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SCHOOLJAAR 2020-2021

 



 
Film is voor jongeren de manier bij uitstek om zich te laten 
onderdompelen in een andere wereld. Met een ruim aanbod aan 
wereldfilms zorgt MOOOV voor verre reizen …
De festivalvoorstellingen voor scholen zullen in 2021 van 20 tot en 
met 30 april in de Siniscoop en de Greta Weynzaal lopen. Je bent als 
leerkracht vrij om binnen deze festivalperiode zelf een festivalfilm, dag en 
uur te prikken die jouw klas of school het beste past.
In 2019 werden er multiculturele combipakketten (voor leerlingen vanaf 
het 4de jaar) gemaakt rond brandend actuele thema’s als migratie en 
diversiteit,  met verrassende bezoekjes. In Sint-Niklaas kon je een film 
combineren met een bezoek aan het Rode Kruis Opvangcentrum of met 
een bezoek aan de Moskee. 
 
BELANGRIJK! Heb je nood aan film- en educatief materiaal op maat? 
Aarzel niet om de vraag te stellen. MOOOV kan zich aanpassen aan 
doelgroepen (OKAN, BuSO…), kan thematisch materiaal aanleveren en 
maakt voor jou het geschikte pakket!
 
 
 
 Visiedagen aan huis met link naar films

voor kleuter-, lager en secundair onderwijs 
tijdens het

weekend van 9 tot 11 oktober 
Inschrijven via www.mooov.be

 
 



 
In Sint-Niklaas presenteert MOOOV een ruim aanbod aan wereldfilms voor 
het secundair onderwijs. Voor elk wat wils dus. En ligt je school niet op 
wandelafstand van de bioscoop, dan zorgt MOOOV ervoor dat bussen van 
De Lijn jullie aan de schoolpoort komen oppikken en rechtstreeks naar het 
festival voeren. Lekker makkelijk dus.
Bij elke film die wij aan scholen aanbieden, maken wij een uitgebreide 
lesmap, die je als pdf gratis kan downloaden via de filmpagina’s zelf. Je kan 
op de filmpagina ook meteen doorklikken naar een digitale filmfiche, ideaal 
om de bespreking klassikaal te starten via het smartboard.
 
Kostprijs:
filmticket: 3,90 EUR per leerling
filmticket + busvervoer: 8,90 EUR per leerling
leerkrachten gratis
 
Hoe reserveren?
Prik een dag en uur binnen de festivaldata die jouw klas of school het beste 
past. Mail ons je keuze, samen met de film die jullie willen bekijken en het 
aantal leerlingen. Wij plannen dan meteen je voorstelling in of bekijken 
samen de aansluitmogelijkheden. Vergeet niet te vermelden of je gebruik wil 
maken van ons busvervoer.
Blijf je graag automatisch op de hoogte van de activiteiten, schrijf je dan in 
op de MOOOV nieuwsbrief door te mailen naar greet.stevens@mooov.be. 
 
 
 



FILMMAGIE

 
Filmmagie Sint-Niklaas bestaat meer dan 80 jaar en is een groep 
vrijwilligers met een passie voor film.
Ze bieden alle secundaire scholen van de stad de mogelijkheid in te 
tekenen op een aantal kwaliteitsfilms. De voorstellingen gaan door in 
de stadsschouwburg of het museumtheater.
De aanvragen door de scholen gebeuren de eerste week van 
september, een didactisch dossier wordt door Filmmagie bezorgd.
 
Kostprijs:
De prijs bedraagt 3 EUR per leerling.
 
Hoe reserveren?
Door te mailen naar walter.goedeme@skynet.be of 
hildegardemariman@yahoo.com
 
 
 
 



VILLA PACE 2020
 
 
         
