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DE LIJN VRAAGT OUDERS OM KLEUTERS NIET 
ONBEGELEID OP BUS TE ZETTEN  
De Standaard 20/11/2014  
 
De Lijn wijst ouders erop dat kinderen onder de vijf 
jaar niet zonder begeleiding op de bus mogen zitten. 
Die begeleiding kan ook door een broer of zus ouder 
dan 12. 

‘DAKLOZE KINDEREN; VLUCHTELINGEN IN EIGEN 
LAND’ 
De Standaard 11/10/2016 
 
Bijna een op de drie daklozen is minderjarig. Jaarlijks 
moeten honderden kinderen en jongeren hun (t)huis 
verlaten, vaak samen met een of beide ouders. Men 
stelt vast dat deze kinderen als het ware 
vluchtelingen worden in hun eigen land. Helaas is dit 
vaak voor langer dan een jaar. Niet alleen hebben ze 
geen eigen dak meer boven het hoofd, maar ze 
moeten ook van school veranderen. Vaak meer dan 
eens, omdat ze van de ene onzekere situatie naar de 
andere moeten verhuizen. Ze moeten hun hobby’s 
en hun vrienden achterlaten. 
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BIJNA ÉÉN OP DE ZEVEN KINDERN ADEMT 
VERVUILDE LUCHT IN 
De Standaard 31/10/2016  
 
Wereldwijd leven 300 miljoen kinderen in gebieden 
met zware luchtvervuiling. Dat is bijna 1 kind op 7. 
Luchtvervuiling draagt bij aan het overlijden van 
jaarlijks ongeveer 600 000 kinderen jonger dan 5 
jaar. Als oorzaak wijst Unicef naar factoren zoals 
uitstoot van auto’s, zwaar gebruik van fossiele 
brandstoffen, stof en het verbranden van afval. Dat 
maakt luchtvervuiling tot een van de belangrijkste 
gevaren voor de gezondheid van kinderen. Vooral 
kinderen uit Azië en Afrika worden getroffen. 

KINDEREN STEMMEN VOOR NAAM SCHOOL 
Het Laatste Nieuws 28/05/2014 

 
De Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke houdt verkiezingen. De leerlingen 
en ouders mogen stemmen over de nieuwe naam van de West-Vlaamse 
school. De verkiezing wordt georganiseerd zoals 'in het echt'. Daarvoor heeft 
de gemeente zelfs twee stemhokjes laten staan in de school. "We hebben nog 
geen eigen naam. Het is altijd de Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke 
geweest", vertelt de directeur. Zowel de leerlingen als de ouders mogen hun 
keuze maken. De kinderen zijn heel enthousiast en ook veel ouders zijn al 
komen stemmen." Er was keuze tussen vier mogelijkheden: Polderhart, 
Poldernest, Polderzicht of gewoon de oude naam. "De leerlingen mogen 
trouwens ook meehelpen met het tellen van de stemmen. Zo zien ze eens hoe 
echte verkiezingen gebeuren.”  
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"VIES WIJF", DENK NA VOOR JE BERICHTEN POST 
De redactie 28/05/2013 
 
"Vies wijf" is de titel van een campagne van het 
lerarentijdschrift Klasse. Klasse wil dat alle 
internetgebruikers stoppen met onbeschofte en/of 
kwetsende commentaren op het internet te plaatsen. 
"We willen dat de mensen even stilstaan bij wat ze 
posten op de sociale media", zegt Annelies 
Vaneechoutte van Klasse. "Mensen beginnen het 
normaal te vinden dat we met onze smartphone in de 
aanslag op alles en iedereen kritiek geven. Dat is niet 
ok! Klasse wil niet alleen de leerlingen uit het 
onderwijs wakker schudden, maar ook volwassenen." 
Als je via Twitter of Facebook of op andere 
internetpagina’s communiceert, moet je jezelf de 
vraag stellen of je de woorden ook rechtstreeks aan 
de persoon zou richten in een zaal met honderden 
mensen”. 
 

GAME BEREIDT KINDEREN VOOR OP ZIEKENHUIS 
Het Nieuwsblad 16/11/13 
 
Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en Hogeschool PXL 
denken samen na over de ontwikkeling van een 
nieuw computergame. Het spel moet kinderen op 
een speelse manier vertellen over een 
ziekenhuisopname. Kinderen die in het ziekenhuis 
opgenomen worden zitten vaak met veel vragen. 
Ook de ouders en klasgenootjes vragen zich af wat 
er te gebeuren staat. ‘Uit ervaring weten we dat een 
ziekenhuisopname zeker voor kinderen geen 
prettige belevenis is. Het is belangrijk dat kinderen 
goed voorbereid worden.’ ziekenhuisopname’, zegt 
Jo Vrancken van PXL-Healthcare. ‘Kinderen, ouders 
en scholen worden bevraagd. Daarna worden de 
criteria vastgelegd. Tegen oktober volgend jaar 
hopen we een prototype ontwikkeld te hebben dat 
getest kan worden bij kinderen. We richten ons in 
eerste instantie op de leeftijdsgroep van vier tot 
negen jaar.’  
 


