Westmalle, 19 september 2017

Betreft: scholierenparlement
Ter informatie aan de ouders
Beste leerling
Je bent tussen 16 en 18 jaar oud.
Je houdt van stevig discussiëren.
Je wil het fijne weten van mondiale thema’s en politiek beleid.
Je bent bereid je in te leven en vast te bijten in een bepaalde rol.
Je durft het debat aangaan met experts en politici.
Of je bent tenminste bereid om dit allemaal te leren …
… dan is dit iets voor jou!!!
Het scholierenparlement is een spel, maar dan een spel omtrent ernst. Je neemt deel aan een discussie
in een rollenspel over een wereldwijde thematiek. Dit jaar is het thema “MIGRATIE: people on the
move”. Het gaat hierbij evengoed over de redenen waarom mensen vertrekken, de hindernissen
onderweg en de nieuwe thuis (de multiculturele samenleving, wonen en werken, beeldvorming) ...
Hoewel migratie van alle tijden is, is dit een erg actueel onderwerp omdat we er deze keer zelf mee te
maken hebben. Het is niet ver van ons bed! Hoe gaan we met deze multiculturaliteit om?
Gedurende een heel jaar kruip je in een bepaalde rol en je vertegenwoordigt zowel landen,
belangengroepen als partijen… zoals de Verenigde Staten, ALA (een extreem rechtse Australische
partij), Hongarije, Frontex (de grenswacht van Europa), UNHCR (VN- vluchtelingencommissariaat), de
familie Konaté, de CDU (partij van Merkel), Mexico, Turkije, de Filippijnen … Op die manier ervaar je
aan den lijve welke spanningen er ontstaan tussen de betrokken partijen en ga je zelf op zoek naar
mogelijke oplossingen. We geven iedereen een stem, ook diegenen die vaak niet gehoord worden op
het politieke wereldtoneel. Het is aan jou om je rol met vuur te verdedigen. Er is ook een aangepast
bedrijfsbezoek gepland.
Tijdens een startzitting, vijf parlementaire zittingen en een slotzitting kunnen de deelnemende partijen
moties en amendementen indienen, bediscussiëren en stemmen. Om geïnformeerd te zijn over dit
onderwerp krijg je een dossier over het thema, de standpunten van de verschillende partijen en de
onderwerpen van de zittingen. De leerkrachten begeleiden hierbij de deelnemende leerlingen. De
regionale slotzitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De overkoepelende slotzitting
gaat door in Brussel. Alle Vlaamse scholierenparlementariërs trekken naar de Kamer, de Senaat en het
Vlaamse parlement met hun standpunten en gaan er in debat met onze nationale politici.
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Het parlementaire jaar begint in september en loopt tot april. Scholierenparlementariër ben je tijdens
de schooluren en af en toe erbuiten. We willen wel onderstrepen dat de lessen op school gewoon
doorgaan en dat de deelnemers de gemiste leerstof zelfstandig moeten verwerken. Bepaalde
verplaatsingen moeten de leerlingen zelf en zonder begeleiding doen. Voorbereiding tot een zitting
gebeurt normaal tijdens de middagpauzes onder begeleiding van leerkrachten.
Het scholierenparlement is er voor leerlingen van de derde graad. Onze school, het Maris Stella
Instituut, het Immaculata Instituut, het Mariagaarde Instituut en het Koninklijk Atheneum slaan al
enkele jaren de handen in elkaar om een parlement op te starten onder leiding van de gemeente Malle.
Je discussieert dus ook met jongeren van andere scholen. Op dit moment zijn er ongeveer
25 scholierenparlementen in Vlaanderen, wat goed is voor ongeveer 750 parlementariërs.
De zittingen vinden plaats op volgende data:
startbijeenkomst

van 17 uur tot 19 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis;
commissiezitting 1
dinsdag 17 oktober
van 13.15 uur tot 15.50 uur;
commissiezitting 2
donderdag 16 november
van 13.15 uur tot 15.50 uur;
commissiezitting 3
maandag 22 januari
van 13.15 uur tot 15.50 uur;
commissiezitting 4
donderdag 22 februari
van 13.15 uur tot 15.50 uur;
commissiezitting 5
maandag 12 maart
van 13.15 uur tot 15.55 uur (zitting uit de rol);
(er is bovendien ook een bedrijfsbezoek gepland tijdens een van bovenstaande dagen)
slotzitting
donderdag 26 april
van 18.00 uur tot 20.00 uur in het
gemeentehuis met schepenen en
burgemeester;
overkoepelende slotzitting
vrijdag 4 mei
een hele dag in de Senaat, de Kamer en het
Vlaamse Parlement (Brussel).
dinsdag 10 oktober

Mogen wij aan de ouders vragen onderstaand strookje te ondertekenen ter kennisname. Het strookje
wordt zo snel mogelijk terug bezorgd aan een van de begeleidende leerkrachten.
Wij zijn ervan overtuigd dat het een leerrijke en boeiende ervaring zal worden voor onze
parlementariërs.

Met vriendelijke groeten

T. Caers, S. Loenders, V. Luyts
begeleidende leerkrachten

E. Van Huffelen
algemeen directeur

 terug te bezorgen aan een begeleidende leerkrachten ten laatste op vrijdag 22 september 2017
De ouders van …………………………………………………………..…………………

klas:

5 ……………………..

hebben kennis genomen van het feit dat hun zoon/dochter deelneemt aan het scholierenparlement
van Malle.
Handtekening van één van de ouders
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