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BREDE SCHOOL
WAT IS BREDE SCHOOL?
Een Brede School wil de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren verhogen door via samenwerking met
partners uit diverse sectoren een brede leer- en leefomgeving te creëren en ondersteunen waarbinnen
kinderen en jongeren een grote diversiteit aan ervaringen kunnen opdoen.

Welke ontwikkelingskansen?
Gezondheid
Lichamelijk en geestelijke gezondheid, continuïteit ervaren in opvoeding en verzorging, …

Veiligheid

Fysieke veiligheid, het ervaren van geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde, respect, aandacht, grenzen, …
veiligheid thuis en buitenshuis

Talentontwikkeling en plezier
Kinderen en jongeren krijgen onderwijs en een opleiding, de vrijheid om te spelen, de mogelijkheid om
hobby’s, sport, cultuur en ontspanning te ontdekken en beleven

Maatschappelijke participatie
Kinderen en jongeren tonen actieve betrokkenheid bij de omgeving en de maatschappij, het gaat om
meedenken en meedoen, positief gedrag, burgerschap, …

Voorbereiding op de toekomst

Een diploma halen, werk vinden, in je eigen levensonderhoud kunnen voorzien, maar ook een stimulerende
leefomgeving ervaren

Hoe een brede leer- en leefomgeving tot stand brengen?
Verbreden
Kinderen en jongeren meer kansen bieden om een brede waaier aan ervaringen op te doen en zich veelzijdig te
ontwikkelen. Dat kan door hen nieuwe contexten aan te bieden, het bestaande aanbod toegankelijker te
maken of door het openstellen en herinrichten van (school)infrastructuur buiten de gebruikelijke uren of
periodes.

Versterken
Het wegwerken van hindernissen die het voor de kinderen en jongeren moeilijk maken om ervaringen op te
doen, en het ondersteunen van (anderen in) de omgeving van kinderen en jongeren. Dat kan door barrières
weg te werken die de ontwikkeling van kinderen en jongeren belemmeren (op vlak van gezondheid, veiligheid,
socio-economische status, …), ouders, buurtbewoners, begeleiders, partners, leerkrachten beter informeren
en competenter maken of de fysieke omgeving te optimaliseren zodat ze de ontwikkeling van kinderen en
jongeren meer ondersteunt.

Breed leren
Kinderen en jongeren competenties laten verwerven in onderlinge samenhang en binnen een concrete
maatschappelijke context. Dit biedt kansen tot het verbinden van binnen- en buitenschools leren.
Meer info over het proces van breed leren vind je op de website van Klas in Brussel.
Meer info:
www.onderwijscentrumbrussel.be
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BREDE SCHOOL MOLENBEEK
MISSIE
BroM wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Molenbeek die Nederlandstalig onderwijs
volgen of zullen volgen, vergroten door het opzetten of verstevigen van netwerken tussen alle actoren binnen
de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen en jongeren.

VISIE
Brede School Molenbeek (BroM) is een netwerk van scholen en partners (organisaties, ouders, vrijwilligers) uit
verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) die samenwerken om de
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren. De partners zetten elk op hun eigen manier in op
de ontwikkeling van kinderen en jongeren en engageren zich binnen de Brede School vanuit hun expertise en
mogelijkheden. BroM fungeert als een schakel tussen de verschillende partners en stimuleert ontmoeting,
uitwisseling en samenwerking.
BroM streeft maximale ontwikkelingskansen na op vlak van gezondheid, veiligheid, talentontwikkeling en
plezier, maatschappelijke participatie en voorbereiding op de toekomst.
Dit doel wil BroM bereiken door:
- de partners, ouders, leerkrachten, kinderen, … te informeren en de actoren in de brede leef- en
leeromgeving van de kinderen te versterken
- het (vrijetijds)aanbod te centraliseren, te helpen bij het afstemmen van het aanbod, te werken aan het
toegankelijk maken van het bestaande aanbod, het initiëren van nieuwe activiteiten, faciliteren en
begeleiden van de samenwerking
- beschikbare infrastructuur en materiaal in kaart te brengen, te lobbyen voor meer ruimte, expertise
op te bouwen in het delen van ruimte en infrastructuur, een visie te ontwikkelen over het delen van
ruimte en infrastructuur
- ervoor te zorgen dat problemen gezamenlijk kunnen worden aangepakt en signalen luider te laten
klinken (op beleidsniveau)
kinderen en jongeren centraal te stellen en te werken aan een gemeenschappelijke visie op het opgroeien van
kinderen en jongeren