Het inhoudelijk thema van Villa Pace 2020, van vrijdag 4 tot zondag 
6 september, zou ‘DIVERSITEIT FLEURT SINT-NIKLAAS OP’ worden. 
Dat ‘opfleuren’ was een knipoog naar tal van evenementen die dit 
jaar te maken zouden hebben met bloemen. Jammer genoeg kan 
Villa Pace door de coronamatregelen niet plaatsvinden, de stad 
zal er wel alles aan doen om binnen de toegelaten grenzen er 
toch een fleurige zomer van te maken. Het belangrijkste woord in 
het thema ‘DIVERSITEIT FLEURT SINT-NIKLAAS OP’ is natuurlijk 
‘diversiteit’. Net als de andere centrumsteden is Sint-Niklaas 
een multiculturele stad waar meer dan honderd verschillende 
nationaliteiten samenleven, met eigen achtergronden, gewoontes, 
identiteiten. Maar ook inzake levensbeschouwing, seksuele 
geaardheid, leeftijd zijn onze inwoners uiteraard verschillend. Het 
is een uitdaging om al die mensen gelijke kansen te geven en 
zich goed te laten voelen in onze stad. Villa Pace is bij uitstek 
een ‘divers’ evenement. De 75 standhouders op de Wereldmarkt 
vormen een smeltkroes van nationaliteiten, talen, culturen, 
engagementen en - last but not least - originele gerechten. Elk 
jaar opnieuw komen tienduizenden mensen afgezakt naar het 
centrum van Sint-Niklaas. Speciaal voor kinderen voorzien we 
een educatief rodedraadspel en gevarieerde animatie. In 2020 
dus voor één keer niet, maar volgend jaar zijn we er weer met een 
fantastisch rodedraadspel en kinderpret!
 
 
 
 
 
 
 



MAAK VAN UW SCHOOL EEN KRASSE SCHOOL!

 
 KRAS is een kant-en-klaar schooloverschrijdend debat- en rollenspel voor 

jongeren van de derde graad secundair onderwijs. In de debatten belichten we 
mondiale maatschappelijke thema’s, vanuit de economische, ecologische en 
sociale invalshoek.    
Binnen KRAS leren jongeren debatteren over mondiale thema’s (vb. klimaat, 
werk, migratie…). We willen jongeren mondig maken en hen een kans geven om 
hun stem te laten horen. Durven spreken voor een groep, een goede argumenta-
tie opbouwen, inspelen op elkaars standpunten... Jongeren krijgen de kans om al 
deze vaardigheden in een veilige omgeving te oefenen.  
Alles wordt in goede banen geleid door Jeugddienst Globelink en de betrokken 
leerkrachten.    
Stop seksisme, stop racisme, één strijd: internationale solidariteit?  
Identiteit = politiek! Denk maar aan het hoofddoekendebat op school, discussies 
over dubbele nationaliteiten en racistische uitspraken op sociale media… 
Mag ik kinderen verhalen vertellen over zwarte piet of ben ik dan racistisch?            
Moeten mensen op elk officieel document de keuze krijgen tussen ‘m/v/x’? Mag 
ik nog ‘blanke’ zeggen, of moet ik mijn woorden wikken en wegen om het poli-
tiek neutraal te houden? En moeten we in ieder openbaar gebouw genderneu-
trale toiletten installeren?  
Je voelt het al… Geen enkel thema dat politieke debatten meer domineert dan 
IDENTITEIT!  
     
 
 
 
 
 
 



Hoe verloopt dit praktisch?        
Aansluitend op de schooluren komen we tussen oktober en mei zes keer 
samen in Sint-Niklaas (meestal op woensdagnamiddag). 
-Introductie in het jaarthema IDENTITEIT (schooljaar 2020 – 2021) 
-Drie rollenspelen waarin de leerlingen zich verdiepen in het thema en diverse 
standpunten leren kennen en verdedigen. 
-Lokale analyse: ‘Identiteit en Sint-Niklaas’. Waar zien de jongeren problemen, 
kansen? Uitwisseling met lokale experts zodat er scherpere vragen kunnen 
gesteld worden aan de lokale politici. 
-Lokale Slotzitting: de leerlingen gaan in debat in het stadhuis met lokale 
politici. 
-Tot slot trekken we begin mei met alle KRAS-groepen voor één dag naar 
Brussel voor Plenum (b)XL! In de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement 
mogen deze 600 KRASjongeren hun meningen officieel op tafel gaan leggen. 
We vertalen de lokale oefening naar het Vlaams, federaal en mondiale niveau. 
We trekken in debat met experts en politici en komen met gestemde aanbeve-
lingen uit deze dag die we terug naar de politici brengen. 
 
Hoe reserveren? 
Zijn jouw leerlingen erbij en laten ze vanaf het begin hun stem gelden in het 
debat?  Mail dan naar Anja.Dewachter@sint-niklaas.be tegen eind augustus 
ten laatste. 
Gegevens organisatie: 
Globelink vzw        
Onderwijsstraat 126b, 1070 Anderlecht        
tel: 02 527 91 94 
www.globelink.be/kras 
Kostprijs: 
De deelname aan KRAS wordt door het team internationale samenwerking 
betaald, bij minimale deelname van 3 scholieren van dezelfde school. 
 



