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Beste Scholenbanden-fan,

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De batterijen zijn weer opgeladen en ook je
partnerschool staat te popelen om er weer tegenaan te gaan!
In deze nieuwsbrief bekijken we hoe je de scholenband thematisch kan invullen
en passen dit concreet toe met het thema milieueducatie. Misschien ook iets voor
jouw school? Er zijn ook weer heel wat aankondigingen! Zo zoeken we een Vlaamse
kleuterschool om een scholenband met een kleuterschool in Zimbabwe uit te bouwen.

Veel leesplezier!
Het VVOB – Scholenbandenteam

PIJLERS VAN EEN SCHOLENBAND

Thematisch werken met je scholenband
Er gebeurt heel wat op school. Leraren zetten zich in voor verschillende activiteiten
en projecten. Het is belangrijk dat de scholenband geen apart initiatief is (naast
de andere projecten en activiteiten op de school) maar dat er gezocht wordt naar
samenhang tussen die verschillende projecten en activiteiten waarbij aangetoond
wordt wat de meerwaarde is van de scholenband.
De scholenband kan een middel zijn om andere initiatieven meer concrete inhoud
te geven. Werken rond diversiteit of rond kinderrechten kan via de partnerschool
concreet gemaakt worden net als duurzame ontwikkeling, fair trade of milieu en
klimaatverandering. Er zijn vele onderwerpen waar er aanknopingspunten zijn.
Maar het kan ook anderom: projecten op school kunnen gekoppeld worden aan
de scholenband omdat ze een ideaal thema zijn om rond uit te wisselen of samen te werken: bijvoorbeeld
gezondheid, de ecologische moestuin, toneel, sport,...
Ook op klasniveau kan je de scholenband linken aan een thema. Breng in kaart rond welke thema’s jij werkt in je
klas of je vak en vraag je collega in de partnerschool hetzelfde te doen. Rond welke thema’s werk je beide? En wat
kan de meerwaarde van de scholenband zijn? Leer over en samen met elkaar!
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Inspiratie

Samenwerking tussen Scholenbanden en MOS
Willen we de aarde voor iedereen leefbaar houden, dan
aan werken. MOS (milieueducatie op school) en VVOB
de kans om samen milieuthema’s te bekijken en aan
grenzen van landen en continenten heen. Enkele scholen deden
en kunnen ons inspireren.

moeten we er samen
Scholenbanden bieden
te pakken, over de
al mooie ervaringen op

zz Leer van het Zuiden: In sommige landen heb je, veelal uit noodzaak, duurzame
scholen: ze hebben een eigen groententuin, houden dieren of hebben een
eigen biogasinstallatie. Misschien ben je benieuwd of de klimaatverandering de
gemeenschap van je partnerschool al bedreigt en wat ze eraan doet? We kunnen heel
wat leren van hoe het er in het Zuiden aan toe gaat!
Het Koninklijk Atheneum van Mariakerke liet zich inspireren door haar partnerschool. Het verhaal kan je lezen
in de nieuwsbrief van februari 2015.
zz Inspireer je partnerschool: Heeft jouw school onlangs de speelplaats groener gemaakt? Heb je ervaring met het
participatief werken met leerlingen rond milieuthema’s? Betrek je vaak de natuur of omgeving in je lessen? Deel je
ervaringen met je partnerschool!
De collega’s van de Zuid-Afrikaanse partnerschool van Vijverbeek te Zellik kwamen alles te weten over het
gebruik van de moestuin, en willen dit nu ook zelf toepassen. Lees het verhaal in de nieuwsbrief van juni 2015.
zz Werk samen aan projecten en leer van elkaar: Doe samen een waterexperiment. Vergelijk je ecologische
voetafdrukken. Zing samen voor het klimaat. Wissel uit over de vogels en dieren in de omgeving van de school.
Heel wat organisaties kunnen je inhoudelijk ondersteunen als je wil werken rond specifieke thema’s: Protos
(water), Djapo (bv. Dag van de Aarde), GoodPlanet, en natuurlijk ook MOS en vele anderen!

ondersteuning

Infosessies
Vanaf schooljaar 2016-2017 zal VVOB Scholenbanden op regelmatige basis infosessies houden over het programma
en de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. Tijdens deze infosessie krijg je antwoorden op verschillende vragen:
Wat is en doet een scholenband? Welke ondersteuning biedt VVOB? Hoe kan ik subsidies aanvragen? Hoe vul ik een
actieplan in?
We organiseren infosessies in de vorm van regionale zitdagen. Je kan je inschrijven voor een sessie bij jou in de
buurt op een uur dat je best past.
De eerste zitdagen gaan door in:
zz Gent op vrijdag 23 september 2016
zz Antwerpen op maandag 26 september 2016
zz Brussel op dinsdag 27 september 2016
De eerder aangekondigde sessie van 29/9 kan niet doorgaan.


