Westmalle, 24 september 2018
Betreft: project ‘Handen uit de mouwen. Vrijwilligerswerk voor de leerlingen van 4 SO’
Geachte ouders
Vorige week vertelden wij onze leerlingen over een nieuw project dat we willen opstarten in 4SO. Op
donderdag 20 september gaven we hierover ook een woordje toelichting aan de ouders die aanwezig
waren op de klassikale ouderavond. Graag informeren wij u ook langs deze weg over dit project.
De leerlingen van 4SO hoeven op woensdag 3 april 2019 niet naar school te komen. Zij trekken de
wereld in om de handen uit de mouwen te steken.
Waarom? Onze visie.
- Er wordt op school in verschillende lessen gesproken over sociaal engagement. Regelmatig wordt
op leerlingen beroep gedaan om geld in te zamelen voor een goed doel. Graag willen wij hen dat
maatschappelijk engagement ook daadwerkelijk laten beleven.
- Leerlingen zijn op SJB sterk cognitief bezig, zij worden dagelijks voor stevige intellectuele
uitdagingen geplaatst. Toch willen we ook aandacht besteden aan andere aspecten van de mens
(hoofd, hart en handen).
- Leerlingen in 4 SO zijn in volle ontwikkeling. Wij verwachten van hen dat ze uitgroeien tot
zelfstandige individuen, die zelf initiatief kunnen nemen en contacten leggen. Tot nu toe werd
veel voor hen geregeld door een volwassene (ouders, leerkrachten). Voor deze activiteit willen
wij beroep doen op hun groeiende autonomie. Dit kadert mee in het traject rond ‘weerbaarheid’
dat we in het 4de jaar afleggen.
Wanneer?
- De keuze van de werkplek gebeurt voor 15 november 2018.
- Het vrijwilligerswerk vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Leerlingen zetten zich 4 uur in,
tussen 8.00 uur en 18.00 uur.
- Op vrijdag 5 april is er een evaluatiemoment voorzien met de klassenleraar.
Welke werkplekken komen in aanmerking? Aan welke criteria moeten de activiteiten die
leerlingen uitvoeren voldoen?
- Leerlingen zetten zich vrijwillig in. Ze worden dus niet betaald.
- Iedere leerling zoekt een werkplek in zijn eigen buurt, eigen gemeente.
- Het moet gaan om een zinvolle activiteit, die door een leerling van het 4de jaar op een veilige
manier kan worden uitgevoerd.
- Maximum 2 leerlingen voeren samen dezelfde activiteit uit.
- Elke activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de klassenleraar.
- Er werd een suggestielijst opgesteld (bijlage 1) die nog aangevuld kan worden. We vragen aan u
om mee na te denken over mogelijke werkplekken en die naar de school te mailen:
college@sjbmalle.be, onderwerpregel: vrijwilligerswerk 4 SO.
- Er mag geen overlap zijn met het sociaal project van 5 SO (bijlage 2).
Wij hopen dat deze projectdag een boeiende en leerrijke ervaring zal zijn voor al onze leerlingen.
Met vriendelijke groeten
klassenleraren van 4 SO

E. Van Huffelen
algemeen directeur
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Bijlage 1 Suggestielijst mogelijke werkplekken
-

de groendienst van je gemeente
een bibliotheek
een crèche
een kleuterschool
een basisschool
de naschoolse opvang
huiswerkbegeleiding lagere schoolkinderen
een dierenasiel
een wereldwinkel
een vereniging voor allochtonen, vluchtelingen, anderstalige nieuwkomers
de sociale kruidenier (Zoersel)
de spelotheek Zoersel
een residentie voor senioren
een instelling voor andersvaliden
helpen bij de Vormselcatechese in je parochie
de Welzijnsschakel in Brecht
een koffiestop houden voor Broederlijk Delen
onthaal sociaal café
Herentals; ondersteuning toneelworkshops (ook voor mensen met een beperking)
cafetaria van een woonzorgcentrum, een ziekenhuis …
…

-

Het vrijwilligerspunt of vrijwilligersloket van je gemeente kan je misschien op weg helpen.
Ook je parochie kan je misschien helpen.
Kijk eens op https://www.giveaday.be (je kan je gemeente ingeven).
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Bijlage 2 Lijst instellingen sociaal project 5 SO (verboden voor 4 SO)
WZC Ter Bleeke
Blijkerijstraat 71 - 2390 OOSTMALLE
De Dennen
Nooitrust 18 - 2390 WESTMALLE
Sint Lodewijk
Kerkstraat 61 - 2970 ’s GRAVENWEZEL
WZC De Buurt
Kermisplein 9 - 2980 Zoersel
De Nieuwe Kaai
Nieuwe Kaai 5 - 2300 TURNHOUT
GZA Woonzorgcentrum Cadiz
(vroegere De Eeckhof)
Napelsstraat 70/72 op het Eilandje - 2000 ANTWERPEN
Woonzorgcampus Hollebeek
Turnerstraat 38 - 2020 ANTWERPEN
Lindelo
Kerkplein 20 – 2275 LILLE
Huize Monnikenheide
Monnikendreef 3 - 2980 ZOERSEL
Huize Walden
Sint-Pauluslaan 12 - 2390 WESTMALLE
Sterrenhuis
Licht Vliegwezenlaan 11 – 2930 BRASSCHAAT
Basisschool Zonnebos BO
Moerstraat 50, 2970 ‘s Gravenwezel
Basisschool BO SINT- RAFAEL
Kerklei 44 - 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Basischool BO Het Sas
Galjoenstraat 2 - 2030 Antwerpen (Luchtbal)
BuLO Sint-Jozefinstituut
Canadalaan 252 – 2030 Antwerpen
Preventorium Pulderbos
Reebergenlaan 4 - 2240 PULDERBOS
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