
Beste directie

Uw leerling wenst deel te nemen aan het project ‘Terug naar de klas’ van de Vlaamse Scholierenkoepel en vraagt

uw toestemming voor deze deelname. We zijn alvast verheugd dat uw leerling zich hiervoor wil engageren.

Wat is ‘Terug naar de klas’?

Op donderdag 17 en vrijdag 18 november bieden we professionals binnen het onderwijs(beleid) (denk aan

parlementsleden, lokale politici, onderzoekers, beleidsmedewerkers …) de unieke kans om voor één dag terug

naar de klas te gaan. Zij zijn dagelijks professioneel met lokaal of Vlaams onderwijs(beleid) bezig, maar zaten al

lang zelf niet meer op de schoolbanken.

Een scholierenbril stelt heel wat zaken scherper. Deze korte inleefstage kan hen de nodige inzichten geven om

de actuele uitdagingen in ons onderwijs aan te pakken.

Uw leerling gaf zich op als deelnemer en wenst voor 1 schooldag een professional mee op sleeptouw te nemen.

Met deze brief hopen wij u te overtuigen om toe te stemmen op de deelname van uw leerling.

Hoe zou dit er praktisch uitzien?

● Uw scholier krijgt voor één lesdag een nieuwe klasgenoot: een professional binnen het

onderwijs(beleid).

● De deelnemende professional loopt een hele dag dubbel met uw leerling (inclusief lunch).

● Uw leerling maakt alle praktische afspraken met de deelnemende professional. U hoeft geen afspraken

te maken.
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Wat verwachten we van u en uw school?

● Openstellen van uw school voor de deelnemende professional.

● Leerkrachten op de hoogte brengen, plekje in de leerlingenrefter voorzien.

● Mondeling toestemming voor de deelname van uw leerling. De leerling dient aan te geven toestemming

te hebben van diens directie.

● Om het project te doen slagen dient de deelnemende professional binnen het onderwijs(beleid) een zo

realistisch mogelijk beeld te krijgen van het dagdagelijkse schoolleven. We vragen dus dat u de

schooldag en de lessen niet aanpast.

● In de week van ‘Terug naar de Klas’ krijgt de nationale en regionale pers ook een lijst met alle

deelnemers en scholen die deelnemen aan ‘Terug naar de Klas’. Mogelijks komt er dus ook een

journalist langs op uw school. Gelieve ons de hoogte te brengen indien u geen persbezoek wenst op

school.

*De Vlaamse Scholierenkoepel versterkt leerlingen en leerlingenraden in de hele Vlaamse gemeenschap en

verkondigt de mening van scholieren over alles wat met secundair onderwijs te maken heeft. We streven naar

een beter onderwijs voor élke scholier.

Indien u verdere informatie wenst, hoor ik het graag op onderstaand adres.

Met vriendelijke groeten

Liesje De Rijcke

liesje@scholierenkoepel.be
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