraat), Zepperen ( Kasteelstraat), Brustem ( Kapelanij),
Velm (Basisschool ’t Vlindertje), Gelinden ( Basisschool de Letterfant), Klim Op ( Gootstraat) en Momentum ( Rummenweg), Wilderen ( Basisschool de Zonnebloem)
•
•
•

Verantwoordelijke: Margit Hendricx, info.kinderopvang@sint-truiden.be,
T 011 69 11 67
Datum project: vakantieopvang
Doelgroep: 2,5-12 jaar

KIP (Kindinfopunt)
Info in verband met opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het KIP zetelt op de
Gazometerstraat 7 (Tutti Frutti Centrum)
•
•
•

Verantwoordelijke: Margit Hendricx, info.kinderopvang@sint-truiden.be,
T 011 69 11 67
Doelgroep: 0-12 jaar
Kosten voor de school: gratis

DOODOO
Kinderen van 2,5 jaar die naar de kleuterschool gaan, worden met de bus opgehaald
in de school. Van 12u tot 15u verblijven ze bij Tutti Frutti Centrum (Gazometerstraat
7) en hebben ze de mogelijkheid om een middagdutje te doen. Dit kan op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
•
•
•

Verantwoordelijke: Margit Hendricx, info.kinderopvang@sint-truiden.be,
T 011 69 11 67
Doelgroep: 2,5-3 jaar
Kosten voor de school: gratis
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Bibliotheek Toni Coppers
Bibliotheekrondleiding
Begeleid bezoek aan de bibliotheek, al of niet gekoppeld aan een voorleesmoment.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: William Haesen, Uitbalie@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: iedere dag op afspraak, in de voormiddag
Doelgroep: kleuter-, lager en secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

Klassikaal lenen in de bib
Leerlingen kunnen in klasverband materialen uitlenen en terugbrengen. Alle informatie vind je op: https://sint-truiden.bibliotheek.be/klasuitleningen

•
•
•
•

Verantwoordelijke: William Haesen, Uitbalie@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: elke dag, wel afspraak maken indien niet tijdens openingsuren
Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs
Kosten voor de school: gratis

Boekenkoffers
Voor klassen die niet in de bib geraken (wegens bv. problemen met vervoer), kunnen
leerkrachten een boekenkoffer aanvragen via ons online formulier.
Standaard voorzien we 50 leesboeken conform de opgegeven leeftijd en leesniveaus,
maar je kan ook andere materialen aanvragen zoals bv. weetjesboeken of strips. De
leerkracht krijgt een seintje als het pakket klaar staat.
Alle informatie staat op onze website:
https://sint-truiden.bibliotheek.be/klasuitleningen

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Steven Bok, info.bibliotheek@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs
Kosten voor de school: gratis
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Lezingen voor ouders van eerste lezertjes
Ouders en leerkrachten van beginnende lezertjes worden uitgenodigd op een info
avond over lezen en voorlezen... want lezen moet plezant blijven!
Daniëlle Daniëls kan als geen ander ouders op weg helpen in deze toch wel nieuwe
wereld waarin ze samen met hun kind terechtkomen. Voor leerkrachten heeft ze tips
en tricks om de verwerking kindvriendelijk te houden. In klare en duidelijke taal zal
ze ons wegwijs maken in het proces van het aanvankelijk lezen. Talrijke voorbeelden
moeten alles duidelijk maken en tonen dat een kind helpen en motiveren om te lezen
helemaal niet zo moeilijk is.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Katrien Debels, info.bibliotheek@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: 11 oktober 2022 om 20u in de bibliotheek
Doelgroep: iedereen die met eerste lezertjes werkt
Kosten voor de school: gratis, inschrijven wel verplicht

Voorleesweek
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en de fantasie en opent nieuwe werelden,
niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen, want voorlezen
is van iedereen, voor iedereen van 0 tot 99 jaar. Plezierige voorleessessie in de jeugdafdeling met een leuke attentie voor de klas.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Katrien Debels, info.bibliotheek@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: 19 tot en met 27 november 2022, voormiddag
Doelgroep: lager onderwijs
Kosten voor de school: gratis, inschrijven wel verplicht

Literaire Prijzen stad Sint-Truiden
De stad Sint-Truiden organiseert jaarlijks de Literaire Prijzen van de stad Sint-Truiden.
Ook voor jongeren worden er twee prijzen uitgereikt: één voor poëzie en één voor
kortverhaal. Alle informatie vind je op de website www.literaireprijzen.be.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Melinda Elen, info.bibliotheek@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: inzenden tussen 1 februari en 31 mei 2023
Doelgroep: vanaf 14 jaar
Kosten voor de school: gratis, inschrijven wel verplicht
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Jeugdboekenmaand: thema ‘geluk’
De jeugdboekenmaand is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Een
maand lang zetten bibliotheken, scholen, boekhandels en culturele centra de mooiste
boeken in de kijker. De jeugdboekenmaand is een project van Stichting Lezen i.s.m. de
bibliotheken, het onderwijs en het boekenvak. Introductiebezoeken en/of klasuitleningen zijn altijd gehuld in een feestelijk kleedje, net dat ietsje meer dan anders…

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Katrien Debels, info.bibliotheek@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: maart 2023, in de voormiddag
Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs, secundair onderwijs tot 15 jaar
Kosten voor de school: gratis, inschrijven wel verplicht

GoPress in de klas
Op vraag van de schooldirectie kunnen we onze catalogus en het krantenarchief (GoPress) in de elektronische leeromgeving (ELO, vb. Smartschool) implementeren.
In het GoPress Krantenarchief kan je het archief van alle Vlaamse kranten en een
selectie aan tijdschriften en internationale kranten raadplegen. Je vindt er alle artikels
terug die ouder zijn dan 2 dagen.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Steven Bok, info.bibliotheek@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: gedurende het hele jaar
Doelgroep: secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

GoPress voor thuis
Mijn Bibliotheek – Bib-catalogus – E-boeken
Als leerlingen of leerkrachten ook zelf lid zijn van de bib, kunnen ze een profiel aanmaken op Mijn Bibliotheek. Dit profiel zorgt ervoor dat je van thuis uit kan verlengen
en reserveren, maar ook lijsten kan maken om bepaalde titels op te slaan uit onze
catalogus (https://sint-truiden.bibliotheek.be/).
Het Mijn Bibliotheek-profiel geeft je bovendien toegang tot het GoPress krantenarchief en Cloudlibrary, het platform om gratis e-boeken te lezen.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Steven Bok, info.bibliotheek@sint-truiden.be, T 011 70 17 80
Datum project: gedurende het hele jaar
Doelgroep: lager en secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

TIP: Met dynamoOPWEG kan elk school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Dit met maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande dienstregeling.
Meer informatie op www.cultuurkuur.be/dynamo. Een bezoek aan de bib kan ook
gecombineerd worden met een voorstelling in het cultuurcentrum (busvervoer bij
voorstelling).
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Dienst Preventie en Handhaving
Autoluwe schooldag
Leerlingen van het zesde leerjaar maken kennis met de dagelijkse verkeerrealiteit. Ze
maken, onder begeleiding, een fietstocht en op een gezamenlijke locatie kunnen ze
deelnemen aan andere verkeersgerelateerde activiteiten.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Joyce Appeltants, info.preventie@sint-truiden.be, T 011 70 19 85
Datum project: mei 2022
Doelgroep: leerlingen van het 6de leerjaar (12 jaar)
Kosten voor de school: gratis

Fietslabelen
Een medewerker van de dienst Preventie komt langs in de scholen en kan de fietsen
van de leerlingen labelen met een uniek merkteken.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Joyce Appeltants, info.preventie@sint-truiden.be, T 011 70 19
85
Datum project: op aanvraag
Doelgroep: iedereen
Kosten voor de school: gratis

Toelichting GAS-reglement Sint-Truiden
Jongeren maken vaak gebruik van de openbare ruimte om er samen te komen met
vrienden, samen naar school te wandelen, iets te eten of gewoon wat rond te hangen.
Wat zijn de regels die zij daarbij moeten respecteren, wanneer is er sprake van overlast, wie kan inbreuken vaststellen en wat zijn de gevolgen indien jongeren zich niet
houden aan deze regels?
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Sofie Lamens, gasbemiddelaar@sint-truiden.be, T 011 70 16 65
Datum project: op aanvraag
Doelgroep: 3de graad secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

Preventieaanbod ZorGGroep Zin
De dienst Preventie werkt nauw samen met de preventiewerker van ZorGGroep Zin
(Jeroen Aerts) in kader van het Preventieplan alcohol, drugs, gamen en gokken. ZorGGroep Zin voorziet een uitgebreid preventieaanbod voor de scholen inzake verslaving,
zoals lespakketten over verslaving, inzet van ervaringsdeskundigen in de klas, vormingen voor leerkrachten…

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Jeroen Aerts, jeroen.aerts@zorggroepzin.be, T 011 71 60 01
Datum project: op aanvraag     
Doelgroep: basis- en secundair onderwijs           
Kosten voor de school: gratis
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Dienst Integratie
De Babbelladder
Taalstimuleringsproject ‘De Babbelladder’ op woensdagnamiddag (14u tot 16u)
en zaterdagvoormiddag (10u tot 12u) in het lokaal van het Huis van de Wereld,
Zoutstraat 46, 3800 Sint-Truiden.
Dit buitenschools project ondersteunt allochtone en autochtone kinderen met een
taalachteruitgang van de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Het project beoogt de taalvaardigheid van deze kinderen te onderhouden en
eventueel op een speelse manier te verbeteren.
Deze talige ontmoetingsdagen kennen een vast programma: een startactiviteit, een
voorleesmoment, gezelschapsspelletjes, een knutselmoment, een oudermoment en
een slotactiviteit.
Het taalstimuleringsproject ‘De Babbelladder’ wordt in juni afgesloten met een open
ontmoetingsmoment met een hapje en drankje en een tentoonstelling.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Riet Leurs, info.integratie@sint-truiden.be T 011 70 15 37
Datum project: oktober 2022 - juni 2023
Doelgroep: dit buitenschools project ondersteunt allochtone en autochtone kinderen met een taalachterstand van de laatste kleuterklas en het 1ste leerjaar van het
lager onderwijs.
Kosten voor de school: gratis

Hapje Sint-Truiden
‘Hapje Sint-Truiden’ is een educatief project dat wordt aangeboden door de dienst
Integratie. De doelstellingen van het project zijn:
-

Leerlingen kunnen zich openstellen voor mensen die op welke manier dan ook anders zijn. Ze kunnen respect opbrengen voor mensen van een andere cultuur, van
een andere afkomst, met andere gewoontes…
Leerlingen kunnen inzien dat huidskleur, religie en taal slechts enkele aspecten
zijn van iemands identiteit. Leerlingen kunnen zien (ervaren) dat ze in heel wat
aspecten niet zo verschillend zijn van mensen van een andere cultuur.
Leerlingen zijn in staat vooroordelen te ontmaskeren en kunnen kritisch omgaan
met stereotiepen.
Een hapje proeven van enkel culturen die in Sint-Truiden aanwezig zijn.
Via actieve beleving van en interactie met andere culturen en gewoonten laten we
hen niet alleen de verschillen maar ook de gelijkenissen zien, voelen en proeven.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Riet Leurs, info.integratie@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
Datum project: oktober 2022 - mei 2023
Doelgroep: leerlingen van de 1ste graad secundair onderwijs om hen kennis te
laten maken met de rijke diversiteit aan culturen in Sint-Truiden
Kosten voor de school: gratis
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Interculturele, multiculturele en religieuze workshops
Een bontgekleurde groep mannen en vooral vrouwen uit Sint-Truiden, afkomstig uit
alle hoeken van de wereld (India, Marokko, Afghanistan, Pakistan, Syrië, Somalië, Oekraïne, Tsjetsjenië, Nepal, …) brengen workshops over hun land van herkomst in het
Nederlands. Ze doen dit graag ook in of voor jouw klas. We spelen in op de actualiteit
en geven een brede kijk op de wereld in een interculturele dialoog en wederzijdse
beeldvorming.
Initiatieven tot stimulering van ontmoeting en dialoog met verschillende allochtone
gemeenschappen. Kan in allerlei vormen op maat worden uitgewerkt:
-

Een boeiend intercultureel initiatief?
Een gevarieerde multiculturele dag?
Een getuigenis die aan de ribben blijft plakken?
Een onderdeel voor de Week van de Diversiteit?

Wat kan dat concreet zijn:
-

Een kookworkshop Afrikaans of Afghaans, of een nationale keuken
Een creatieve workshop: hennatatoeage, kalligrafie
Een praatcarrousel of speeddating
Een debatmoment met verschillende religies
Een themadag rond vluchtelingen: getuigenissen, ontmoetingsmomenten, …

Zit je met een concrete vraag en weet je niet of deze binnen onze expertise past?
We bekijken hoe we kunnen samenwerken.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Riet Leurs, info.integratie@Sint-Truiden.be, T 011 70 15 37
Datum project: september 2022 - juni 2023, op aanvraag
Doelgroep: voor directie, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiding
… op maat van leerlingen basis- en secundair onderwijs
Kosten voor de school: te bespreken met de dienst Integratie.

