
 

Wist je dit al? 
 

            Wij krijgen  

het kinderrechtenlabel!!! 
  

 
Wij, de kinderen van de Schatkist, alle juffen en onze 2 meesters natuurlijk, krijgen op 23 mei ’14 
het kinderrechtenlabel.   Onze kleuters van de Toverdoos en hun juffen krijgen het label op 9 mei 
’14.  De plechtige uitreiking gaat door in onze scholen ‘De Schatkist’en ‘De Toverdoos’ en gaat 
telkens van start om 9u00.  Het zal de directeur van plan België zijn die ons het label zal uitreiken. 
We maken er een echt feest van.  Wij mogen mee bepalen hoe die dag er zal uitzien.  En 
misschien komen we ook wel op tv of in de krant….wie weet. 
De volgende dag op zaterdag, 10 in de Toverdoos en zaterdag 24 mei ’14 in de Schatkist feesten 
we verder tijdens onze kinderrechtenfeesten die in het teken zullen staan van talenten.  Wij krijgen 
de kans om onze talenten te tonen. 
 
Weten jullie wat een kinderrechtenlabel is? 
Het is een steen waarop staat dat wij een kinderrechtenschool zijn.  En echt waar, wij de schatkist 
en de toverdoos, zijn ‘de eerste scholen in de provincie Antwerpen’ die dit label krijgen. 
Wij zijn al een aantal jaren bezig met kinderrechten.  Wij vinden het heel belangrijk dat alle 
kinderen dezelfde rechten hebben, dat alle kinderen een goed leven hebben, hier bij ons en in het 
zuiden. 
Er zijn veel soorten kinderrechten.  Over één willen wij wel graag iets vertellen  
:  
Recht op eigen mening: We krijgen in de klas de kans om onze mening te zeggen en voorstellen 
te doen. Ook tijdens de leerlingenraad doen we dat. Twee leerlingen van elke klas nemen deel 
aan de leerlingenraad, die elke maand één keer plaats vindt . We moeten vaak in de klas al 
voorstellen doen.  We bekijken dan eerst met de juf/meester al een keer of het voorstel haalbaar is 
en belangrijk is.  We weten dat we niet met onrealistische voorstellen naar de leerlingenraad 
moeten gaan.  Soms is er een vraag voor de hele klas.  Dan moet er in de klas vooraf gestemd 
worden.  Als er tijdens de leerlingenraad moet gestemd worden, dan wint de meerderheid.  We 
hebben al heel wat besproken vb. de regels voor onze speelplaats, de speelplaatskoffers, de 
afspraken voor de toiletten, hoe het speeltuig er volgens ons het best kon uitzien, de werking van 
onze tournée generale, …  
Er zijn natuurlijk nog meer kinderrechten waarrond wij gewerkt hebben.  
 
Recht op onderwijs: Wij hebben meegedaan met de stoepkrijtactie omdat wij het belangrijk vinden 
dat de straatkinderen ook kunnen leren. 
 
 
 

Recht op spel : we hebben een heel groot spel gespeeld met de hele 
lagere school.  We moesten op verschillende plaatsen opdrachten doen. 
We hebben ook speelplaatskoffers, voor elke klas.  Elke maand kunnen we 
andere koffers kiezen.  We moeten er zelf zorg voor dragen en ze netjes 
terugbezorgen tijdens het inlevermoment.  Wij hebben nieuwe speeltuigen 
op onze speelplaats. 
 

Recht op verzorging : Onze juffen en meesters zorgen goed voor ons. Kinderen die speciale zorg 
nodig hebben, krijgen die zorg.  We leren ook op een goede manier ruzies oplossen.   
Recht op water: Wij kunnen de hele dag water drinken aan het 
fonteintje en van ons flesjes in de klas.  We hebben tijdens de 
vasten geleerd dat niet alle mensen genoeg water hebben.  In 

 
 
      



Senegal waar Mame Mor en Ibrahima wonen, regent het te weinig, 
daar moeten ze heel zuinig zijn met water.   
Wij moeten natuurlijk ook niet morsen met water.  Onze leerlingen 
hebben zelf slogans gemaakt om ons eraan te herinneren dat we 
zuinig moeten omgaan met water. 
Recht op bescherming: Wij leren, tijdens onze fluoactie, onszelf te beschermen tegen het verkeer.  
Wij dragen met z’n allen fluo zodat we zichtbaar zijn in het verkeer. 
 
Recht op onderwijs: Wij hebben meegedaan met de stoepkrijtactie omdat wij het belangrijk vinden 
dat de straatkinderen ook kunnen leren. 
 

We hebben vaak met en met  .samengewerkt. Op onze website 
www.deschatkist.be  kan je meer lezen over onze kinderrechtenwerking. 
 
 
Wij vinden het tof dat wij op een kinderrechtenschool zitten want we mogen hier een mening 
hebben en er wordt naar ons geluisterd  en we hebben aandacht voor kinderrechten hier bij ons en 
in het zuiden. 
 
Dit verslag werd gemaakt door de leerlingen van de leerlingenraad :  
Dries,Tia,Kamil,Luna,Viktor,Lana,Hanne,Carmen,Jari,Wannes,Birtem,Léon.  

http://www.deschatkist.be/