CONTACT
BroM nieuw Molenbeek
Evi Frans
Ninoofsesteenweg 124A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
0491 86 60 27
efrans@demolenketjes.brussels

BroM historisch Molenbeek en maritiemwijk
Yuri Picalausa
Henegouwenkaai 29/6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 412 06 54
yuri.picalausa@dbroej.be

WEBSITE MET VRIJETIJDSAANBOD
www.bredeschoolmolenbeek.be
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AANBOD VOOR SCHOLEN
BROM-EVENEMENTEN
EZELSOOR & VRIJETIJDSMARKT
vrije tijd
Kinderen krijgen de kans om gratis hun schoolboeken voor het nieuwe schooljaar te kaften. De
vrijetijdsorganisaties van Molenbeek zijn aanwezig om hun aanbod voor het nieuwe schooljaar voor te stellen
via open workshops, zodat kinderen meteen kunnen proeven van de activiteiten.

SCHOLENVELDLOOP
schooltijd
Samen met de LO-leerkrachten, VGC Sportdienst en MOEV organiseert BroM een scholenveldloop voor de
leerlingen van de lagere school. De scholen nemen het tegen elkaar op tijdens een loopwedstrijd per leerjaar.

SCHOOLGRAPPLING
schooltijd
De BBJJA organiseert elk jaar een schoolgrappling voor de kinderen van de 1e en 2e graad. Dit is een
grapplingtornooi waarbij de kinderen het opnemen tegen elkaar in duels. Per categorie wordt er een winnaar
aangeduid.

ZWEMEVENEMENT
schooltijd
De kinderen van de 2e en 3e graad houden kunnen tijdens het zwemevenement allerlei zwemopdrachten
uitvoeren via een doorschuifsysteem. Voor de kleuters van de 3e kleuterklas is er een zweminstuif in het kleine
bad. Dit zwemevenement wordt georganiseerd in samenwerking met MOEV en de VGC Sportdienst.

BUITENSPEELDAG
vrije tijd
BroM, ATL (Accueil Temps Libre) en JES organiseren op verschillende plaatsen in Molenbeek activiteiten op
deze woensdagnamiddag. Het doel is buitenspelen in de openbare ruimte promoten en een toffe
woensdagnamiddag aanbieden.

BUITEN GEWOON
vrije tijd
Avontuurlijk buiten spelen, picknicken, genieten van de wondere wereld van Scheutbos, tot rust komen in de
natuur... Het kan allemaal tijdens Buiten Gewoon!
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ONDERWIJSCENTRUM BRUSSEL (OCB)
www.onderwijscentrumbrussel.be
Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning
van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de
ontwikkelingskansen van deze kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en
buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

ONDERSTEUNING
Het Onderwijscentrum Brussel biedt ondersteuning aan op maat van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Op
vraag van het schoolteam wordt er een ondersteuningstraject opgezet.

ONDERWIJSBIBLIOTHEEK
In de Onderwijsbibliotheek kan je terecht voor leermiddelen en documentatie omtrent onderwijs in een
meertalige en grootstedelijke context.

VORMING EN UITWISSELING
Het Onderwijscentrum Brussel organiseert vormingen en uitwisselingsmomenten voor leerkrachten, directies
en bredeschoolcoördinatoren. Dit schooloverstijgend aanbod is volledig gratis.

STUDIEDIENST
De studiedienst zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de OCB-werking. Ze ontwikkelt en bundelt
expertise en deelt die met het OCB-team en de ruimere onderwijswereld.
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DIVERSITEIT & INTERCULTURALITEIT
DIVA
www.diversiteitinactie.be
Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier
professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. DIVA benadert omgaan met
diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s. Zet diversiteit om in actie in de
lerarenopleiding, in je (stage)klas of op school via de oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en
praktijkvoorbeelden die je op Diva vindt!