Interactieve tentoonstelling: De Democratiefabriek
De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling over identiteit, diversiteit en
actief burgerschap.
Via een vijftigtal interactieve modules kunnen de jongeren in duo reageren op diverse experimenten en hun ideeën, twijfels en vooroordelen met elkaar bespreken. De
tentoonstelling biedt de kans om in debat te gaan over – soms controversiële – onderwerpen in verband met de diversiteit in onze samenleving en de werking van onze democratie. Elke activiteit nodigt de jongeren uit om hun mening te geven, om die weer
in vraag te stellen en een persoonlijke opinie te vormen. Zij discussiëren met elkaar en
krijgen een reactie op hun keuzes of over het besproken onderwerp. Busvervoer wordt
voorzien voor scholen die niet in het centrum gelegen zijn.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Riet Leurs, info.integratie@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
Datum project: 3 mei tot en met 18 mei 2023
Doelgroep: 1ste en 2de graad secundair
Kosten voor de school: Gratis
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Look Alike
Look Alike is een ontmoetingsmoment tussen leerlingen uit het OKAN-onderwijs en
leerlingen uit het reguliere onderwijs. We gaan op zoek naar gelijkenissen en raakpunten tussen de leerlingen.
Hoewel de jongeren vaak een uiteenlopende achtergrond hebben, zijn er ook heel
wat gelijkenissen. Door die gelijkenissen in de verf te zetten, leren ze elkaar en elkaars
leefwereld beter kennen. Zo willen we bijdragen aan de manier waarop jongeren met
een superdiverse samenleving omgaan.
De activiteit laat de leerlingen eerst kort kennismaken met elkaar, waarna ze ook echt
zullen samenwerken om verschillende opdrachten – zowel binnen als buiten – tot een
goed einde te brengen. Tijdens deze opdrachten staan het maken van connecties en
het vinden van raakpunten steeds centraal.
Look Alike kan ervoor zorgen dat vooroordelen ten opzichte van de ander op een interactieve manier weggewerkt worden. Bovendien biedt de activiteit een extra oefenkans voor de OKAN-leerlingen om de aangeleerde woordenschat en taalkennis in de
praktijk om te zetten.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Riet Leurs, info.integratie@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
Datum project: nog te bepalen
Doelgroep: OKAN leerlingen en 1ste graad secundair
Kosten voor de school: gratis

Vluchtelingenspel
Met dit spel tonen we de complexiteit aan waarmee vluchtelingen geconfronteerd
worden. Jongeren én volwassenen gaan er soms zonder meer vanuit dat het allemaal
profiteurs zijn die op het OCMW zitten. De realiteit is een stuk genuanceerder. In dit
spel kruipt iedere leerling in de huid van een vluchteling. Tijdens acht ontmoetingen
met andere spelers maak je kennis met de asielprocedure, opvangcentra, inburgering,
illegaliteit, huisvesting, clandestiene tewerkstelling, vrijwillige terugkeer, uitwijzing
enz. Je komt dus in aanraking met alle obstakels die vluchtelingen moeten trotseren
en vooral: wat betekent het om je land te ontvluchten? Je vrienden en familie, noodgedwongen, achter te laten? En nog zoveel andere vragen.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Riet Leurs, info.integratie@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
Datum project: nog te bepalen
Doelgroep: 3de graad secundair
Kosten voor de school: Gratis
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Hoe omgaan met racistische en discriminerende uitspraken?
Deze workshop voor leerkrachten omvat uit het leven gegrepen casussen en uitwisseling van ervaringen, aangevuld met tips van educatieve medewerkers die dagelijks
rond deze thema’s werken.
Volgens sommigen bestaan racisme en discriminatie niet. Mensen die met beide
voeten in de realiteit staan, zoals leerkrachten, vertellen ons een ander verhaal. Als je
geconfronteerd wordt met racistische of discriminerende uitspraken in de klas, is het
niet altijd makkelijk om hierop te reageren – zelfs voor ervaren rotten in het vak.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Riet Leurs, info.integratie@sint-truiden.be, T 011 70 15 37
Datum project: op aanvraag
Doelgroep: voor alle leerkrachten die geconfronteerd worden met het probleem
van racisme en discriminatie en hiermee concreet aan de slag willen gaan.
Kosten voor de school: gratis

TIP: organiseer een leuke multiculturele dag (wereldfeest) op school met de verschillende aanwezige culturen
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Academie Haspengouw [Podium]
Kunstkuur
De vroegere ‘muzische vorming’, een samenwerking tussen DKO en basisonderwijs,
kreeg vanaf 1 september 2019 een nieuwe vorm. Gedurende min. 1 en max 3 schooljaren delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met leerkrachten
uit een basisschool. De samenwerking bestaat erin om een project uit te werken waarbij leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs op de klasvloer ondersteuning bieden.
Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden.
Met ondersteuning onder de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen
helpt Kunstkuur je school in haar aanpak van de muzische domeinen en biedt het de
mogelijkheid om kunst- en cultuuronderwijs in alle vakken te integreren.
De leerkracht DKO zet maximaal in op de ondersteuning van de leerkrachten BaO
m.b.t. muzische vorming. Samen versterken ze de culturele competenties bij de leerlingen. De samenwerking kan een tool zijn om kansarme leerlingen naar het DKO te
leiden. De basisschool neemt contact op met de Academie Haspengouw Podium om
samen een project in te dienen op cultuurkuur.be.
Iedere partner doet dat vanuit zijn/haar eigen visie en doelstellingen. Het project kan
voor max. 35 punten voor 40 weken worden ingezet, wat resulteert in max. 7 uren/
week kunstkuur in de klas het hele jaar door, inclusief overlegmomenten. Afhankelijk van de ingezette punten (uren) worden er werkingsbudgetten tegenover gesteld,
gaande van 150 euro tot 1059 euro per jaar per project.
Op www.cultuurkuur.be is er zeker extra info te vinden.
De projecten moeten steeds worden ingediend vóór 15 februari 2023 en na 15 mei
2023 wordt er meegedeeld aan beide partners of het project is goedgekeurd.
Zo kunnen we aan de slag in het volgende schooljaar, dus in 2023-2024 .
•
•
•
•

Verantwoordelijke:
- Gratienne Philippaert, gratienne.philippaerts@ahpodium.be, T 011 70 16 55
- Ann Debaillie, ann.debaillie@ahpodium.be, T 011 70 16 55
Datum project: schooljaar 2023-2024
Doelgroep: 6-12 jaar
Kosten voor de school: gratis

Dit wordt jouw podium! – kennismaking met de academie
In interactieve muzische workshops krijgen de leerlingen en de kleuters de kans om
kennis te maken met de basisparameters van muziek en drama, met het uitgebreide
aanbod instrumenten…
•
•
•
•

Verantwoordelijke:
- Gratienne Philippaerts, gratienne.philippaerts@ahpodium.be, T 011 70 16 55
- Ann Debaillie, ann.debaillie@ahpodium.be, T 011 70 16 55
Datum project: schooljaar 2023-2024
Doelgroep: kleuter-, basis- en secundair onderwijs
Kosten voor de school: nog te bepalen
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Academie Haspengouw [Beeld]
Basisonderwijs
In het beeldatelier gaan kinderen op een speelse manier aan de slag met verschillende
technieken en materialen. Zo kan er gewerkt worden met kleurpotlood, houtskool,
inkt, waterverf, plakkaatverf, bister, papier-maché, vetkrijt enz. Vanaf het derde leerjaar
kunnen kinderen ook kennismaken met het audiovisueel atelier. Hier beleven ze hoe
een animatiefilm tot stand komt en hoe ze zelf eentje kunnen maken. Naargelang de
leeftijd wordt steeds de moeilijkheidsgraad en het thema van de workshop aangepast.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Tina Tits, info@AHbeeld.be, T 011 70 16 20
Datum project: in samenspraak, mogelijk op dinsdag- of donderdagvoormiddag
Doelgroep: 1ste tot het 6de leerjaar
Kosten voor de school: workshops gratis, eventuele materiaalkost te bepalen

Secundair onderwijs
Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen kennismaken met het beeldatelier of
het audiovisueel atelier. In het beeldatelier werken ze met verschillende tekentechnieken en -materialen. Bij het audiovisueel atelier worden ze ondergedompeld in de
wereld van de animatiefilm. Naargelang de leeftijd wordt de moeilijkheidsgraad en
het thema van de workshop aangepast.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Tina Tits, info@AHbeeld.be, T 011 70 16 20
Datum project: in samenspraak, mogelijk op dinsdag- of donderdagvoormiddag
Doelgroep: 1ste tot 6de middelbaar
Kosten voor de school: workshop gratis, eventuele materiaalkost te bepalen
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Dienst Toerisme
De geheime code van Trudo
Trudo, de stichter van Sint-Truiden, heeft een geheime schat verstopt in de stad. Alleen
goede speurneuzen kunnen erachter komen wat de geheime code is en waar de schat
verstopt ligt. Volg de aanwijzingen op de schatkaart, kraak de geheime code en zorg
ervoor dat je alle opdrachten correct uitvoert. Schat gevonden? Dan is ze van jou! De
gids neemt je mee op avontuur.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Sanne Windmolders, sanne.windmolders@sint-truiden.be,
T 011 70 18 23
Datum project: alle dagen, individueel of onder leiding van een gids
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs
Kosten voor de school: 1 euro per leerling + gidsvergoeding 60 euro, 1 gids per 25
deelnemers (gidsvergoeding gratis voor scholen van Sint-Truiden)

27

STEDELIJK ONDERWIJSAANBOD

Fruitbedrijf Gezond van bij ons
Gezond van bij ons, Luc en Agnes, nodigen je graag uit op hun milieuvriendelijk fruitbedrijf, waar er met liefde voor het vak lekker en gezond fruit wordt geteeld. Al spelend komen de kinderen meer te weten over al dat lekkere fruit. Als afsluiter proeven
ze een huisgemaakt appelsapje.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Sanne Windmolders, sanne.windmolders@sint-truiden.be,
T 011 70 18 23
Datum project: september 2022, op maandag of woensdag
Doelgroep: 1ste , 2de , 3de graad lager onderwijs
Kosten voor de school: 3 euro per leerling + gidsvergoeding 60 euro, 1 gids per 25
deelnemers (gidsvergoeding gratis voor scholen van Sint-Truiden)

Bloesemzegening
Het project bestaat uit 2 luiken: ‘Belevingsrondleiding’ & ‘Lesfiche Bloesemzegening’.
Tijdens de belevingsrondleiding worden de leerlingen volledig voorbereid op de
lesfiche: ze worden ondergedompeld in het verhaal van de bloesems, de boeiende
leefwereld van de bijen, het Haspengouwse fruit, de biodiversiteit en de traditionele
bloesemzegening. Het verhaal wordt afgewisseld met spelletjes en raadsels. Tot slot
mogen de leerlingen zelf bloemenbommen maken die ze kunnen gaan droppen in de
natuur of de omgeving rond hun school. De belevingsrondleiding vindt plaats bij de
leerlingen op school of in een boomgaard kortbij de school. Nadien gaan de leerlingen
samen met de juf of meester aan de slag met de lesfiche waarbij de nadruk vooral ligt
op de traditie van dit bloesemfeest. De leerlingen mogen vervolgens knutselen: ze
schrijven hun eigen bloesemwens + klasidee neer. Deze bloesems worden verzameld
en komen aan de wensboom te hangen tijdens het jaarlijks bloesemfeest.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Daisy Dierckx, daisy.dierckx@sint-truiden.be, T 011 70 18 12
Datum project: jaarlijks, maart/begin april als onderdeel van het leerplan
Doelgroep: 4e leerjaar
Kosten voor de school: 1 euro per leerling (bloembom) + gidsvergoeding 60 euro
(gidsvergoeding gratis voor scholen van Sint-Truiden)

Van fruitboom tot appelsap
Samen met Peter ga je op stap en leer je alles over de fruitteelt. Hij neemt je mee naar
de boomgaard en geeft een antwoord op verschillende vragen; ‘Waarom staan er
geen bomen op het strand?’, ‘Wat doen die bijen tussen de fruitbomen?’… Aangepast
aan iedere leeftijd kan hij je op een leuke en speelse manier meer bijbrengen over
Haspengouw en onze fruitstreek.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Sanne Windmolders, sanne.windmolders@sint-truiden.be,
T 011 70 18 23
Datum project: alle dagen
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs
Kosten voor de school: gidsvergoeding 60 euro (gidsvergoeding gratis voor scholen uit Sint-Truiden), max 30 deelnemers
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Van alle markten thuis
Ken je Machteld Mooileven, Brio Bierbuik, Saxo Saucisse en Maarten Mattenbies?
Tijdens deze activiteit krijg je een persoonlijk paspoort en waan je je even een leerjongen of -meisje. Zo leer je alles over de ambachten en het dagelijkse leven in een
middeleeuwse stad.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Sanne Windmolders, sanne.windmolders@sint-truiden.be,
T 011 70 18 23
Datum project: alle dagen
Doelgroep: 3de tot 6de leerjaar + 1ste en 2de middelbaar
Kosten voor de school: 1 euro per leerling + gidsvergoeding 60 euro, 1 gids per 25
deelnemers (gidsvergoeding gratis voor scholen van Sint-Truiden)