 
YOUCA, YOUth for Change and Action - vroeger Zuiddag- is een organisatie 
voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een 
duurzame en rechtvaardige samenleving. 
 
YOUCA Action Day 
De YOUCA Action Day gaat door op donderdag 15 oktober 2020. Dan en-
gageren meer dan 15.000 leerlingen van over heel Vlaanderen en Brussel 
zich door één dag te gaan werken, voor een loon van 55 EUR per dag. Dit 
jaar gaat dat naar een groot project dat zich afspeelt in Brazilië, België 
én de Filipijnen van KIYO, een organisatie die inzet op het versterken van 
jongeren. Met dit project wil KIYO jongeren ondersteunen om voor hun 
rechten op te komen. Jongeren mogen, of liever moeten, meer #impACT 
hebben in de maatschappij. Met de YOUCA Action Day promoot je actief 
burgerschap en breng je solidariteit binnen op je school. Daarnaast bied je 
je leerlingen een uitdagende (eerste) werkervaring aan en bouwen ze aan 
hun competenties voor nu en later (CV schrijven, motivatiebrief opstellen, 
contact met werkgevers, ...). Zo dragen ze actief bij aan een duurzame en 
rechtvaardige samenleving. Alle info vind je op https://www.youca.be/   
tijdslijn.    
Je kan je school inschrijven voor de YOUCA Action Day via onze jobbank. 
(https://jobbank.youca.be) 
 
 
 
 
 
 



 
Educatief pakket 
Elk jaar stelt YOUCA samen met haar partnerorganisatie een educatief pakket 
samen. De inhoud van de lessen hangt steeds samen met de uitdaging, het 
project en het land van dat jaar. Zo staat het educatief pakket van 2020 
helemaal in het teken van Shrinking Space en mensenrechten, Brazilië en de 
Filipijnen. Alle educatieve pakketten van de afgelopen jaren vind je terug op 
de accountpagina van YOUCA op klascement.     
Projectfilm 
Rond het project draait YOUCA ieder jaar ook een projectfilm. De films van de 
voorbije jaren vind je terug op ons Youtubekanaal. Aansluitend bij deze films 
kan je ook een bijhorende les downloaden.  Dit jaar maken we opnieuw een 
film, die volledig in teken zal staan van de de jongeren in Brazilië. De film en 
het educatief pakket zijn beschikbaar net voor de aanvang van het nieuwe 
schooljaar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trajecten voor jongeren 
De trajecten voor jongeren bij YOUCA zijn beperkt tot leerlingen die naar 
school gaan op een YOUCA-school. Zo kunnen ze instappen in het ambas-
sadeurstraject, waarbij ze tijdens de zomervakantie het project dat we dat 
jaar steunen bezoeken. Eens terug in België vertegenwoordigen zij YOUCA 
overal: op school, bij werkgevers, in de pers, en ver daarbuiten! 
Daarnaast organiseert YOUCA elk jaar de VIP-dag. VIPS zijn leerlingen die op 
jouw school mee hun schouders onder de YOUCA Action Day willen zet-
ten. Een extra hulp voor de leerkracht en een belangrijke motivator bij hun 
medeleerlingen. Deze jongeren worden op vrijdag 18 september getraind in 
actievoeren en public speaking.   
 
Kostprijs: Gratis 
Hoe reserveren: 
Hannes Knapen 
Hannes@youca.be 
0472 27 68 9
 
 
 



 
 
Het belangrijkste doel van Oxfam-Wereldwinkels is het onrecht in de  huidige 
handelsrelaties bekendmaken bij het brede publiek. Want handel is een krach-
tige hefboom voor duurzame ontwikkeling. Maar heel wat producenten in het 
Zuiden krijgen geen eerlijke kans op de wereldmarkt. Daardoor leven ze vaak 
in armoede. Door aan te tonen wat er vandaag misloopt in de wereldhandel,  
maken ze het brede publiek bewust van het onrecht dat miljoenen boeren in 
het Zuiden treft. We zijn er van overtuigd dat hierdoor steeds meer mensen   
eisen dat dit model verandert en beleidsmakers niet anders kunnen dan         
ingrijpen.           
Ze werkten heel wat materiaal uit rond hun expertisethema’s waarmee je aan 
de slag kan gaan, binnen én buiten de schoolmuren. De methodieken liggen 
voor het grijpen voor alle leeftijden! 
Download de catalogus ‘Eerlijke Handel op School’ via
https://www.oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school.
 
