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 VAKANTIEKAMPEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 

Tijdens de zomervakantie organiseert de dienst onderwijs en educatie 

i.s.m. Villa Basta en Koning Kevin heel leuke vakantiekampen.  

Meer informatie en inschrijving via 

https://maasmechelen.kwandoo.com  

Datums 

- 05/07 – 09/07 – Kliederen en kladderen  

- 12/07 – 16/07 – Snottifanten en beverzwijnen  

- 16/08 – 20/08 – Vloggen  

- 23/08 – 27/08 – Abracadabra  

 VZW KRIJT: SAMENWERKEN AAN KANSRIJK EN 

BETAALBAAR ONDERWIJS 

Vzw Krijt is ontstaan uit de samensmelting van het project Samen 

Tegen Onbetaalde Schoolfacturen en de trajectwerking van SOS 

Schulden op School. De nieuwe organisatie vindt dat álle kinderen 

recht hebben op kwaliteitsvol onderwijs. Ze helpt daarom scholen en 

partners om een bewust kostenbeleid te voeren én om gelijke 

onderwijskansen te bevorderen voor kwetsbare leerlingen en 

leerlingen in armoede. 

Wil je meer weten over wat we doen? Klik hier om een kijkje te nemen 

op onze nieuwe website 

 DE VLAAMSE TOETSEN 

Vanaf schooljaar ’23-’24 organiseert Vlaanderen centrale toetsen op 

scharniermomenten in de loopbaan van je leerlingen. Waarom is dat 

nodig? Wat zijn de gevolgen? Voor wie zijn deze toetsen? …  

Meer info kan je hier vinden. 

 

  

https://maasmechelen.kwandoo.com/
https://www.aanpakschoolfacturen.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-toetsen
https://www.aanpakschoolfacturen.be/
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K(R)OP OP! 

Wil jij graag rond mentaal welzijn werken in jouw klas of school? Dan 

stellen we graag ons K(r)op op! project voor. Met veel zorg ontwikkeld 

door Jasmien en Justien, twee zussen met een hart voor kinderen. 

Justien als dramatherapeute en Jasmien als leerkracht lager onderwijs 

slaan de handen in elkaar om de veerkracht van kinderen te verhogen. 

Hun ervaring leerde hen dat er weinig ruimte is in het lessenpakket van 

het onderwijs om te focussen op datgene dat aan de basis ligt van de 

studieontwikkeling van leerlingen, namelijk een kind dat goed in zijn 

vel zit en een plek krijgt om zijn gevoelens te uiten.  

Meer info. 

 KNUTSELPAKKETTEN VAN DE BANIER 

Met de UitPAS spaar je punten telkens wanneer je deelneemt aan een 

vrijetijdsactiviteit. Deze punten ruil je om tegen een tal van voordelen. 

Voor 5 UiTPASpunten kan jij een knutselpakket afhalen aan de balie 

van de Jeugd- en sportdienst. Je gaat je dus niet vervelen tijdens de 

weekenden of vakantiedagen.  

 

 ZOMERSCHEURKALENDER 

Elke leerling in Maasmechelen krijgt een zomerscheurkalender met 

daarin elke dag één laagdrempelige, coronaproof challenge of 

activiteit. 62 dagen lang een grappig dilemma om over na te denken, 

ruimte om aan te duiden hoe je jezelf vandaag voelt, welk weer het 

wordt en plaats voor eigen notities in een knappe, speelse vormgeving. 

Laat die zomer maar komen! 

  

  

  

 

Wil%20jij%20graag%20rond%20mentaal%20welzijn%20werken%20in%20jouw%20klas%20of%20school?%20Dan%20stellen%20we%20graag%20ons%20K(r)op%20op!%20project%20voor.%20Met%20veel%20zorg%20ontwikkeld%20door%20Jasmien%20en%20Justien,%20twee%20zussen%20met%20een%20hart%20voor%20kinderen.