De abdij en haar geschiedenis
Samen met de gids beklim je de abdijtoren en breng je een bezoek aan de crypte. Deze
ondergrondse kapel werd gebouwd onder de 11de-eeuwse romaanse kerk. De gids
neemt je ook mee voor een exclusief bezoekje aan de erekoer, de academiezaal en de
keizerszaal (onder voorbehoud).
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Sanne Windmolders, sanne.windmolders@sint-truiden.be,
T 011 70 18 23
Datum project: alle dagen, abdijtoren en crypte zijn ook te bezoeken zonder gids
met de Trudopas
Doelgroep: rondleiding kan aangepast worden aan alle leeftijden
Kosten voor de school: 3 euro per leerling voor de Trudopas + gidsvergoeding
60 euro, 1 gids per 25 deelnemers (gidsvergoeding en Trudopas gratis voor scholen
van Sint-Truiden)
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Dienst Flankerend onderwijs
Pesten voorkomen op school
Pesterijen kunnen diepe littekens achterlaten. Het verklaart bijvoorbeeld waarom
het vertrouwen van jongeren (zowel in zichzelf als in anderen) slechts moeizaam kan
worden hersteld. Door toedoen van het gepest, wordt hun kijk op de wereld zodanig door mekaar geschud dat het moeilijker wordt om aansluiting te zoeken bij een
groep en zich daar, tussen anderen, veilig en gesteund te voelen. Angst en wantrouwen zetten voorgoed de toon. Daarom kan je altijd flyers krijgen, enerzijds bedoeld
voor de kinderen (om kinderen erover te leren praten wanneer ze gepest worden) en
anderzijds voor de ouders (tips voor wanneer je kind wordt gepest/ zelf de pester is/
betrokken is bij pesten als meeloper of toeschouwer + weetje over cyberpesten).
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Jeroen Cops, info.flankerendonderwijs@sint-truiden.be,
T 011 70 15 64
Datum project: vanaf februari 2022
Doelgroep: laatste graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

De eerste schooldag van Milan
Jaarlijks worden de instapboekjes van ‘de eerste schooldag van Milan’ aan alle
basisscholen bedeeld door de dienst Flankerend onderwijs. Deze boekjes zijn in het
Nederlands of tweetalig te verkrijgen met Frans, Engels en Punjabi als extra talen. De
scholen geven deze boekjes mee aan de ouders wanneer zij hun kind inschrijven. De
ouders kunnen door het voorlezen de kinderen voorbereiden op het schoolse leven,
hetgeen de overgang vergemakkelijkt.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Jeroen Cops, info.flankerendonderwijs@sint-truiden.be,
T 011 70 18 64
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: basisonderwijs
Kosten voor de school: gratis
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Vormingen rond huiswerkbegeleiding
De stad Sint-truiden investeert al 5 jaar in huiswerkbegeleiding via de leerkrachten
in diverse basisscholen. We willen het principe van ‘leren leren’ toepassen, waarbij er
rond de leercompetenties van het kind wordt gewerkt. De vormingen worden voorzien door vzw Schoolmakers. Indien leerkrachten huiswerkbegeleider willen worden,
dienen ze beide vormingen te volgen.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst flankerend onderwijs , jeroen.cops@sint-truiden.be,
M 0498 93 91 24
Datum project: 11 en 13 oktober van 16u-17u30 in de GAZO lounge,
Gazometerstraat 3, 3800 Sint-truiden
Doelgroep: leerkrachten basisscholen
Kosten voor de school: gratis

Vorming rond gebruik kinderarmoedesignalenkaart
De signalenbundel en bijhorende signalenkaart wordt in de eerste plaats in scholen
gebruikt. Leerkrachten en directie, in overleg met zorg, kunnen deze bundel als handleiding gebruiken om zowel op kind-, op leerkracht- als op schoolniveau aan gelijke
(onderwijs)kansen te werken.
Met de signalenkaart kan je een aantal signalen en probleemsituaties in kaart brengen.
Naast de handige signalenkaart vind je ook een stappenplan om constructief om te
gaan met de signalenkaart en signalenbundel. De signalenbundel dient om concreet
rond de signalen aan de slag te gaan.
Om het gebruik van deze signalenkaart -en bundel optimaal te laten verlopen, wordt
er voorgesteld om voorafgaandelijke 1 vorming te laten plaatsvinden bij het leerkrachtenteam.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst flankerend onderwijs , jeroen.cops@sint-truiden.be,
M 0498 93 91 24
Datum project: doorlopend (2 à 3 uur voor een vorming)
Doelgroep: leerkrachtenteams basisscholen
Kosten voor de school: gratis
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Dienst Lokaal Mondiaal Beleid
Dagelijks kan men in de winkels de meest exotische producten kopen, bedrijven
verhuizen naar lageloonlanden, informatie is wereldwijd beschikbaar en mensen
bewegen voortdurend over de landgrenzen heen. Het onderwijs vormt wellicht de
instantie bij uitstek om kinderen en jongeren op te voeden tot wereldburger.

De leerlijn voor kleuters, lager en secundair onderwijs
‘Educatie Duurzame Ontwikkeling’, dit is het kernprincipe. Volledig kaderend in de
leerplannen werd voor 2020/2021 een leerlijn ontwikkeld die in de volgende jaren
wordt uitgerold. Kleuterklassen, lager en secundair onderwijs werken thematisch aan
specifieke vaardigheden. Dit alles in een mondiaal decor.
•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Mondiaal, info.mondiaal@sint-truiden.be,
T 011 70 15 35
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: 2,5-18 jaar
Kosten voor de school: er wordt gestreefd naar een minimale kost voor de
deelnemende scholen
Meer informatie: www.edosinttruiden.be

Kundabuffi’s schatkamer – Muzikaal wereldverhaal
Kundabuffi is de enige van het dorp die de wereld al gezien heeft. Van zijn verre reizen bracht hij schatten mee. Zijn schatkamer ligt er rommelig en stoffig bij. Soms, heel
soms, komt er iemand van een verre wereld. En zo iemand kan Kundabuffi wakker
krijgen. Kundabuffi’s schatkamer vormt een muzikaal wereldverhaal aan de hand van
instrumenten en gebruiksvoorwerpen. De centrale thema’s zijn: de rijkdom van culturele en muzikale verschillen, de eenheid in verscheidenheid en het belang van een
duurzaam ontwikkeling van de aarde. Na dit interactieve theaterstuk zullen we het in
de klas verder over de SDG’s hebben.
•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Mondiaal, info.mondiaal@sint-truiden.be,
T 011 70 15 35
Datum project: 28 november tot 09 december 2022 in CC de Bogaard
Doelgroep: 3de kleuterklas tot en met 6de leerjaar
Kosten voor de school: gratis
Meer informatie: www.edosinttruiden.be
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IntercambioSO
IntercambioSO is een uitwisselingsproject van studenten secundair naar de zustergemeente
van Sint-Truiden, Nueva Guinea in Nicaragua. IntercambioSO staat voor uitwisseling (‘intercambio’) en secundair onderwijs (SO). Hoe kunnen we onze solidariteit met de armen in
het zuiden tonen en hier zelf rijker van worden? We brengen de jongeren in contact met
leeftijdsgenoten in Nueva Guinea om de wereld waarin we leven in Sint-Truiden te bekijken
door een andere bril en om de wereld van de jongeren in Nueva Guinea te leren kennen.
Het project IntercambioSO heeft als ambitie op schoolniveau mondiale vorming en
duurzame ontwikkeling procesmatig te integreren in het leerplan, waarbij leerlingen en
leerkrachten van de tweede en derde graad een actieve en participerende rol opnemen
in het kader van de stedenband tussen Sint-Truiden en Nueva Guinea in Nicaragua.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Mondiaal, info.mondiaal@sint-truiden.be,
T 011 70 15 35
Datum project: september 2023 - najaar 2024
Doelgroep: 2de en 3de graad secundair
Meer informatie: www.intercambioso.be

Wereldwinkel op School
Een Wereldwinkel op School is veel meer dan een regulier verkoopstandje tijdens de pauze. Het is een engagement voor rechtvaardigheid, het is leren over
Noord-Zuidrelaties, het is leren beheren van een duurzame onderneming, het is actievoeren, het is een project van de scholieren zelf, het is dromen van een betere wereld
en het is natuurlijk geweldig plezant!
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst Mondiaal, info.mondiaal@sint-truiden.be,
T 011 70 15 35
Datum project: permanent
Doelgroep: in alle secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel
Meer informatie: www.oxfamwereldwinkels.be/wereldwinkelopschool

GoodFood@School
Gezonde & duurzame voeding voor ieder kind, op elke school, van klas tot refter. De
school is dé plek om kinderen bewust te maken van gezonde en duurzame voeding.
Goed eten op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een
gezondere leefstijl. Kinderen zijn ook de consumenten van morgen. Door hen vertrouwd
te maken met voeding en het hele verhaal erachter, werken we aan een eetcultuur waarbij er respectvol wordt omgesprongen met eten en de mensen die ervoor zorgen.
De scholen ondertekenen een charter met 10 algemene duurzaamheidsengagementen.
Daarna brengen we de mogelijkheden en beperkingen van de school in kaart. Samen
met een schoolwerkgroep van directie, leerlingen, leerkrachten, ouders en cateringverantwoordelijken formuleren we realistische doelstellingen die in een concreet en
meetbaar stappenplan worden gegoten, volledig op maat van de betrokken school.
www.rikolto.be/nl/project/goodfoodschool
•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: dienst LMB , info.mondiaal@sint-truiden.be,
T 011 70 15 35, www.edosinttruiden.be
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: basis- en secundaire scholen
Kosten voor de school: gratis
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Dienst Welzijn
Basisvorming Regenbooghuis Limburg
Uitleg werking Regenbooghuis Limburg vzw, korte uitleg seksualiteit (wetenschappelijk) door de jaren heen. (Kinsey schaal, Klein grid, Storms as), voorstelling van “de
genderkoek” door uitleg en interactie.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Ingrid Londoz, info.welzijn@sint-truiden.be, T 011 70 15 59
Datum project: doorlopend i.s.m. voorzitter Regenbooghuis Limburg
Duur: 2u
Doelgroep: middelbaar onderwijs
Kosten voor de school: gratis

Scholenaanbod Regenbooghuis Limburg
In deze basisvorming draait het eigenlijk allemaal rond bewustwording van hoe we
naar mensen kijken.
Iedereen heeft (bewust, maar nog vaker onbewust) ideeën over anderen, over wat
“normaal” is, over wat “past” in de maatschappij en over “hoe het hoort”. Dit stereotype denken zorgt ervoor dat mensen die niet passen binnen die ideeën, te maken
krijgen met soms nare (voor)oordelen en reacties.
Door middel van foto’s en cases willen we zonder opgestoken vingertje de leerlingen/
luisteraars vooral bewustmaken dat iedereen in de eerste plaats gewoon mens is.
In de vorming bespreken we ook de genderkoek. De genderkoek laat zien dat genderidentiteit, -expressie en seksuele oriëntatie niet duidelijk afgelijnd en vaak variabel is.
Deze vorming kan worden aangepast aan de wensen van de school of instantie,
bijvoorbeeld met verdieping in een speciaal thema (bv discriminatie, pesten, enz.), of
toegespitst worden op de functie van de groep aan wie de vorming wordt gegeven
(denk hierbij bijvoorbeeld aan personeel van de dienst Bevolking van een stad of gemeente)
De vorming duurt 2 (les)uren en wordt verzorgd door Regenbooghuis Limburg vzw, de
koepel van holebi- en transgendergroepen in Limburg.
Voor vragen kan je mailen naar:
manon.vanengelen@regenbooghuislimburg.be
of bellen naar M0470 79 85 17

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Ingrid Londoz, ingrid.londoz@sint-truiden.be, T 011 70 15 59
Datum project:schooljaar 2022-2023: We geven de vormingen het hele jaar door,
maar hebben in verband met de beschikbaarheid van onze vorminggevers een
voorkeur voor dinsdagen, woensdagvoormiddagen en vrijdagen.
Duur: 3u
Doelgroep: Geschikt voor zowel de hoogste groepen in het basisonderwijs, als alle
graden in het secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis
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Cultuurcentrum de Bogaard
Infomoment aanbod schoolvoorstellingen
Net zoals elk schooljaar kan je binnenkort weer in CC de Bogaard terecht voor een uitdagend aanbod aan schoolvoorstellingen. Net zoals vorig schooljaar zal je in mei een
e-mail ontvangen met filmpjes per graad van het kleuter -, basis- en secundair onderwijs. In deze filmpjes wordt de nodige achtergrondinfo over de voorstellingen gegeven zodat de leerkracht nadien een gerichte keuze kan maken. Daarnaast worden
wijzigingen of nieuwigheden toegelicht met betrekking tot omkaderende activiteiten,
busvervoer, prijzen, etc.
•
•
•

Verantwoordelijke: Véronique Moiës, veronique.moies@sint-truiden.be,
T 011 70 17 05
Doelgroep: verantwoordelijke leerkracht
Kosten voor de school: gratis
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OCMW – Sociaal Huis
Budgetspel
Het budgetspel is een educatief bordspel dat jongeren laat nadenken over hun eigen
beleving van budget, aankopen, schulden … en geeft hen inzicht in de kosten die ze
zullen hebben als ze de stap naar een zelfstandig leven zetten.
Het spel kan begeleid worden door een maatschappelijk werker van het OCMW voor
een groep van maximaal 16 leerlingen. Het geheel neemt ongeveer 2 lesuren in beslag.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Tina Verbeeck, sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be, T 011 69 70 30
Datum project: vanaf voorjaar 2021
Doelgroep: 5de, 6de en 7de secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

Informatie m.b.t. het aanbod van het OCMW
De leerlingen krijgen zo een duidelijk beeld van het doel van het OCMW, de
verschillende diensten en weten met welke vragen ze bij het OCMW terechtkunnen.
De bedoeling is uiteraard ook drempelverlagend te werken.
Deze interactieve voorstelling kan worden verzorgd door een maatschappelijk werker
van het OCMW en neemt ongeveer 1 à 2 lesuren in beslag, afhankelijk van de vraag
naar uitgebreide of beknopte uiteenzetting.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Tina Verbeeck, sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be, T 011 69 70 30
Datum project: vanaf voorjaar 2021
Doelgroep: ASO, TSO, BSO, Buitengewoon onderwijs en anderstalige leerlingen
Kosten voor de school: gratis

Bij vaststelling van financiële moeilijkheden worden mensen best zo snel mogelijk
naar het OCMW van de gemeente van hun verblijf verwezen.