FOYER

lager - secundair

Molenbeek

Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be
Foyer is in Molenbeek gevestigd en houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met
diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie. Foyer biedt diverse workshops en ateliers aan over diversiteit,
migratie en media. Ook biedt Foyer educatief materiaal aan inzake taalsensibilisering, interculturaliteit en
opvoedingsondersteuning.

MOBILE SCHOOL
www.mobileschool.org
Mobile School is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Zij ontwikkelen
mobiele schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden er 52
mobiele schooltjes in 26 landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa.
Mobile School levert interactieve en informatieve presentaties en spelen aan leerlingen. Zo ondersteunen zij
schoolkinderen bij hun ontwikkeling tot potentiële “changemakers” en op die manier kunnen deze kinderen
bouwen aan een duurzame toekomst voor zichzelf, de samenleving en de planeet.

STUDIO GLOBO

kleuter - lager - secundair

Brussel

www.studioglobo.be/nl
Studio Globo ziet de wereld als een boeiend en veelkleurig geheel met heel wat mogelijkheden en kansen.
Studio Globo geeft impulsen om een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen te
laten groeien. Dit is fundamenteel om te komen tot verbondenheid en solidariteit. Studio Globo biedt
lespakketten, koffers, inleefateliers over mondiale thema’s zoals ontwikkelingssamenwerking, spelen van over
heel de wereld, migratie,...

ZONNELIED
www.zonneliedvzw.be/brussel
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Zonnelied is een woon- en dagcentrum voor mensen met een beperking. Een aantal werkingen zijn gevestigd in
Sint-Jans-Molenbeek. De leefgroepen zoeken naar aansluiting met de buurt via deelname aan socio-culturele
buurtactiviteiten. Dit kan zowel bij hen ter plaatse als bijvoorbeeld bij jou op school.
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DUURZAME VOEDING
ATELIER GROOT EILAND

Molenbeek

www.ateliergrooteiland.be
Atelier Groot Eiland startte in 2015 met het aanleggen van een moestuin achter de gebouwen van de oude
BelleVue brouwerij op de Henegouwenkaai. De tuin is 1500 m2 groot en biedt naast groentebedden ook plaats
aan drie serres en een polytunnel. Er worden hoofdzakelijk bladgewassen, kruiden en tomaten geteeld in een
zeer intensief teeltsysteem. Het merendeel daarvan gaat recht naar de keuken van resto 'Belmundo' en
lunchplek 'Bel'O'. De groenten op je bord zijn in de ochtend geoogst en hebben een héél korte weg afgelegd.
Verder wordt de oogst ook verkocht bij bioshop 'The Food Hub' en bij externe restaurants. De leveringen
worden bezorgd met een elektrische bakfiets. In 2016 werd een tweede moestuin aangelegd op het dak van de
Slachthuizen in Anderlecht, waar wekelijks de Foodmet plaatsvindt. Dit een van de grootste daktuinen van
Europa. Hier worden vooral bonen, vruchtgewassen en meloenen geteeld. Op het dak heerst namelijk een
zuiders klimaat. In 2019 start BelAkker met een derde moestuin langs het kanaal in Anderlecht. Bel Akker is een
sociaaleconomisch project. Voor het zaaien, planten, wieden, oogsten en leveren doen we beroep op personen
in arbeidszorg. Atelier Groot Eiland wil zo de meest kwetsbare Brusselaars aan een zinvolle job helpen met het
oog op maatschappelijke integratie.

CULTUREGHEM

kleuter - lager - secundair

Anderlecht

www.cultureghem.be
KOOKMET (een activiteit van Cultureghem) werkt domeinoverschrijdend, speelt in op gezondheid,
duurzaamheid, sociale vaardigheden, legt de meest extreme verbindingen en weerspiegelt als geen ander de
unieke Brusselse realiteit. KOOKMET is met je groep heerlijk en gezond koken met onverkochte groenten en
fruit van de grootste markt van Brussel. Samen met jullie stellen we op basis van de oogst van de vorige dag
een evenwichtig, gezond, maar vooral lekker menu samen.
Op KOOKMET Recup vecht je samen met ons tegen voedselverspilling, maak je ongedwongen kennis met
mensen in armoede, leer je meer over het fenomeen FOODWASTE en ontdek je dat samen koken en eten
eenvoudigweg leuk is.