Meer info en inschrijven op de website van Scholenbanden
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Eco-Schools, een internationaal netwerk!
Behaalde jouw school de groene vlag en wil je graag je ervaringen delen met scholen uit
het Zuiden? Wie weet worden jullie wel samen ecoscholen?
zz Eco-Schools is een programma van de Foundation for Environmental Education en is
ontwikkeld om de afspraken van de VN-conferentie ‘Environment and Development’
na te komen.
zz Eco-Schools helpt je om duurzaamheid een vaste plaats te geven in je school en
stimuleert je om de leerlingen hierin zelf het initiatief te laten nemen.
zz Eco-Schools moedigt aan om samen te leren met andere scholen in binnen- en
buitenland. Met meer dan 43.000 deelnemers uit 73 landen is er een groot netwerk aan
Eco-Schools.
 Meer info over Eco-Schools vind je op www.ecoschools.global of op de website van MOS.

Landbouwscholenbanden
VVOB legt in haar partnerlanden Ecuador en DR Congo de focus op de kwaliteitsverbetering
van het technisch en beroepsonderwijs en meer specifiek het landbouwonderwijs.
De link werd gelegd met het programma Scholenbanden, zodat in 2015 twee
landbouwscholenbanden het licht zagen. De land -en tuinbouwafdeling van het
Onze-Lieve-Vrouw College Ten Doorn in Eeklo ging een samenwerking aan met de
landbouwschool van Kisantu in DR Congo. Het LTI van Oedelem legde contacten met
een landbouwschool in La Villegas, Ecuador.
De leerlingen van deze scholen wisselen uit rond wereldburgerschap maar ook specifiek rond thema’s als
biodiversiteit, monocultuur en klimaatverandering. De leerkrachten willen samenwerken rond didactische
materialen en didactiek voor landbouwonderwijs.
 Bekijk het fotoverslag dat de leerlingen uit Kisantu maakten ter uitwisseling met de leerlingen van Eeklo in de
nieuwsbrief van april 2016
In Ecuador nam VVOB het voortouw om een methodiek uit te werken die de leerkrachten uit het technisch -en
beroepsonderwijs versterkt in het werken rond duurzaamheid met hun leerlingen. Deze methodiek zal ontwikkeld
worden in Ecuador, DR Congo en Vlaanderen. Dit gebeurt in samenwerking met het Departement Leefmilieu en
Energie (LNE), partner in het project van de landbouwscholenbanden.
Heb je interesse in deze methodiek? Kom dan naar de jaarlijkse NME-dag (Natuur- en Milieueducatie) op 10
november 2016 in Brussel. Binnenkort meer info op de website van LNE.

Inspiratie

Facebookpagina Scholenbanden
VVOB Scholenbanden heeft een Facebookpagina. We posten hier regelmatig
nieuwsberichten die interessant zijn voor scholenbanden. Like ons via je eigen
(scholenband)pagina en blijf zo op de hoogte!
 Facebookpagina Scholenbanden | SchoolLinks
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GESPOT

De Sleutelbloem in Peru
Tim en Bart, beiden leerkracht op de lagere school De Sleutelbloem in Brecht, reisden deze zomer af naar hun
partnerschool in Chincha in Peru. Ze namen Jules mee en die mocht overal mee op de foto! Een leuke blog
hield het thuisfront op de hoogte en is goed materiaal om nu ook de kinderen te betrekken bij de scholenband.
 Herlees het volledige avontuur van Jules, Bart en Tim op de blog bartentiminperu.skynetblogs.be

Jules op de pier waar een vissersfamilie volop bezig was
met het ophalen van de netten uit de Oceaan.

Een trosje grote bananen. Hier hebben ze veel soorten bananen.

Kleuterscholen
Er duiken een aantal Antwerpse kleuterscholen op die een scholenband zijn aangegaan. De Rups en De
Sterrenkijker gaan elk een scholenband aan met een kleuterschool in Marokko. Deze scholenbanden
maken deel uit van een project van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen om het kleuteronderwijs in Marokko
te versterken. Daarnaast is er ook nog De Bever uit Antwerpen, die een scholenband is aangegeaan met een
kleuterschool in Zambia.