Septembertoelagen
De Septembertoelagen zijn een financiële tussenkomst in de schoolfacturen van
kinderen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Deze financiële tussenkomst
wordt op rekening van de school gestort zodat dit rechtstreeks kan afgehouden
worden van de schoolfacturen van de kinderen die er recht op hebben. Om te weten
of een kind recht heeft op een Septembertoelage wordt er een financieel onderzoek
gedaan door het Sociaal Huis.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Tina Verbeeck, sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be, T 011 69 70 30
Datum project: vanaf 1 september 2022 tot en met 15 november 2022
Doelgroep: van 2,5 jaar tot en met 18 jaar
Kosten voor de school: gratis

Studiefinanciering
In het sociaal huis kan je terecht voor hulp bij de aanvraag van een studietoelage.

36

Socio Culturele Participatie
Via fonds voor sociale, culturele en sportieve activiteiten kan je een tussenkomst
krijgen
-

Voor de aankoop van materialen en de nodige kledij voor bepaalde hobby’s
In lidgelden, lessenreeksen en beurtenkaarten voor sportieve en vrije
tijdsactiviteiten
Bij daguitstappen
Voor een vakantie via vakantieparticipatie of andere sociale organisaties
In de schoolfacturen (voor kinderen tot 18 jaar)
Bij de betaling van schooluitstappen ( voor kinderen tot 18 jaar)

Om te weten of je recht hebt op een tussenkomst wordt er een financieel onderzoek
gedaan door het Sociaal Huis.
•

Verantwoordelijke: Sociaal Huis, sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be, T 011 69 70 30
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Extern onderwijsaanbod
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Vzw Gastvrij Sint-Truiden Masala
Ombudsdienst
We informeren ouders over het onderwijs (in het algemeen met bijzondere aandacht
voor het moment van de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs
/ vanaf de leeftijd van 15 tot 16 jaar voor het DBSO).
We verstrekken concrete info over het onderwijsaanbod in en buiten de gemeente zowel voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het DBSO, de leertijd en het
buitengewoon onderwijs. Voornamelijk voor de leertijd is er een goede samenwerking
uitgebouwd met Syntra Limburg. Alle gesprekken met de desbetreffende leertrajectbegeleider kunnen plaatsvinden op de locatie van vzw Gastvrij Sint-Truiden Masala.
Ook worden de leerlingen ondersteund en begeleid in hun zoektocht naar een werkplaats in samenwerking met de leertrajectbegeleider.
Samenwerking met het CLB en de school: op verzoek van het CLB worden, via
huisbezoeken, gesprekken voorbereid met de ouders (zit de leerling in de juiste
studierichting, gedragsproblemen, problematische afwezigheden, spijbelen, familiale
problemen …).
Op verzoek van de school en/of het CLB wordt er samen met de ouders en de leerlingen op zoek gegaan naar de meest gepaste ondersteuning (huiswerkbegeleiding
buiten de schooluren, aanbod van de school, doorverwijzing naar een logopedist,
kinderpsycholoog …).
Op verzoek van de schoolarts kan er extra ondersteuning worden aangeboden
(vaccinatieschema in orde brengen, doorverwijzing naar een specialist opvolgen …).
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Liesbeth De Staelen, gastvrij@telenet.be, T 011 48 68 15
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: ouders en studenten van basisonderwijs en secundair onderwijs
(EU-burgers en niet-EU burgers)
Kosten voor de school: gratis

Huiswerkbegeleiding
Op woensdagnamiddag is er ondersteuning voor de leerlingen basis- en secundair onderwijs via huiswerkbegeleiding binnen een ontspannen thuissfeer. Voor kinderen van
het basisonderwijs: oefenen van lezen, schrijven, rekenen, huiswerk nakijken, voorbereiden op toetsen… Voor kinderen van het secundair onderwijs kunnen afspraken
gemaakt worden om een bepaald vak bij te werken.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Liesbeth De Staelen, gastvrij@telenet.be, T 011 48 68 15
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: leerlingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis
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Groep Intro vzw
Groep INTRO stelt zich als doel mensen die moeilijk hun weg vinden in onze
samenleving te ondersteunen in het verwerven en versterken van hun competenties.
Zo kunnen zij als persoon sterker worden en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Binnen haar aanbod organiseert Groep INTRO vormingen en projecten die
ondersteunend zijn voor het onderwijs, social profit en bedrijven. We zetten in op de
persoonlijke groei, De vormingen zijn laagdrempelig en sluiten aan bij de leefwereld
van de deelnemers. Specifieke voorbeelden van vormingen lees je hieronder.
Aanbod voor het secundair onderwijs:
•
•
•
•

NAFT
Algemene vorming (DBSO)
IBAL
Aanloopfase

NAFT (Naadloos Flexibele Trajecten)
Het naadloze flexibele traject heeft een drievoudige doelstelling: het positief
begeleiden van kwetsbare jongeren, het begeleiden van de klas en het ondersteunen
van de onderwijsinstellingen. Met NAFT bieden we jongeren die tijdelijk intensieve
begeleiding nodig hebben een positief en maatgericht traject aan, zodat zij opnieuw
aansluiting vinden bij een schools traject. Ook klassen met een zorgvraag kunnen een
maatgericht traject doorlopend of vanuit een preventief standpunt aangemeld worden. Bij onderwijsinstellingen en schoolpersoneel versterken we het school- en zorgbeleid in het licht van het omgaan met deze groep kwetsbare jongeren. We kiezen
steeds voor een case- en maatgerichte begeleiding en ondersteuning. Deze ondersteuning heeft zowel een remediërend als een preventief karakter.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: LieveCluysen@groepintro.be, T 089 35 72 88
Datum project: tijdens het schooljaar
Doelgroep: gericht op iedereen binnen het secundair onderwijs > leerkrachten,
jongeren en klassen
Kosten voor de school: gratis

De aanloopfase
De aanloopfase is bedoeld voor jongeren die arbeidsbereid zijn, maar nog niet
arbeidsrijp. Binnen het project werken we aan een arbeids-en loopbaancompetenties
om de jongeren voor te bereiden op de verwachtingen en omstandigheden die te
maken hebben met de instap op de arbeidsmarkt.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: LieveCluysen@groepintro.be, T 089 35 72 88
Datum project: tijdens het schooljaar
Doelgroep: jongeren duaal
Kosten voor de school: gratis
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Vormingsaanbod voor jongeren en klassen
-

-

-

-

-

-

-

-

Spiegel: relaties mannen/vrouwen
Spiegel is een module over relaties, seksuele voorlichting, seksualiteit, gezondheid
en hygiëne, waarden en normen en omgaan met het andere geslacht.
Shoot: sociale vaardigheden
Door middel van multimedia werken we aan het zelfvertrouwen ,werken we aan
een positief zelfbeeld en zetten we in op het verminderen van faalangst.
Expeditie X: Sociale vaardigheden
Grensverleggend project waarbij we werken aan volharding,
doorzettingsvermogen en het respecteren van ieders grenzen.
Interactief: taal en integratie
Taalstimuleringsproject voor jongeren in OKAN met de focus op taal en zinvolle
vrijetijdsbesteding en oefenkansen voor Nederlands in de vrije tijd.
Powertools: trauma en veerkracht
In dit project worden vluchtelingjongeren, nieuwkomers in OKAN begeleid in de
verwerking van hun traumatische ervaringen. Het project zet in op het individu,
op de klas en ondersteunt leerkrachten in het omgaan met PTSS-klachten. I.s.m.
Traumazorg Limburg.
Diversiteit: integratie
Diversiteit is een uitdaging ook daar waar jongeren zijn. In deze vorming leren
we op een andere en positieve manier naar elkaar kijken. Met veel tips en tricks
werken we aan wederzijds respect en halen we winst uit diversiteit.
Zelfbeeld: me, myself & I
Vorming rond de invloed van reclame, vrienden, media en omgeving op het zelfbeeld van tieners. Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe ontdek ik de talenten in mezelf?
Hoe kan ik hierdoor sterker in mijn schoenen staan?
Axenroos voor jongeren
Een vorming die een nieuwe methodiek gebruikt om de axenroos bij jongeren
aantrekkelijk te maken. Inspirerende werkvormen met knap spelmateriaal.

Aanbod voor professionelen
-

Omgaan met diversiteit
Over de grens: tools, tips & tricks in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag
bij jongeren
Straffen en belonen: het 4laden model
Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid
Groepsdynamiek: werken aan een gunstig klasklimaat
Intervisie
Hoe jongeren met trauma’s begeleiden
Teamdagen & pedagogische studiedagen
•
•
•
•

Verantwoordelijke: maryam.jamshid@groepintro.be, M 0477 71 01 14
Datum project: op vraag
Doelgroep: secundair onderwijs
Kosten voor de school: in overleg
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Agentschap Integratie & Inburgering
Vormingen ‘Diversiteit’
Omgaan met discriminerende uitspraken
Je hoort en leest vandaag de meest uiteenlopende opinies over diversiteit: positief,
maar ook negatief. Hoe ontstaan vooroordelen precies? Wanneer zijn deze onschuldig
en wanneer wordt het discriminatie? Als je besloten hebt om te reageren op een
discriminerende uitspraak, hoe pak je dat dan best aan? Het Agentschap Integratie en
Inburgering geeft je een antwoord op deze vragen tijdens de vorming ‘Omgaan met
discriminerende uitspraken’. Leerrijk en confronterend!
Duidelijk gesproken taal
Je gaat op een interactieve manier na hoe je conversaties in het Nederlands met
anderstaligen vlotter laat verlopen. Je screent een aantal gesprekken via filmpjes. Je
krijgt ook concrete tips over hoe je duidelijk kan communiceren met laagtaalvaardige
ouders. Nadien ga je vast en zeker bewuster om met het belang van duidelijke taal:
laagdrempelig communiceren en tegelijk voldoende oefenkansen Nederlands bieden.
Duidelijk geschreven taal
Je leert documenten om te zetten in duidelijke en eenvoudige taal. Hiervoor werk
je met je eigen teksten: brieven aan ouders, formulieren, brochures, het schoolreglement, uitnodigingen voor een oudercontact… Je denkt mee over welk niveau
Nederlands je kan gebruiken in je schriftelijke communicatie aan een anderstalige.
Via concrete tips screen en herschrijf je je eigen documenten. Na de vorming kan je bewuster omgaan met het taalgebruik dat je hanteert in geschreven communicatie met
anderstaligen.
Doeltreffend communiceren met anderstaligen: de communicatiewaaier
De communicatiewaaier is een verzameling van hulpmiddelen waarmee je je
communicatie kan ondersteunen. De keuzewaaier wordt vergezeld van een beslismodel dat je gebruikt om de meest gepaste communicatiewijze te selecteren. In deze
vorming gaan we in op een ruim spectrum van communicatieondersteuners: sociaal
tolken, duidelijk gesproken Nederlands, vertaalapps en meer. Deze opleiding bestaat
uit verschillende onderdelen en duurt twee dagdelen.
Meer info?
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Marie Knevels, vorminglimburg@integratie-inburgering.be,
M 0483 72 40 65
Datum project: op maat van jouw school
Doelgroep: (zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren en
directies (alle onderwijsvormen)
Kosten voor de school: op aanvraag
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Vormingen ‘Samenleven op school’
Meertaligheid voor leerkrachten in het basisonderwijs
Als het aantal moedertalen van de leerlingen op school toeneemt, ontstaan vaak
nieuwe uitdagingen. Leerkrachten twijfelen over de aanpak in de klas en op de
speelplaats. Ze vragen zich soms af hoe te reageren als een kind zijn moedertaal
spreekt met zijn klasgenoten. Ook de communicatie met de anderstalige ouders vraagt
wel wat strategie.
Dit onderwerp komt vaak aan bod in de media. Klopt datgene wat je al te weten
gekomen bent eigenlijk wel? En hoe werkt dat nu precies, die meertaligheid? Hoe kan
je er concreet mee aan de slag in de klas en op school? Je krijgt tijdens deze vorming
een uitgebreid antwoord.
Meer info?
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Marie Knevels, vorminglimburg@integratie-inburgering.be,
M 0483 72 40 65
Datum project: op maat van jouw school
Doelgroep: (zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren en
directies uit het basisonderwijs
Kosten voor de school: op aanvraag