GOODPLANET

kleuter - lager - secundair

Brussel

www.goodplanet.be
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een duurzame
samenleving. Via workshops, projecten, educatief materiaal,... rond thema’s zoals:
-

duurzame ontwikkeling
energie
gezondheid
klimaatverandering
samenleven
voeding
natuur
water
mobiliteit en verkeersveiligheid
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LEEFMILIEU BRUSSEL

kleuter - lager - secundair

Brussel

www.leefmilieu.brussels
Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin, onder andere: voeding, moestuin, biodiversiteit, afval,
energie, water, geluid en klimaat.
Ze bieden animaties, workshops, leermiddelen of subsidies aan.
In de tentoonstelling BEL Expo (in het gebouw van Leefmilieu Brussel) ontdek je dat we heel veel kunnen doen
om het leven in de stad aangenamer te maken. Vlotter reizen zonder te vervuilen, minder afval produceren,
gezonder eten, nieuwe jobs vinden, energiezuiniger leven in comfortabelere woningen en scholen …
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GEZONDHEID
LOGO BRUSSEL
www.logobrussel.be
Wil je leerlingen iets bijbrengen over alcohol- en druggebruik? Hen het belang van gezonde binnenlucht leren?
Gezonde keuzes toegankelijker maken of een gezondheidsbeleid uitbouwen?
Een gezonde school kiest voor een leeromgeving waarin leerlingen en leerkrachten de ruimte krijgen om zich
goed en gezond te ontplooien. Het is de plek bij uitstek om kinderen alles te leren over gezonde keuzes.
Bij het Logo vind je materialen en projecten voor een gezonde levensstijl. Daarnaast ondersteunen we de
samenwerking van schoolnabije partners zoals het CLB en lokale besturen in hun opdracht om de school te
helpen bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid.

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE BRUG

Molenbeek

Onafhankelijkheidsstraat 144, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.wgcdebrug.be
De Brug zet zich in om de wijk gezonder te maken, zodat de bewoners hun levenskwaliteit verhoogt. Om dat
trachten te bereiken, analyseren we de noden uit de wijk en op basis daarvan organiseren we (mee) acties en
werken we samen met partners.
Heb je vragen rond gezonde voeding of wil je met je klas of school werken rond gezonde levensstijl, dan kun je
terecht bij het Wijkgezondheidscentrum De Brug voor meer informatie of advies op maat.
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JEUGDORGANISATIES
CENTRUM WEST

Molenbeek

Menenstraat 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.dbroej.be/nl/contact/8-maisons-de-jeunes
Centrum West is een deelwerking (jeugdhuis / WMKJ) van D’Broej. D'Broej biedt jongeren uit de wijken ruimte
om hun talenten te ontplooien en wil hun positie in de maatschappij verbeteren. De jeugdwerkers van Centrum
West kunnen initiaties geven van de verschillende ateliers die Centrum West aanbiedt, zoals dans, percussie,
circus, … Ook is het mogelijk om met de oudergroep eens een bezoekje te brengen aan dit jeugdhuis.

CHIRO JIJIPPEKE

Molenbeek

https://sites.google.com/view/chirojijippeke
De leidingsploeg kan langskomen om hun werking voor te stellen op school of tijdens oudermomenten.

FOYER

Molenbeek

Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be
Foyer heeft een jongerenwerking met zinvolle vrijetijdsactiviteiten zoals studiebox, ateliers, vakantiekampen.

JNM BRUSSEL
www.jnm.be/afdeling/brussel
JNM Brussel is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren met een passie voor natuur en milieu. Ze
lijken heel hard op andere jeugdbewegingen maar ze verschillen hierin door natuur en milieu centraal te
stellen.

SCOUTS MOLENBEEK (SCOGIMO)

Molenbeek

www.scoutsmolenbeek.be
De leidingsploeg kan langskomen om hun werking voor te stellen op school of tijdens oudermomenten.