ondersteuning

Ondersteunend materiaal voor
de zuidscholen
zz Infobrochure voor schooldirecties: een beknopte brochure over het
Scholenbandenprogramma in het Engels.
 www.scholenbanden.be/files/2016_folder_schoollinks_south_-_web.pdf
zz Schoolbezoeken van Noord naar Zuid en viceversa: met deze handige
brochures in het Engels kunnen de bezoekers uit het Zuiden hun reis voorbereiden
en ook de nodige voorbereidingen treffen om jullie goed te ontvangen.
 www.scholenbanden.be/en/support/visiting
zz Inspiratiegids Scholenbanden: de inspiratiegids Scholenbanden die vorig jaar in het Nederlands verscheen werd
grotendeels vertaald naar het Engels.
 issuu.com/vvob/docs/2014_school_links_inspiration_guide
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GEZOCHT

Vlaamse kleuterschool gezocht voor
een scholenband met Zimbabwe!
In Zimbabwe werkt VVOB expliciet rond kleuteronderwijs en in het verlengde daarvan
willen we graag een scholenband opstarten. In Zimbabwe werd al een gemotiveerde
school gevonden en nu zijn we op zoek naar een Vlaamse school die deze uitdaging wil
aangaan.
Is jouw school geïnteresseerd? Of ken je een kleuterschool die geïnteresseerd
zou kunnen zijn? Laat het ons zeker weten! (zie contactgegevens onderaan)

Samen bellen voor
kwaliteitsvol onderwijs
Op 5 oktober is het de Internationale dag van de Leerkracht. Vanaf nu
richten we onze actie op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), meer
bepaald op het 4de doel: kwaliteitsvol onderwijs (in het Engels: quality
education).
Zou het niet fantastisch zijn als ook de scholenbanden op 5 oktober de bel extra laten rinkelen voor kwaliteitsvol
onderwijs? We kunnen zo een wereldwijd web (een www!) uitbouwen van scholen die opkomen voor goed onderwijs
voor alle kinderen en jongeren.
Alle deelnemende scholen in het buitenland willen we op de website www.savedbythebell.be visualiseren op
een wereldkaart. Vanuit België zal een web vertrekken met lijnen naar zoveel mogelijk andere landen en
regio’s. Die stellen allemaal leerkrachten en scholen voor die zich engageren om leerlingen kwaliteitsonderwijs
aan te bieden. Laat je scholenband weten via savedbythebell@studioglobo.be zodat ons www verder kan
uitbreiden.
Studio Globo zorgt ook voor een informatienota in het Frans, Engels en Spaans. Daarin leggen we uit wat
Saved by the bell is en hoe een school op een eenvoudige manier een belmoment kan organiseren. Deze
nota’s zijn te vinden via volgende webpagina: www.savedbythebell.be/nl/lesmateriaal/nederlands.
Voor scholen die meer willen doen, is er de mogelijkheid om een gezamenlijk of gelijktijdig belmoment te
organiseren. Daarbij staan beide scholen in contact via online communicatiemogelijkheden zoals mobiele
telefoon, Skype, videoconferentie… Ook hier meer info via www.savedbythebell.be.

Nieuwe deadline
De volgende deadline om een eindrapport en nieuw actieplan in te dienen is
15 november 2016.
Vanaf 2017 zal er nog maar één deadline zijn om in te dienen, namelijk 15 mei.
De indieningsdatum van november valt vanaf 2017 dus weg!
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babbelbox
“Onze school heeft eigenlijk
twee rode draden: kunst en
groen. Door alle activiteiten
hieraan op te hangen, ben je
als school wel verplicht om hier
creatief mee om te springen. Alles
hangt zo aan elkaar vast. Een
scholenband helpt om creatief
te zijn. Zonder de scholenband
zou onze musical misschien
nooit uitgewerkt zijn. En omdat
het met een school in het Zuiden
is, leer je zelf heel wat bij over
een ander land en een andere
cultuur. We moeten de wereld
immers toch een stukje beter
maken.”
Jo Van Der Fraenen, leraar 5de leerjaar GIBO De Belhamel, Schellebelle

KALENDER
23 september

Infosessie Scholenbanden in Gent

26 september

Infosessie Scholenbanden in Antwerpen

27 september

Infosessie Scholenbanden in Brussel

5 Oktober

Saved by the Bell – Internationale Dag van
de Leerkracht

Oktober

Bezoek van Rwandese partnerschool aan
Atheneum Mariakerke

November

Bezoek van Rwandese partnerschool
aan Bernarduscollege Oudenaarde

10 november
NME-dag (Brussel)

15 November

Indieningsdatum actieplannen (subsidie)

Contact
VVOB vzw, Scholenbanden, Julien Dillensplein 1 bus 2A,
1060 Brussel (Sint-Gillis), België (nieuw adres!)
T • +32 (0)2 209 07 97
E • info@scholenbanden.be
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