Ouderbetrokkenheid en -participatie in een diverse context
Ouders en scholen zijn partners in wat kinderen leren. Dat vraagt een goede
samenwerking tussen beide partijen. Ouders moeten betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind en de school heeft best een goed contact met de ouders van haar
leerlingen. Dit beïnvloedt het leren op een positieve manier. Maar wat doe je als
school wanneer je merkt dat de samenwerking niet zo gemakkelijk gaat?
Deze vorming biedt een kader aan om te werken aan een krachtige samenwerking
tussen ouder en school. Het kader helpt de ouderbetrokkenheid en het ouderbeleid
te analyseren. Het biedt inspiratie om een krachtige samenwerking met ouders uit te
bouwen, die rekening houdt met de diversiteit van het schoolpubliek.
Meer info?
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Marie Knevels, vorminglimburg@integratie-inburgering.be,
M 0483 72 40 65
Datum project: op maat van jouw school
Doelgroep: (zorg)leerkrachten, leerlingenbegeleiders, zorgcoördinatoren en
directies (alle onderwijsvormen)
Kosten voor de school: op aanvraag
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JAC Sint-Truiden
Ambulante eerstelijnsvoorziening en consultfunctie
Jongeren van 12 tot 25 jaar kunnen terecht op het JAC. We proberen een antwoord
te bieden op vragen rond allerlei thema’s waar jongeren mee in aanraking komen.
Soms is dit eenvoudig en is het antwoord te vinden in de infotheek. Ligt de vraag wat
moeilijker, dan zal een JAC-medewerker samen met de jongeren alles op een rijtje
zetten, de verschillende mogelijkheden verkennen, hen ondersteunen en adviseren of
gedurende een lange periode begeleiden. Indien we de jongeren niet verder kunnen
helpen, wordt samen met hen gezocht naar een dienst die dit wel kan.
Niet alleen door langs te komen, maar ook via telefoon of e-mail kunnen jongeren bij
het JAC terecht. Bovendien kunnen ze ook online via de chat bij ons hun verhaal kwijt.
Sinds kort zijn ook gesprekken via beeldtelefoon (Zoom) mogelijk. Deze gebeuren wel
enkel op afspraak.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Marie-Line Nicolaï, Steffi Guffens en Sophie Londoz,
jac.sttruiden@cawlimburg.be, T 011 78 56 30, T 011 85 00 05, M 0471 98 05 81
Datum project: doorlopend en altijd op afspraak
Doelgroep: 12-25 jaar
Kosten voor de school en de jongeren: gratis

Uitleenaanbod
Zowel jongeren als scholen en intermediairen kunnen een beroep doen op ons
uitleenaanbod.Dit gaat over educatieve spelen, methodieken, boeken … rond diverse
thema’s die in groep kunnen gebruikt worden. Een overzicht van het uitleenaanbod
kan via mail worden aangevraagd.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Marie-Line Nicolaï, Steffi Guffens en Sophie Londoz,
jac.sttruiden@cawlimburg.be, T 011 78 56 30, T 011 85 00 05, M 0483 72 40 65
Datum project: doorlopend, tijdens de openingsuren kan de jongere gewoon binnenlopen zonder afspraak. Buiten deze momenten is er wel een afspraak nodig.
Doelgroep: scholen, jongeren, intermediairen, leefgroepen, internaten, …
Kosten voor de school en de jongeren: huurprijs per week max. 5 euro per stuk,
huurwaarborg max. 20 euro

Voorstelling JAC aan scholen
We komen het JAC graag kosteloos voorstellen in klassen of aan groepen om zo onze
dienst kenbaar te maken bij jongeren. Dit kan zowel in het JAC als op locatie. Deze
voorstelling neemt 1 lesuur in beslag. JAC-voorstellingen kunnen aangevraagd worden
via het mailadres bekendmaking@cawlimburg.be
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Marie-Line Nicolaï, Steffi Guffens en Sophie Londoz,
jac.sttruiden@cawlimburg.be, T 011 78 56 30, T 011 85 00 05, M 0483 72 40 65
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: 12-25 jaar
Kosten voor de school en de jongeren: gratis
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OnderOns:
Vereniging waar armen het woord nemen
Vorming kansarmoede
Met deze vorming willen we leerkrachten en/of leerlingen een beeld geven van wat
het is om op te groeien en te leven in kansarmoede. We geven hen ook de kans om
in gesprek te gaan met mensen die in kansarmoede zijn opgegroeid en nog steeds in
kansarmoede leven.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Liza Gasparini, liza.gasparini@saamolimburg.be, T 011 68 23 87,
M 0492 46 46 41
Datum project: doorlopend
Doelgroep: leerkrachten (basisonderwijs of secundair onderwijs) of leerlingen
(secundair onderwijs)
Kosten voor de school: 50 euro + vervoerskosten

Werkgroep kansarmoede
Samen met leerkrachten en de directie willen we bekijken waar we het beleid van de
school, vanuit het oogpunt van mensen in kansarmoede, kunnen bijstaan. Samen met
de leerkrachten en directie zoeken we dan naar haalbare initiatieven en oplossingen
om deze drempel te verkleinen.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Liza Gasparini, liza.gasparini@saamolimburg.be, T 011 68 23 87,
M 0492 46 46 41
Datum project: doorlopend
Doelgroep: leerkrachten en directie
Kosten voor de school: gratis
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Lokale politie
Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken
Bezoek aan politiehuis
Uitleg over de werking van de lokale politie aan de hand van een rondleiding.
•
•
•
•
•
•

Doelgroep: lager en secundair onderwijs. Voor kleuters raden we ‘Agent in de klas’
aan.
Locatie: Politiehuis, Sluisberg 1
Duur: max. 1,5 uur
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Kosten voor de school: gratis
Contact: pz.poltrudo@police.belgium.eu

Agent in de klas
Afhankelijk van de les: uitleg over het beroep, verkeer, sluikstorten/zwerfvuil…
•
•
•
•
•
•

Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs
Locatie: Politiehuis, Sluisberg 1
Duur: max. 1 uur
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Kosten voor de school: gratis
Contact: pz.poltrudo@police.belgium.eu

Voordrachten over verslaving, verslavende middelen
en cyberpesten
-

Pesten en cyberpesten: 3de graad basisonderwijs en secundair onderwijs
Verslavende middelen en verslaving: 3de graad basisonderwijs
•
•
•
•

Duur: max. 1 lesuur
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Kosten voor de school: gratis
Contactpersoon: Liesbeth Gaens, T 011 70 19 52

Fietscontrole
Controle van de technische vereisten van de fietsen van de leerlingen op school.
•
•
•
•
•

Doelgroep: lager onderwijs
Duur: afhankelijk van grootte van groep
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Kosten voor de school: gratis
Contactpersoon: Sophie Dekkers, T 011 70 19 74
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Verkeerspark
Bestaat uit driekleurige verkeerslichten en -borden.
•
•
•
•
•
•
•

Doelgroep: lager onderwijs
Duur: max. 1 dag
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Levering: via politie
Kosten voor de school: gratis
Opmerking: begeleiding (max. 1 uur en i.f.v. beschikbaarheid)
Contactpersoon: Sophie Dekkers, T 011 70 19 74

Behendigheidspark
Bestaat o.a. uit verkeerskegels, slalompalen en springbalkjes om de fietswaardigheid
te trainen.
•
•
•
•
•
•
•

Doelgroep: lager onderwijs
Duur: max. 1 dag
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Levering: via politie
Kosten voor de school: gratis
Opmerking: begeleiding max. 1 uur en i.f.v. beschikbaarheid
Contactpersoon: Sophie Dekkers, T 011 70 19 74

Optochten (carnaval, Halloween …)
Carnaval, Halloween…
•
•
•
•
•
•

Doelgroep: kleuter, lager en secundair onderwijs
Duur: afhankelijk van grootte van groep
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Kosten voor de school: gratis
Contactpersoon: Sophie Dekkers, T 011 70 19 74
Opmerking: tijdig aanvragen = min. 1 maand vooraf aan optocht
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Fietsbegeleiding
•
•
•
•

Doelgroep: lager en secundair onderwijs
Hoe aanvragen: formulier (zie www.politie.be/5376 > vragen > scholen)
Kosten voor de school: gratis
Contactpersoon: Sophie Dekkers, T 011 70 19 74
.
Afspraken voor minder dan 50 deelnemers
- Begeleiding bij de oversteek van gevaarlijke kruispunten
- Volledige begeleiding enkel in het kader van autoluwe schoolweek of
andere verkeerscampagnes
- Op grondgebied van politiezone

•
•

Aanvraag: 1 maand voor activiteit (fietsroutes en timing)
De lokale politie voorziet 2 personeelsleden. Te voorzien door organisatie:
- Per 7 deelnemers 1 begeleider
- Zeker 1 begeleider vooraan en 1 achteraan
(ook bij minder dan 7 deelnemers)
Het dragen van fluo-hesjes is verplicht
.
Afspraken voor meer dan 50 en maximum 150 deelnemers
Volledige begeleiding op grondgebied van politiezone

•

•
•
•

Aanvraag: 1 maand voor activiteit
De lokale politie voorziet 2 personeelsleden
Te voorzien door organisatie:
- 2 wegkapiteins
- 2 volgwagens (voorgaan en volgen)
- Per 10 deelnemers 1 begeleider

•

Het dragen van fluo-hesjes is verplicht
.
Algemene afspraken fietsbegeleiding ongeacht grootte van de groep

•
•

De fietsen van de deelnemers moeten technisch en reglementair in orde zijn.
De fietsers moeten de nodige behendigheid hebben om zich in het verkeer te
begeven.
Fietsers blijven in groep en mogen met 2 naast elkaar rijden.
Organisatie behoudt discipline in groep.
Wegkapiteins schikken zich naar de richtlijnen van de politie.

•
•
•

Diefstalpreventie-advies voor scholen
Als school kan je zelf enkele eenvoudige tips tegen inbraak in acht nemen. Bovendien heeft de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken een draaiboek rond de
beveiliging van scholen ontwikkeld. Hierin staan preventieve maatregelen om het
risico op inbraak tot een minimum te herleiden. Indien je wenst, kan de diefstalpreventie-adviseur van de lokale politie langskomen om deze maatregelen te verduidelijken en de eventuele zwakkere punten van de schoolgebouwen bespreken.
•
•
•

Contactpersoon: Kristien Vanderhoeven, T 011 70 19 90
Duur: max. 2 uur
Kosten voor de school: gratis
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De Egeltjes
Een goede start op school
Soms vindt een kind zijn plek niet in de klas en moet er uitgezocht worden welke ondersteuning nodig is of is er een overbrugging nodig naar een andere onderwijsvorm
of ondersteuningsaanbod. Tijdens deze periode willen we het kind bij De Egeltjes een
plek geven, de betrokkenen ondersteunen en samen zoeken naar een gepast aanbod.
Wanneer het kan, worden school en opvang gecombineerd. Eventueel kunnen begeleiders mee op school komen. We werken altijd een traject uit op maat en binnen onze
mogelijkheden op dat moment. De school en/of het CLB dienen altijd actief betrokken
te blijven.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Jasmien Pulings, jasmien@egeltjes.be, M 0487 90 67 67
Datum project: doorlopend (afhankelijk van de capaciteit)
Doelgroep: kinderen die nog niet (volledig) klaar zijn voor school of waar er onduidelijkheid is rond het schooltraject
Kosten voor de school: gratis, ouders betalen wel een inkomensgerelateerd bedrag voor de opvang
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Opvoedingswinkel Haspengouw
Opvoedingsondersteuning
We geven gratis tips bij opvoedingsvragen aan ouders, grootouders... en iedereen die
met opvoeding bezig is. Samen met jou zoekt een medewerker naar een aanpak die
voor jouw gezin past. Voor kinderen vanaf de zwangerschap tot en met 25 jaar.
Tot vijf gesprekken in de Opvoedingswinkel zijn mogelijk. Als er meer nodig zouden
zijn, bespreekt de medewerker welke opties er zijn.
Er wordt geen dossier opgemaakt. Deze ondersteuning is anoniem en vrijblijvend.
De Opvoedingswinkel geeft ook tips per telefoon of per mail. Sinds corona is een gesprek ook mogelijk via beeldbellen. Je kan ook met ons chatten via de facebookpagina
OpvoedingswinkelHaspengouw!
Je kan ons bereiken via: info@opvoedingswinkelhaspengouw.be,
M 0492 27 72 91 (coördinator)
Facebook: OpvoedingswinkelHaspengouw
Instagram: opvoedingswinkel_haspengouw
Daarnaast bieden we ook heel wat vormingen aan. Deze zijn te vinden op onze facebookpagina of op de website huisvanhetkindhaspengouw.be onder ‘agenda’.

