ACTIEFICHE - BASIS/SECUNDAIR

SAMENWERKEN MET EEN SCHOOL UIT
AFRIKA, AZIË OF LATIJNS-AMERIKA
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VVOB Scholenbanden – www.scholenbanden.be - info@scholenbanden.be
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• Wil je graag de blik van je leerlingen verruimen en hen laten proeven van verschillende
leefwerelden?
• Wil je hen op een respectvolle manier leren omgaan met diversiteit?
• Heb je zin om je ervaringen te delen en je eigen lespraktijk te versterken?
• Wil je de leerstof concreet toepassen op een originele manier?

Dan is een scholenband iets voor jou!

Wat is een scholenband?
Een scholenband is een partnerschap tussen een Vlaamse school
en een school in een land dat op de DAC-lijst staat.
Het gaat om een duurzaam en gelijkwaardig partnerschap waarbij
educatieve doelstellingen centraal staan. Scholen wisselen uit op
niveau van de leerlingen en op niveau van de leerkrachten.

duurzame
school
straffe
school

“De DAC-lijst is een lijst van landen die officiële ontwikkelingshulp krijgen. De landen
worden onderverdeeld in inkomensgroepen. Het gaat dan over landen uit Afrika, Azië
of Latijns-Amerika.”

MOS en Scholenbanden
Willen we de aarde voor iedereen leefbaar houden, dan moeten we er samen aan werken. MOS
en Scholenbanden bieden de kans om samen milieuthema’s te bekijken en aan te pakken, over
de grenzen van landen en continenten heen.
• Behaalde jouw school de groene vlag en wil je graag je ervaringen delen met scholen Afrika,
Azië of Latijns-Amerika? Wie weet worden jullie wel samen een eco-school?
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Wat zijn Eco-Schools?
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.
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.
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.
Elkaar vinden om elkaar creatief te beïnvloeden gebeurt via Facebook en brengt scholen
heel dicht bij elkaar!
Eco-Schools kunnen voor hun werking een waardering krijgen via een Groene Vlag.
Het aantal Groene-Vlagscholen in Vlaanderen groeit! Een overzicht hiervan vind je terug
op www.mosvlaanderen.be>MOS-aanbod>Eco-Schools.
Meer info over Eco-Schools vind je op www.ecoschools.global of in de Eco-Schools-presentatie op de MOS-website.

• Laat je inspireren door je partnerschool: In sommige landen heb je,
veelal uit noodzaak, duurzame scholen: ze hebben een eigen groentetuin en houden zelfs dieren of hebben een eigen biogasinstallatie.
Of misschien ben je benieuwd hoe ze omgaan met de gevolgen van
de klimaatsveranderingen?
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• Inspireer je partnerschool: Hoe werk je participatief met je leerlingen
rond milieuthema’s? Hoe doe je aan vergroening van de speelplaats?
Hoe betrek je de omgeving in je lessen?
• 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.
Bekijk de goed voorbeeldfiche: “De wereld is je achtertuin”
op de MOS-website/educatieve materialen
“We vinden het extra verrijkend aangezien de leerlingen op onze school bijna allemaal een andere (niet-Europese) achtergrond hebben. Voor deze leerlingen is het dus dubbel interessant omdat
zij met een andere achtergrond opgroeien in België, maar toch niet goed weten hoe het er in het
Zuiden echt aan toe gaat.” (Freya Verdickt, lerares 1ste leerjaar, basisschool Vijverbeek, Zellik)

Hoe begin je er aan?
1. Informeer jezelf. Wat is een scholenband? Wat is de meerwaarde voor mijn school, voor mijn
leerlingen? Wat is de motivatie en visie om ermee te beginnen? Waar willen we naar toe?
Hoeveel tijd kruipt erin? Wie kan mij ondersteunen?
2. Creëer een draagvlak op je school bij directie en het lerarenteam. Zoek aansluiting bij de
eindtermen en leerdoelen en bij reeds bestaande projecten en initiatieven. Maar vergeet niet
om ook de leerlingen participatief te betrekken en het project te laten aansluiten bij hun
leefwereld. Een gedragen project heeft meer slaagkans!
3. Zoek een partnerschool. Heb je al nagedacht met welk soort school je in zee wil gaan?
Wat verwacht je en wat kan je geven? Heb je al contacten met een school in Afrika, Azië of
Latijns-Amerika? Of wil je dat een organisatie je helpt met het zoeken naar een school?
4. Kennismaking en communicatie. Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Zoek uit op welke
manier je best met elkaar communiceert, in welke taal en via welke weg. Wat verwachten we
van elkaar? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van elke school?
5. Plan samen activiteiten. Een scholenband stelt educatieve doelstellingen centraal. Scholen
wisselen uit op niveau van de leerlingen en op niveau van de leerkrachten. Waarover ga je
uitwisselen? Wat heb je elkaar te bieden? Wat kan je leren van de ander?
Deze publicaties helpen je een scholenband op te starten:
draaiboek voor beginnende scholenbanden en inspiratiegids scholenbanden

Ondersteuning door VVOB Scholenbanden
VVOB biedt de Vlaamse scholen en hun partnerscholen ondersteuning
in het uitbouwen van een kwaliteitsvolle samenwerking.
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Coachen van scholen
• VVOB ontwikkelde heel wat gratis ondersteunend materiaal
(nieuwsbrieven, brochures, handleidingen, posters, inspiratiegidsen,...)
die scholen helpen hun partnerschap kwaliteitsvol uit te bouwen.
• Jaarlijks organiseert VVOB één à twee vormingen voor scholen met een scholenband.
Deze vormingen zijn thematisch of uitwisselingsmomenten met andere scholenbanden.
• VVOB legt minstens één keer per jaar een schoolbezoek af bij elke Vlaamse school met een
scholenband, maar is daarnaast ook altijd bereikbaar voor praktische of meer inhoudelijke
vragen via telefoon of e-mail.

Financiële ondersteuning
Scholen kunnen een subsidie aanvragen bij VVOB voor het realiseren van hun partnerschap. Op
basis van een actieplan kan je een aanvraag indienen voor een subsidie.
VVOB werkt met een groeimodel of kwaliteitsniveaus, gaande van beginnende scholenband,
scholenband met ervaring, gevorderde scholenband tot een duurzame scholenband. Elk hoger
niveau impliceert een sterkere scholenband zowel op vlak van activiteiten van de scholenband,
als op vlak van dimensies als draagvlak, communicatie, verzelfstandiging,...
Voor elk kwaliteitsniveau kan je eenmaal een subsidie aanvragen en het bedrag is afhankelijk
van het niveau waarin je scholenband zich bevindt. De maximale subsidie bedraagt €4000 en
naarmate je scholenband groeit, verwachten we een eigen inbreng.
De subsidie wordt gebruikt voor het realiseren van de vooropgestelde activiteiten en een eventueel geplande uitwisselingsreis met leerkrachten en/of directies. Het bedrag is een gezamenlijk
bedrag voor de Vlaamse school en de partnerschool. Beide scholen leggen nadien verantwoording af over het budget.
Er is één oproep per jaar, telkens op 15 mei. Alle verdere info voor het indienen van een actieplan
vind je op de website van Scholenbanden.

Wil je meedoen?
Neem contact op met VVOB via: www.scholenbanden.be of info@scholenbanden.be