Wist je dat Sint-Niklaas sinds 2008 een Fair Trade Gemeente is? Hiermee 
willen we de burgers meegeven waarom duurzaam winkelen een nut kan 
hebben! Dat begint bij jongeren, én in de klas! Wil je graag met de klas een 
Fair Trade fietstocht maken en tal van Fair Trade winkeladressen leren kennen? 
Dat kan, de stad biedt de route aan in een papieren versie of je kan hem ook 
downloaden via de website: https://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/
bestuur-en-participatie/projecten/fairtradegemeente.
 
 



Solidagro ondersteunt secundaire scholen die aan de slag willen rond     
duurzame voeding. Onder de noemer ‘eet bewust’ bieden ze gratis 
trajecten aan waarbij ze samen kiezen voor gezonde, ecologische, eerlijke 
en afvalarme voeding. Ze helpen je om met de leerlingen te verkennen 
wat er scheef loopt en om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Ze 
staan stil bij wat we zelf kunnen doen en gaan op zoek hoe ook de school 
tot duurzame verandering kan komen. Ze kiezen bewust voor een traject 
op lange termijn. Hoe dit traject concreet wordt ingevuld en hoe intensief 
de samenwerking is, stemmen de partners (Solidagro – school – anderen) 
op elkaar af. Ze geven het traject samen met jullie vorm zodat het volledig 
aansluit bij wat al gebeurt op jullie school.
 



Link met duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)
 
Solidagro wil steeds een directe link maken met de SDG’s. De meest 
toepasbare in dit thema zijn:
 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen
Solidagro kiest ervoor om naar leerlingen toe in te zetten op hun eigen 
voedselcultuur en te focussen op wat wij als consument kunnen doen.
De eigen voedselcultuur wordt in vraag gesteld.
De wereldwijde problematiek rond eten kan gelinkt worden aan de invloed 
van de eigen voedselcultuur.
De klimaatveranderingen kunnen gelinkt worden aan de invloed van de eigen 
voedselcultuur.
De eigen voedselcultuur wordt aangepast (bewuster en duurzamer gaan eten).
We werken draagvlakversterkend naar de school, de leerkrachten en directie 
toe. Een groter en sterker draagvlak zorgt voor het bereiken van verschillende 
resultaten die bijdragen aan een duurzaam beleid rond voedselcultuur op de 
school.
Het ondersteunen van leerlingen in hun gedragsverandering. (Leerkrachten 
kunnen een grote rol spelen in het verduurzamen van de voedselcultuur van 
leerlingen en hun kijk op eten.)
De voedselcultuur wordt structureel – op schoolbeleidsniveau – aangepast.
 
Kostprijs:
gratis
Hoe reserveren?
mailen naar info@solidagro.be 
 
 
 
 
 
 



 
SDG’s (Sustainable Development Goals) 
 
In 2015 namen de wereldleiders de Agenda 2030 voor Duurzame 
Ontwikkeling aan. Daarin staan 17 Duurzame Ontwikkelingsdoel-
stellingen (Sustainable Development Goals, afgekort als SDG’s). 
Daarmee engageren meer dan 190 landen zich om de wereld en onze 
maatschappij duurzamer te maken tegen 2030. 
Voor zo een uitdagende agenda is samenwerking nodig. Samenwerking 
tussen landen, maar ook de overheid, bedrijven, organisaties en burgers 
kunnen de handen in elkaar slaan. Ook scholen hebben een rol.        
De SDG’s vormen een kompas dat richting geeft aan onze wereld en 
wat we zelf ondernemen. Ze kunnen een goede leidraad zijn, ook voor 
scholen erg bruikbaar, want de overgang naar een meer duurzame 
wereld is erg complex. 
De inpiratiegids ‘Teach for SDG’s’ werd speciaal voor het onderwijs 
geschreven: naast tips om de SDG’s in het schoolbeleid te integreren, 
worden er per SDG-tips voor specifieke acties of methodieken gegeven, 
met verwijzingen naar meer achtergrondinformatie én interessante 
experten. 
Link via: https://www.11.be/downloads/doc_download/2184-inspi-
ratiegids.

        
 
 
 
 
 



 
Ook jongeren in onze stedenbandstad Tambacounda (Senegal) gingen 
aan de slag met de SDG’s. Via de methodiek van storytelling maak-
ten ze hun verhaal en getuigen ze over armoede, klimaatverandering, 
illegale migratie, gezondheid, kindhuwelijken, enzovoort. Deze filmpjes 
dienen om in een pedagogische context te bespreken: 
https://www.comundos.org/en/videolist?field_video_category_

tid=All&language=All&field_video_country_tid=178 
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