•
•

•
•
•

Verantwoordelijke: Ilse Veraa, info@opvoedingswinkelhaspengouw.be,
M 0492 97 07 88
Medewerkers:
- Birthe Meeus 0492 97 07 88, birthe.meeus.ckg@hummeltjes.be
- Inge Willems: 0493 25 18 74, inge.willems.ckg@hummeltjes.be
- Ludwine Bijnens: 0499 69 22 08, ludwine.bijnens.ckg@hummeltjes.be
Elk van ons is aanspreekpunt voor een bepaalde gemeente in Haspengouw
Datum project: doorlopend
Doelgroep: voor iedereen die met kinderen, jongeren en opvoeding te maken
heeft (ouders, stiefouders, familie, beroepshalve) – leeftijd: 0-25 jaar
Kosten voor de school: gratis, tenzij specifieke vormingsavond in de school
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Arktos vzw
Trainingsatelier weerbaarheid: op een positieve, weerbare
manier leren opkomen voor jezelf
Aandacht in Actie versterkt de weerbaarheid van kinderen en jongeren van 6 tot 25
jaar. Het programma geeft je zicht op je eigen manier van reageren. We leren in de
training om doelen te stellen en te bereiken. We leren voor onszelf opkomen. We
leren op een positieve manier grenzen stellen, aanvaarden en respecteren, ‘zichtbaarder’ worden en ons assertiever op te stellen. Al doende ervaren we wat er in ons
lichaam omgaat en wat het effect is van ons gedrag. Tijdens het trainingsatelier versterken we ons zelfvertrouwen, onze zelfbeheersing en onze weerbaarheid.
Een trainingsatelier van Aandacht in Actie bestaat uit 21 vormingsuren verspreid over
verschillende sessies.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Britt Milis, bmilis@arktos.be, M 0486 41 58 34
Datum project: zie www.arktos.be/trainingsateliers
Doelgroep: kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. De groepen worden ingedeeld
in 6-10 jaar, 10-12 jaar en 12-18 jaar.
Kosten: 75 euro voor het volledige pakket (kosten worden voornamelijk door
ouders betaald)

Opleidingen
Vanuit het werken met kinderen, jongeren en eerstelijnswerkers heeft Arktos heel wat
knowhow opgedaan. Veel van deze knowhow is terug te vinden binnen de diverse
opleidingen die Arktos aanbiedt. Voor een overzicht en meer info kan je terecht op:
www.arktos.be/nl/aanbod
Naast het open aanbod van opleidingen is het ook mogelijk om een opleiding op maat
te organiseren.

•
•
•
•

Verantwoordelijken: Lies Vos, coördinator, Ivos@arktos.be, M 0486 41 59 62
Datum project: afhankelijk van de opleiding
Doelgroep: leerkrachten, leerlingbegeleiders, CLB-medewerkers, jongerenwerkers,
straathoekwerkers, VDAB-consulenten, OCMW-medewerkers …
Kosten voor de school: verschilt van opleiding en gekozen formule
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BOUNCE Young: versterken van kritisch denken bij jongeren
BOUNCE Young is een trainingsprogramma in veerkracht voor jongeren van 18 tot 25
jaar. We leren vanuit onze eigen kracht terugveren bij uitdagende situaties. We leren
op een positieve, sterke manier en met (zelf)respect omgaan met deze situaties. Via
een mix van actie en nadenken ontdekken, oefenen en versterken we onze vaardigheden en competenties en koppelen we ze aan onze persoonlijke ervaringen.
Een trainingsatelier van BOUNCE Young bestaat uit een aantal vormingsuren, verspreid over verschillende sessies.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Britt Milis, bmilis@arktos.be, M 0486 41 58 34
Datum project: zie www.arktos.be/trainingsateliers
Doelgroep: 18-25 jaar
Kosten voor de school: 75 euro voor het volledige pakket

Pitstop Basis
Werken aan weerbaarheid in het basisonderwijs, in klasverband. De leerlingen leren
aan de hand van de 4 V’s (Vechten, Vriezen, Vluchten en Vastpakken) en de 3 A’s
(Aandacht, Ademhaling en Aarden) hoe ze steeds op een bewuste manier reageren in
diverse situaties. Thema’s zoals pesten, zelfvertrouwen, stevig wegwandelen tijdens
een conflictsituatie… komen aan bod. De klasleerkracht wordt door Arktos opgeleid
en ondersteund in deze materie.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lies Vos, coördinator, Ivos@arktos.be, M 0486 41 59 62
Datum project: in samenspraak met de basisschool
Doelgroep: 6-12 jaar
Kosten voor de school: gratis

NAFT (Naadloze Flexibele Trajecten)
Het naadloze flexibele traject heeft een dubbele doelstelling: het positief begeleiden
van kwetsbare jongeren en het ondersteunen van de onderwijsinstellingen. Met NAFT
bieden we jongeren die tijdelijk intensieve begeleiding nodig hebben een positief en
maatgericht traject aan, zodat zij opnieuw aansluiting vinden bij een schools traject.
Ook klassen met een zorgvraag kunnen een maatgericht traject doorlopen of vanuit
een preventief standpunt aangemeld worden. Bij onderwijsinstellingen en schoolpersoneel versterken we het school- en zorgbeleid in het licht van het omgaan met deze
groep kwetsbare jongeren. We kiezen steeds voor een case- en maatgerichte begeleiding en ondersteuning. Deze ondersteuning heeft zowel een remediërend als een preventief karakter. (Ter info: NAFT is de opvolger van de vroegere Time-Outprojecten.)

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Els Jammaers, ejammaers@arktos.be, M 0486 41 59 51,
www.naftlimburg.be
Datum project: doorlopend
Doelgroep: leerlingen van het secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis
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IN-Zetje Brede School
IN-Zetje is een deelwerking van vzw IN-Z, die 9 scholen in Sint-Truiden ondersteunt
binnen een diverse context aan vrijetijdsparticipatie. Uniek aan IN-Zetje is dat deze
vzw gedreven wordt door brugfiguren, die naast de continuïteit ook op laagdrempelige manier mensen ontmoeten en in hun kracht zet. Door hun open houding naar en
voor elkaar, bieden zij een vertrouwensnet aan kinderen waarin zij zich kunnen ontplooien. Vanuit deze houding wordt er op lokale noden ingespeeld en kunnen gezinnen hun weg vinden naar o.a. vrije tijdsorganisaties. De ontwikkeling van kinderen en
de sociale vaardigheden tussen mensen is altijd in beweging. Elk aanbod van IN-Zetje
Brede School wordt uitgebouwd volgens twee doelstellingen: enerzijds het plezier van
de activiteit en anderzijds het stimuleren van de ontwikkeling.

Talent
De ontplooiing van het kind strekt zich verder uit dan de schoolbanken. Via ‘Talent’
uit de Brede School proeven kinderen van verschillende levensdomeinen, zoals: gezondheid, veiligheid, creativiteit, sport en maatschappelijke participatie. Doordat onze
brugfiguren speelsgewijs te werk gaan, leren kinderen in een andere context zichzelf
verrijken. Dit aanbod zorgt ervoor dat kinderen van 3 tot 12 jaar zelfzeker worden en
hierdoor sociaal- en talentvaardiger zijn. Kinderen worden in contact gebracht met
andere culturen en gebruiken.
Contact maken is een grote stap in deze ontwikkeling. Kinderen groeien niet zonder
hun omgeving, daarom worden ook ouders en leerkrachten in dit proces mee betrokken.Enkele van onze activiteiten zijn: circustechnieken, judo, ballonplooien, techniek
en wetenschap en nog veel meer.
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Babbelkousje
Alles is taal en een communicatiemiddel tussen mensen. Via naschoolse activiteiten
biedt IN-Zetje Brede School een taalbad aan. Binnen een positieve, kindvriendelijke
omgeving worden kinderen gestimuleerd om spelenderwijs om te gaan met taal.
Doordat kinderen alsmaar meer met elkaar in interactie treden worden kinderen taalrijker. Dit gebeurt via poppenkast, kleurplaten, sport en spel. Er wordt op de noden
van het kind ingespeeld, wat maakt dat het kind regisseur is van zijn eigen ta(al)lent.
Daarnaast worden er maandelijks schoolpoortmomenten tussen (groot)ouders en
kinderen gehouden, waarbij dagdagelijkse vragen beantwoord kunnen worden of samen plezier beleefd kan worden. Ook worden er huisbezoeken met de ‘verteltas’ gedaan om de allerkleinsten (3 tot 6 jaar) met de speel-, vertel- en leescultuur in contact
te brengen. Ouders die beperkte lees-, taal-, speel- of digitale vaardigheden hebben,
worden via deze werking doorverwezen naar verdere ondersteuning.

OKAN
Ook leerlingen uit het secundair onderwijs maken deel uit van onze werking. Als
nieuwkomer kom je voor veel onwetendheid en onzekerheid te staan. Het is niet
altijd gemakkelijk om in deze situatie je weg te vinden. Door Brede Schoolwerking
maken wij de verbinding tussen deze kinderen en stad Sint-Truiden. Samen met onze
brugfiguren maken zij kennis met het vrijetijdsaanbod en leren zij maatschappelijke
domeinen in een ander jasje kennen. Binnen deze veilige groeiomgeving vinden deze
kinderen hun draagkracht.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Sarah Lammens, Sarah.lammens@in-z.be , M 0489 06 49 39
Datum project: doorlopend
Doelgroep: leerlingen van 3 tot 12 jaar, met de focus op maatschappelijke
kwetsbaarheid
Kosten voor de school: gratis
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Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Bezoek aan de brandweer
Via een interactieve presentatie met focus op brandveiligheid en een rondleiding in
de kazerne met een woordje uitleg bij de verschillende voertuigen, dompelen we jou
onder in de wereld van de brandweer.
Bezoekers vanaf 6 jaar zijn welkom. Inschrijven doe je 4 weken op voorhand via de
link www.zuidwestlimburg.be/wat-kunnen-we-voor-je-doen/bezoek-de-brandweer/
De groep bestaat uit minimum 10 en maximum 30 deelnemers. Er wordt verwacht dat
er 1 volwassen begeleider is voor 15 leerlingen. Vragen of speciale verzoeken? Neem
dan telefonisch contact op via het nummer 011 42 03 85 (enkel tijdens kantooruren).
•
•
•
•

Verantwoordelijke: hulpverleningszone Zuid-West Limburg, T 011 42 03 85
Datum project: alle maanden, behalve tijdens de vakantieperiode en de maanden
mei en juni.
Doelgroep: vanaf 6 jaar
Kosten voor de school: gratis
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Museum De MINDERE
Franciscus en de wolf
Een grote wolf maakte de streek rond de stad Gubbio onveilig. Franciscus bemiddelt tussen de
wolf en de stedelingen en komt tot een vreedzame oplossing. De kinderen bekijken een korte
animatiefilm met het verhaal van de wolf van Gubbio. Zij spelen dit na in een toneeltje, verkleed als middeleeuwse stadsbewoners. Na deze expressie wordt er een kort bezoek gebracht
aan de vaste collectie van het museum en er wordt afgesloten met een knutselmoment.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be,
Capucienessenstraat 1, Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 3de kleuterklas en 1ste leerjaar
Kosten voor de school: 5 euro en 60 euro voor de gids – scholen van Sint-Truiden
kunnen via toerisme een gratis gids krijgen

Museumspel: Franciscus achterna
Wie was Franciscus van Assisi en wat maakte hem bijzonder? Hoe kwamen zijn volgelingen bij ons terecht? Wat is een klooster en hoe leef je er? Maak kennis met Franciscus en zijn leven in eenvoud. Onder begeleiding van een gids gaat de klas het museum
in met specifieke methodieken voor elke graad van het lager onderwijs.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be, Capucienessenstraat1,
Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad lager onderwijs
Kosten voor de school: 5 euro en 60 euro voor de gids – scholen van Sint-Truiden
kunnen via toerisme een gratis gids krijgen

Werelddierendag
Franciscus van Assisi is de grootste dierenvriend ter wereld. Werelddierendag en de
feestdag van deze heilige vallen dan ook samen. In museum DE MINDERE, ook wel
Franciscusmuseum genoemd, bieden we twee weken lang een programma aan dat
leerlingen en kleuters willen aanzetten om zorg te dragen voor de natuur. Het programma bevat een informatief deel, een spelelement en een actief atelier.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be, Capucienessenstraat 1,
Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: 4 oktober 2022 t.e.m. 14 oktober 2022
Doelgroep: kleuteronderwijs en lager onderwijs
Kosten voor de school: gratis voor scholen uit Sint-Truiden
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Kerstmis
Franciscus zette als eerste een kerststal om het leven van Jezus dichter bij de mensen
te brengen. In het museum vertellen we het kerstverhaal en proberen we de leerlingen warm te maken voor de verschillende gebruiken rond kerstmis.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be, Capucienessenstraat 1,
Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: 7 december 2022 t.e.m. 22 december 2022
Doelgroep: kleuteronderwijs en lager onderwijs
Kosten voor de school: gratis voor scholen van Sint-Truiden

Rondleiding: De Goede Week
De Goede Week is ongetwijfeld de belangrijkste week in het leven van Jezus. Het
is een week van vriendschap, verraad, lijden en hoop. De Goede Week eindigt met
Pasen, het belangrijkste christelijke feest. Op dat feest vieren we dat Jezus, ook na zijn
dood, onder ons leeft. Het verhaal van de Goede Week en van Pasen wordt door een
gids doorheen de vaste collectie van het museum verteld en uitgelegd.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be, Capucienessenstraat 1,
Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: doorlopend
Doelgroep: lager en secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis voor scholen van Sint-Truiden

Museumspel: Een dag in het klooster
Onder begeleiding van een gids gaat de klas het museum in voor een rondleiding.
Later wordt alle informatie verwerkt in een kloosterspel. Hoe heet de baas van een
minderbroederklooster? Hoe heten de volgelingen van Clara van Assisi, de vriendin
van Franciscus? Waarvoor staan de drie knopen in het touw van het habijt? Kom dit
allemaal op een speelse manier te weten in het museum!
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be, Capucienessenstraat 1,
Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: doorlopend
Doelgroep: secundair onderwijs
Kosten voor de school: 5 euro en 60 euro voor de gids – scholen van Sint-Truiden
kunnen via toerisme een gratis gids krijgen
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Museumspel: Van de hel naar de hemel
De middeleeuwen, dat is heel lang geleden. Het is een periode die al ver achter ons
ligt en waarvan mensen denken dat het een donkere tijd was, vol ziektes, onderdrukking van vrouwen en met een hoop kwakzalvers. Maar klopt dat eenzijdige beeld wel
helemaal? Was deze periode alleen maar duister of waren er ook lichtpunten? Hoe
verhielden de verschillende standen zich en hoe bepaalde de kerk het middeleeuwse leven? Ook de katholieke kerk is voor veel jongeren een ver-van-mijn-bed-show.
Weinig jongeren worden nog strikt christelijk opgevoed: ze hebben een andere religie
of zelfs helemaal geen. Hoe leg je dan uit dat in de middeleeuwen die katholieke kerk
in onze gewesten allesoverheersend was? De leerlingen leven zich in, aan de hand van
een spel, in verschillende middeleeuwse personages. Ze ontdekken zo de tegenstelling
tussen religie nu en in de middeleeuwen. Tot slot keren ze terug naar hun eigen leven
en verwoorden wat voor hen vandaag belangrijk is.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be,
Capucienessenstraat 1, Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 2de graad secundair onderwijs
Kosten voor de school: 5 euro en 60 euro voor de gids

OKAN-rondleiding: De minderbroeders, vreemde vogels?
Wil je even de klas uit en op bezoek in een museum? DE MINDERE biedt een aangepaste rondleiding aan voor OKAN-klassen!
Maak kennis met de minderbroeders! Het zijn religieuzen of paters die het voorbeeld
van Franciscus van Assisi volgen. Wie is Franciscus? En hoe leven de minderbroeders
dan? Ontdek tijdens deze rondleiding wat het betekent om als minderbroeder te leven en oordeel zelf of de minderbroeders wel zo’n vreemde vogels zijn!
De museumrondleiding voor OKAN-klassen legt de nadruk op het verhaal van Franciscus van Assisi en de minderbroeders. Er is ruimte voor dialoog en interactie met de
groep en er wordt rekening gehouden met andere culturen en religies.
Voor een vlot bezoek is een korte voorbereiding in de klas aangewezen over het leven
van Franciscus. Die wordt gestuurd na reservatie.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be, Capucienessenstraat 1,
Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: doorlopend
Doelgroep: OKAN-klassen uit het secundair onderwijs: tussenklas en hoogste klas
Kosten voor de school: gratis (zonder gids), gratis voor het schooljaar 2022-2023
(met gids)
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Museumspel voor OKAN: P(r)aters
Zin in een taaltocht met Franciscus? Museumspel P(r)aters is speciaal ontwikkeld voor
OKAN- en NT2-klassen. Via opdrachtkaarten worden de cursisten uitgedaagd om
actief Nederlands te spreken. In de tocht doorheen het museum maken de groepjes
kennis met Franciscus en zijn volgers. De thema’s van het spel zijn ‘religie en geloof’,
‘eenvoud en openheid’ en ‘zorg voor de natuur en elkaar’. Spreek- en leesvaardigheid
komen het meest aan bod in de opdrachten. Vinden jouw leerlingen de juiste letters?
Er zijn verschillende varianten van de tocht mogelijk afhankelijk van de beschikbare
tijd (aantal thema’s) en het niveau van de leerlingen. Voor meer informatie, kijk op
www.demindere.be of neem contact op met het museum
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lore Lievens, info@demindere.be, Capucienessenstraat 1,
Sint-Truiden, T 011 67 29 71
Datum project: doorlopend
Doelgroep: OKAN-klassen uit het secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis (zonder gids), gratis voor het schooljaar 2022-2023
(met gids)
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Auxilia
Auxilia: individuele leerhulp voor wie nergens anders terechtkan.
Auxilia vzw is een organisatie van vrijwilligers die kinderen en jongeren in sociaal
kwetsbare situaties helpt bij het leren. De ondersteuning gebeurt door vrijwilligers
die elke week één of twee uurtjes helpen met het huiswerk, bepaalde opdrachten nog
eens inoefenen of zorgen voor extra taalstimulering. Bij leerlingen uit het secundair is
de hulp eerder vakgericht bv. voor Frans of wiskunde. De leerhulp is altijd een-op-een.
Het gaat om maatwerk dus en gebeurt in principe bij de leerling thuis of op een andere neutrale en (corona)veilige locatie.
•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Josee Machiels, josee.machiels@telenet.be, M 0468 13 77 68
Datum project: doorlopend
Doelgroep: lagere school, secundair en volwassenen
Kosten voor de school: gratis
Meer info: www.auxilia-limburg.be
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Erfgoed Haspengouw
GouwGoed
Hoe kunnen we kinderen en jongeren betekenisvol verbinden met ons Haspengouws
erfgoed? Creatieve Erfgoedbemiddelaars ontwikkelden samen eigenzinnige erfgoedpraktijken die verder gaan dan kennisoverdracht. Creativiteit krijgt een bijzondere
plaats. Door te onderzoeken, te ervaren en te doen, ontdekken de kinderen de verhalen achter de meegebrachte objecten. Ze kijken en spreken en verruimen elkaars
woordenschat. Ze dagen elkaar uit om meer te zien en meer te weten te komen:
Zie jij wat ik zie? / Weet jij (al) wat ik weet? / Goed gezien! / Goed doorgedacht!
De Creatieve Erfgoedbemiddelaars pakken uit met:
AppelGoed / BoerenGoed / BroekzakGoed / MeetGoed / StilteGoed/ FietsGoed
Erfgoed komt voort uit het verleden, maar is even belangrijk voor vandaag en morgen.
Deze relatie tussen vroeger en nu wordt in de erfgoedpraktijken verder versterkt door
de intensieve dialoog en de samenwerking tussen de kinderen en de bemiddelaars.
De ideeën, de inzichten en de ervaringen van de kinderen komen samen met die van
de bemiddelaars. Zo wordt erfgoed een gedeelde zaak van iedereen en niet enkel een
verwijzing naar vroeger.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: An-Katrien Jacobi, info@erfgoedhaspengouw.be
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: vanaf 6 tot 12 jaar
Kosten voor de school: gratis

Cthru WALLS
Cthru WALLS (in samenwerking met vluchtelingenwerk Vlaanderen en Peter
Preuveneers) is een project van jongeren, voor jongeren en door jongeren. Centraal
staat de Erfgoedmuur, die informeert en exposeert rond het thema vluchten en
migratie doorheen de tijd. Getuigenissen van vluchtelingen en de erfgoedapp brengen
de muur tot leven. Dan is het aan de jongeren: in creatieve workshops en doe-activiteiten spitten ze het thema verder uit en vullen ze de Erfgoedmuur aan met eigen
materiaal. Tegelijkertijd is de Erfgoedmuur een metafoor. Deze muur wil mensen samenbrengen in plaats van te verdelen. ‘Bouw geen (virtuele) muren, ook niet rondom
jezelf, maar ontmoet mensen, ook van andere culturen. Zie jouw wereld anders’. Een
domeinoverschrijdend project over een brandend actueel onderwerp.
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Lieve Opsteyn, lieve.opsteyn@erfgoedhaspengouw.be,
T 011 70 18 30
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: 2de en 3de graad secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis

62

Bezoekerscentrum:
Natuurhuis Haspengouw & Aulenteer
Natuurwerken in natuurreservaat Overbroek Gelinden
Natuurbeheerswerken: van wilgen knotten, hout, hooi… verplaatsen tot
takkenwallen, greppels maken…
•
•
•
•

Verantwoordelijke: Diederik De Leersnyder en Liselotte Bollen,
info@natuurpuntaulenteer.be, M 0475 58 45 00
Datum project: gedurende het hele jaar
Doelgroep: basisscholen en secundaire scholen
Kosten voor de school: gratis

Klasbegeleidingen in de natuur
Klassen begeleiden bij het educatief verdiepen in de natuur (insecten, water,
planten…)
•

Bezoekerscentrum Natuurhuis Haspengouw & Aulenteer
Kleinveldstraat 54, 3800 Gelinden Sint-Truiden
.
.
.

Met grote zaal, ontvangst, picknick, leslokaal…
Uitleg over geologie, mergels van Gelinden, …
Bezoek van het natuurreservaat Overbroek, Steenbron, Mergelgroeve,
initiatieven tegen watererosie
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Doen! Denken! Vzw
Filosoferen met kinderen
Filosoferen gaat niet om theoretische kennis, presteren of gelijk halen, maar om het
plezier van het samen nadenken. De deelnemers worden aangemoedigd om over diverse onderwerpen de eigen gedachten en gevoelens zo helder mogelijk onder woorden te brengen om daarna samen in dialoog te gaan en elkaar te bevragen in een
sfeer van verwondering, openheid en wederzijds respect
Geboeid?
De vzw Doen! Denken! uit Sint-Truiden organiseert naast filosofeersessies voor kinderen, jongeren en volwassenen ook opleidingen tot ‘filosofisch gespreksleider’.
Dit kan als nascholing voor individuele begeleiders en leerkrachten of voor een schoolteam.
Misschien wordt jouw school wel een ‘Filo-school’.
Meer info op www.doen-denken.be en www.facebook.com/doendenken
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LIGO Limburg Zuid
Acties rond laaggeletterdheid of met laaggeletterde ouders
-

-

•
•
•
•

Voor het hele leerkrachtenteam een presentatie geven over laaggeletterdheid en
welke gevolgen dit heeft voor ouders en kinderen
Voor het hele leerkrachtenteam een spel over (laag)geletterdheid begeleiden
Klare taal: de communicatie (mondeling-schriftelijk-online) naar de ouders door
lichten en tips geven rond aanpassingen
Meedenken over de verhoging van de participatie van laaggeletterde ouders
In de school zelf vorming aanbieden voor een groep laaggeletterde ouders rond
‘kind en school’: hoe werkt een klas? Hoe werkt een oudercontact? Wat verwacht
de school van mij als ouder en omgekeerd? Wat als ik mijn kind niet kan helpen
met huiswerk?…
Ouders wegwijs maken in digitale platformen zoals Smartschool, Bingel… zodat ze
deze begrijpen en kunnen gebruiken. Dit gebeurt in kleine groepen en op maat
van de school.
Verantwoordelijke: Martine Evers, martine.evers@ligo-limburgzuid.be,
T 011 69 10 69
Datum project: kan gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: ouders en leerkrachten lager en secundair onderwijs
Kosten voor de school: gratis
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ZorGGroep Zin
Preventie, vroeginterventie, behandeling en nazorg voor geestelijke gezondheidsproblemen
ZorGGroep Zin is een partner binnen het opstellen van een beleidsmatige aanpak van
alcohol, drugs, game- en gokproblemen. Scholen kunnen een beroep doen op een
preventiewerker om hun in dit proces te coachen.
Daarnaast kan de ondersteuning gevraagd worden van een preventiewerker bij het
uitwerken en organiseren van vormingen voor leerkrachten en ouders. Ook kunnen
leerkrachten, leerlingbegeleiders… bij ons terecht voor consultvragen en ondersteunen we leerkrachten in het organiseren van projectdagen, lespakketten en activiteiten
voor leerlingen. ZorGGroep Zin heeft een aangepast aanbod voor zowel het lager als
het secundair onderwijs.
Verder staat ZorGGroep Zin als ambulant centrum voor gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische of verslavingsproblemen
voor een (individuele) begeleiding.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Jeroen Aerts, jeroen.aerts@zorggroepzin.be, T 011 71 60 01
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: ouders, leerkrachten en leerlingen
Kosten voor de school: ondersteuning door de preventiewerker is kosteloos
(indien er gebruik gemaakt wordt van ervaringsdeskundigen wordt er wel een
sprekersvergoeding en reisonkosten aangerekend)
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Fietsbieb Sint-Truiden
De Fietsbieb is een uitleendienst van tweedehands kinderfietsen. Voor €20 lidgeld en
een waarborg van €20 mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat
jaar mag je die fiets omruilen voor een groter exemplaar of een ander model uit ons
aanbod. Tijdens het gebruik sta je zelf in voor het dagelijkse onderhoud. De Fietsbieb
van Sint-Truiden bevindt zich in de Sint-Trudostraat 32. Meer informatie kan je vinden
op www.fietsbieblimburg.be

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Karel Lambeens, fietsbiebsinttruiden@gmail.com, M 0473 88 15 7
Datum van het project: open elke tweede zaterdag van de maand van 14u tot 16u
Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs
Kosten voor de school: ontleningen zijn standaard voor één jaar (€ 20 lidgeld).
Scholen kunnen in functie van een klasuitstap één of enkele fietsen gratis ontlenen voor één dag. Te regelen volgens afspraak en beschikbaarheid.
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Link in de Kabel vzw
Animatiefilm
Via allerlei apps ontdekken we de wondere wereld van animatiefilm. Van klassieke
tekenfilm tot stop-motion en zelfs animatie met echte mensen in de hoofdrol. Alles is
mogelijk in een animatiefilm!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €200 + vervoerskosten

De Sociaalste Quiz Ter Wereld
Kinderen en jongeren kunnen individueel of in groep hun kennis over sociale media
testen. De verschillende rondes zijn geïnspireerd op de Slimste Mens ter Wereld. De
quiz brengt op een speelse manier belangrijke vragen over sociale media naar boven.
De thema’s van de quiz kunnen op maat worden aangepast: e-safey, cybersecurity,
sexting, fake news, influencers, social media, virtual reality...

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €50-€100 + vervoerskosten

Enter Escape
Enter Escape is een intern ontworpen digitale escape game voor kinderen en jongeren
over veilig en verantwoord mediagebruik. De spelers maken kennis met ‘Digiman’, de
online superheld die ervoor zorgt dat iedereen veilig gebruik kan maken van sociale
media. Wanneer zijn aartsvijand ‘Hackerina’ opduikt en online problemen veroorzaakt, schakelt Digiman de hulp in van de spelers om Hackerina te vinden. De spelers
zijn verdeeld over 2 kamers, met slechts 1 computerprogramma als communicatiemiddel. De tijd loopt!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €100 + vervoerskosten
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Fake News Factory
Ook computers raken besmet met het coronavirus! Wereldoorlog III breekt uit! Fake
news is overal. Samen met een groep jongeren bedenken wij fictieve nieuwsfeiten of
passen we bestaande krantenkoppen aan. Daar maken we dan samen een videoreportage of fotoreeks van. Zo leren de jongeren iets bij over hoe nieuwsfeiten eenvoudig
gemanipuleerd kunnen worden, maar scherpen ze vooral op een speelse manier hun
digitale vaardigheden aan.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €200 + vervoerskosten

E-Checklist
Wat zien anderen van jou op sociale media? Aan de hand van een praktische checklist
kan je nagaan of je socialemedia-instellingen zijn zoals je ze zelf wil. Extra handig als
je binnenkort gaat solliciteren voor werk of een studentenjob!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €50 + vervoerskosten

Digital Storytelling
Een groep kinderen of jongeren vormt zelf een redactie. Ze gaan op zoek naar nieuws
in hun buurt, zaken die hun nauw aan het hart liggen of ze vertellen hun eigen verhaal. Dit vertalen ze in een fotoreeks, een podcast, artikels of zelfs video’s!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school:
4 uur: €200 + vervoerskosten
3 dagen (traject): €600 + vervoerskosten
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Kortfilm
De hele groep maakt samen een heuse kortfilm! Zo bedenken ze samen het verhaal,
gebruiken ze een app om een storyboard te maken en nemen ze op met camera en
microfoon.
Dit kan ook in kleinere groepjes. Dan kan er met iPads gefilmd worden en zelfstandig
worden gemonteerd.
Voor jongeren voor wie de taalbarrière te groot is, kan het ook gaan om slapstick
(stille film).

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school:
3 uur: €150 + vervoerskosten
3 dagen (traject): €600 + vervoerskosten

Music Maestro
Muziek maken, zijn daar nog instrumenten voor nodig? Nee, wij hebben vandaag
enkel een tablet nodig en leuke beats voor een internetrap!
De deelnemers gebruiken diverse apps om een muzikaal meesterwerkje te maken.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €100 + vervoerskosten

Catch the Catfish
Het is aan de kinderen en jongeren om een catfish te ontmaskeren aan de hand van
verschillende opdrachten. Deze opdrachten kunnen op maat gemaakt worden. Per
geslaagde opdracht krijgen ze een tip over de hacker.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €100 + vervoerskosten
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Fakefinder
Een actief buitenspel over nepnieuws. Er wordt trefbal gespeeld. Ieder team vertegenwoordigt een ster. Die sterren hebben veel fake volgers. Per persoon van het ander
team dat ze aangooien gaat er een fake volger weg. Tussendoor worden er extra mediawijze opdrachten gegeven, om nog meer fake volgers te verwijderen!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €100 + vervoerskosten

Dating Disaster
Er is een Tinderdate vreselijk fout gelopen… Wie is de dader, wat is de situatie? Tijdens
dit spel mogen de jongeren zelf speuren naar de identiteit van de moordenaar. Aan de
hand van een digitale zoektocht door de stad krijgen ze tips, tot ze alles ontrafelen!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €100 + vervoerskosten

Podcast
Een podcast is perfect om een verhaal te vertellen of om iemand in een interview op
de rooster te leggen. Samen gaan we op zoek naar persoonlijke verhalen over een
thema naar keuze. Die gieten we dan in een creatief audiofragment: een gezellige
babbel, een interview, een sketch of een soundscape. De deelnemers praten maar zitten ook zelf achter de knoppen. Klinkt goed!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €200 + vervoerskosten

Product Placement Party
Soms is reclame overduidelijk, maar vaak is het goed verborgen. Samen verstoppen we
enkele reclameboodschappen in een zelfgemaakte vlog! Kunnen de anderen alle producten terugvinden? Zo krijgen de deelnemers meer oog voor de aanwezigheid van
reclame in onze (online) omgeving, terwijl ze op eenvoudige en speelse wijze leren
een vlog te maken.
•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €100 + vervoerskosten
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Spelmakers
Zelf een videospel bedenken en programmeren? Geen probleem! Via speelse brainstormactiviteiten bedenken we in groep een idee voor een spannend game.
De deelnemers tekenen en animeren de personages, om zich vervolgens op het programmeren te storten. Via het toegankelijke programmeerplatform Scratch gieten we
alles in een speelbaar geheel dat online kan gedeeld en gespeeld worden!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €200 + vervoerskosten

Smartphonefotografie
Iets bijleren, dat doe je tegenwoordig toch gewoon via een Youtube-tutorial?! Wij
nemen een groep mee op wandeling door de stad. Onderweg krijgen ze via Youtubevideo’s van “over the top-influencers”, tips over hoe ze betere foto’s kunnen maken
met hun smartphone. We nemen uitvoerig de tijd om dat ook uit te proberen!
Deze activiteit kan ook online plaatsvinden.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €50-€100 + vervoerskosten

STEM
STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Al ooit gegamed met bananen? Of je vriend als spatiebalk gebruikt?
We gaan aan de slag met verschillende digitale toepassingen (Makey Makey, Mbots,
Microbit, Scratch…). De bewegingen van een robot programmeren, een eenvoudig
videospelletje maken… Tijdens de STEM-sessies kan dat!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €200 + vervoerskosten
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Tik Tok Time
TikTok is de app van het moment om grappige korte filmpjes te maken, terwijl
stop-motion al meer dan honderd jaar bestaat. Samen onderzoeken we de gebruikte
filmtechnieken en maken we een splinternieuwe mix!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €150 + vervoerskosten

Video Art
De mogelijkheden van videokunst zijn eindeloos, van een ruimtevullende projectie tot
een interactief kunstwerk. Tijdens deze activiteit verkennen we eerst wat videokunst
is en wat het kan betekenen, door een bezoek aan een tentoonstelling of via speelse
onderzoeksactiviteiten.
Vervolgens gaan de deelnemers onder begeleiding van een videokunstenaar aan de
slag om in groepjes een eigen werk te maken. Het bedenken van een onderwerp en
insteek, het filmen, het opstellen van de presentatie, de deelnemers doen alles zelf!
Eindigen doen we met een feestelijke tentoonstelling van de gemaakte kunstwerken.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school:
1 dag: €200 + vervoerskosten
3 dagen (traject): €600 + vervoerskosten

Virtual Reality
Met vr kan je nieuwe werelden verkennen! Samen onderzoeken we de mogelijkheden
van virtualreality: games, 360° video’s, … Vervolgens gaan we zelf creatief aan de slag
om onze eigen mini-virtualrealityvideo (of zelfs een kortfilm) te maken!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school:
3 uur: €150 + vervoerskosten
3 dagen (kortfilm): €600 + vervoerskosten
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Playground!
Via de digitale speelplaats ontdek je leuke spelletjes die je kan spelen op de tablet.
Ontdek hoe je gaming echt plezant houdt en maak je eigen spel via Sketch Nation! Of
even online ontspannen met een partijtje Uno, Pictionary of Hoger Lager, meer moet
dat soms niet zijn! Live toveren we graag ook nog andere spelletjes uit onze toverhoed. Spannend!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €50 (online) - €100 (offline) + vervoerskosten

iComics
Maak aan de hand van verschillende apps je eigen digitale strip met fantastische foto’s
en een leuke lay-out!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €150 + vervoerskosten

Vlog it!
Smartphone-etiquette, wat is dat? Zonder welke app kan jij niet meer leven? Verkies
jij een sterke wifiverbinding boven een leuk offlinegesprek?
Ontdek samen verschillende tips om je smartphonegebruik te verminderen en word de
ster van je eigen vlog.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €150 + vervoerskosten

Smart-e
Wordt een echte smart-e, da’s mega wijs! Leer aan de hand van leuke apps hoe je veilig moet internetten! Dit spel werd door Link in de Kabel ontwikkeld en stipt verschillende mediawijze onderwerpen aan!

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: €100 + vervoerskosten
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Back to Basics
Link in de Kabel organiseert ICT-lessen op maat rond computerbasisvaardigheden en
mediawijsheid.
Op 5 weken tijd (2 lesuren/week) wordt sterk ingezet op onder meer het leren werken
met de computermuis en het toetsenbord, afbeeldingen van internet leren kopiëren
en plakken in een document of presentatie en kennis over de mogelijkheden en valkuilen van internet en sociale media. Link in de Kabel zet sterk in op zelfredzaamheid
bij de leerlingen en wil hen plezier laten halen uit het werken met digitale media.

•
•
•
•
•

Verantwoordelijke: David Loyen, david@lidk.be, M 0488 20 62 60
Datum project: doorlopend
Doelgroep: 6-18 jaar (op maat)
Maximum grootte groep: een volledige klas
Kosten voor de school: prijs voor 10 lesuren is €250 + vervoerskosten
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Job-art vzw
Aanloopfase - focus vorming en focus werkervaring
Individuele vorming en coaching op maat voor leerlingen die arbeidsbereid, maar nog
niet arbeidsrijp zijn. We zetten in op het versterken van de arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties en bereiden de leerling voor op de verwachtingen van
werkgevers, met het oog op doorstroom naar een Overeenkomst Alternerende Leren
(OAO) binnen Leren en Werken of Duaal leren. De coach is een vertrouwenspersoon
voor de leerling en biedt voorbereiding op de stage, ondersteuning in de zoektocht
naar een passende werkplek, attitudetraining, coaching aan stagementoren, opvolging en bemiddeling op de werkplek. Dit alles gebeurt steeds in goede afstemming
met de school.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Leen Schats, leen.schats@job-art.be, M 0473 88 54 59
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: leerlingen uit Duaal leren of Leren en Werken
Kosten voor de school: gratis

Intensieve begeleiding alternerende leren (IBAL)
Individuele coaching op maat voor arbeidsrijpe leerlingen die aan het werk (willen)
gaan via een Overeenkomst Alternerende Leren (OAO). We bieden intensieve begeleiding naar, op en naast de werkvloer en zetten in op het versterken van de arbeidsgerichte en loopbaangerichte competenties, met het oog op een duurzame inschakeling
op de arbeidsmarkt. De coach is een vertrouwenspersoon voor de leerling en biedt ondersteuning in de zoektocht naar een duale werkplek, attitude- en sollicitatietraining,
coaching aan werkgevers en mentoren, opvolging en bemiddeling op de werkplek. Dit
alles gebeurt steeds in goede afstemming met de school.

•
•
•
•

Verantwoordelijke: Leen Schats, leen.schats@job-art.be, M 0473 88 54 59
Datum project: gedurende het hele schooljaar
Doelgroep: leerlingen uit Duaal leren of Leren en Werken
Kosten voor de school: gratis
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Handige tips en subsidies
•

Subsidies Sport Vlaanderen: Projectsubsidies naschools openstellen schoolsportinfrastructuur.
www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur

•

Koning Boudewijnstichting: Bekijk regelmatig openstaande projectoproepen.
www.kbs-frb.be

•

Verkeeropschool: leerlijnen, pakketten, fiches rond verkeersveiligheid van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar
www.verkeeropschool.be

•

Subsidies Milieuraad: De aanvraag om projectsubsidies dient digitaal ingediend te
worden vóór 1 mei 2020 bij de Milieuraad. Enkel projecten met een sterke focus
op milieu, biodiversiteit, afval, duurzaamheid en klimaat komen in aanmerking
voor deze projectsubsidies. De Milieuraad financiert geen projecten die enkel
investeringen in infrastructuur inhouden. De projectoproep heeft betrekking op
projecten die gestart worden in 2020 en die ten laatste op 30 juni 2021 afgewerkt
zijn.
milieuraadsinttruiden@gmail.com

•

Pimp je speelplaats: Verander je speelplaats in samenwerking met je plaatselijke
MOS-begeleider
www.pimpjespeelplaats.be/zoek-hulp-en-centjes.php

•

Provincie Limburg: Vergroeningsprojecten van schooldomeinen.
www.limburg.be/loket#72070

•

Provincie Limburg: Kleine duurzame projecten
www.limburg.be/loket#7949

•

CAD Limburg: Scholen kunnen een beroep doen op een preventiewerker voor
coaching in de beleidsmatige aanpak en voor ondersteuning van vormingen voor
leerkrachten, projectdagen en activiteiten voor leerlingen.
www.cadlimburg.be/preventie-onderwijs

•

Kunstcultuur: Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het
basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie.
www.cultuurkuur.be/subsidies/kunstkuur

•

Dynamo op weg: Gratis met bus of tram van De Lijn via hun bestaande
dienstregeling naar culturele bestemmingen en terug.
www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-op-weg

•

Dynamo Project: Met dynamoPROJECT kan je maximum 2000 euro krijgen voor
een creatief schoolproject.
www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-project

•

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van onderwijsflankerende
projecten met de focus op de aansluiting onderwijs-arbeid
www.limburg.be/loket?chk=Sub#63996
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v.u.: Schepen van Flankerend onderwijs Nina Kvikvinia, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