VMJ-AJM

Molenbeek

Vermicellifabriekstraat 10, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.dbroej.be/nl/contact/8-maisons-de-jeunes
VMJ-AJM is een deelwerking (jeugdhuis / WMKJ) van D’Broej. D'Broej biedt jongeren uit de wijken ruimte om
hun talenten te ontplooien en wil hun positie in de maatschappij verbeteren. VMJ heeft een project
huiswerkschool voor kinderen van het 1e leerjaar en voor 4e-6e leerjaar. Binnen deze projecten werken zij
actief samen met de scholen om voor elk kind een zo positief mogelijke schoolloopbaan te bieden. Belangrijk
voor hen is dat de drie partners die het kind opvoeden (ouders-school-vrije tijd) in goede communicatie met
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elkaar staan en weten wat er zich afspeelt binnen het leven van een kind. VMJ is een neutrale partner die het
welzijn van het kind op de eerste plaats zet. Ze werken op vraag van zowel het kind, de ouders als de school.
Daarnaast zet hun ander aanbod ook extra in op taal. Dit o.a tijdens de pedagogische animaties en activiteiten
op zaterdag en woensdag en speelweken tijdens de vakanties.

20

KUNST & CULTUUR
ART BASICS FOR CHILDREN (ABC-HUIS)

kleuter - lager - secundair

Schaarbeek

Gaucheretplein 13, 1030 Schaarbeek
www.abc-web.be
ABC is een labo voor esthetische ervaringen en sensibilisering en de werking situeert zich op de grens tussen
kunst en educatie. Een bezoek aan het ABC-huis in klasverband duurt een hele dag. ABC organiseert ook
rondleidingen en vormingen op maat voor leerkrachten.
ABC verzamelde een schat aan boeken, visuals, ideeën en prikkelende materialen rond taalspel,
leesplezier/leesbevordering en (visuele) vertelkunst.
Typografie, kalligrafie, optische illusie, visuele poëzie, boeken maken, drukken en stempelen … het is slechts
een greep uit het ruime aanbod om te spelen met taal/verhaal, te experimenteren met beeld en de talloze
combinaties tussen beide.

BIBLIOTHEEK DE BOEKENMOLEN

kleuter - lager - secundair

Molenbeek

Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.sint-jans-molenbeek.bibliotheek.be
De bibliotheek organiseert in de loop van het schooljaar verschillende gratis activiteiten waar alle scholen op
kunnen intekenen. Je kan met je klas ook boeken uitlenen. Dat kan door je in te schrijven voor een
maandelijkse of tweemaandelijkse klasuitleen of door boekenpakketten aan te vragen. Daarnaast kan steeds
een afspraak gemaakt worden voor een rondleiding waarbij de leerlingen kennismaken met de bibliotheek en
ze leren gebruiken.

BRONKS

kleuter - lager - secundair

Brussel

Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
www.bronks.be
BRONKS heeft een uitgebreide scholenwerking voor kleuters, basisonderwijs, secundaire scholieren,
hogeschoolstudenten en leerkrachten. BRONKS programmeert voorstellingen tijdens de schooluren, deze
worden in de klas ingeleid door een educatief medewerker. Daarnaast biedt BRONKS theaterworkshops en
-projecten op maat aan, in overleg met de school en een educatief medewerker van BRONKS. Deze kunnen van
een halve dag tot een heel schooljaar duren.

CANTANIA

lager

www.bozar.be/nl/news/141599-cantania
Via het internationale project Cantania laat BOZAR leerkrachten en leerlingen proeven van de inspirerende
kracht van zingen. Ben je leerkracht lager onderwijs en op zoek naar een project dat de creativiteit, de
concentratie, het langetermijngeheugen en de samenwerkingszin van kinderen aanscherpt? Schrijf je dan in
voor Cantania en neem deel aan de vormingssessies. Vier dagen lang oefenen ervaren zangpedagogen samen
met jou en andere leerkrachten vocale technieken toegespitst op ademhaling, plaatsing van de stem en
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klankkleur. Ondertussen ga je in de klas aan de slag met een muziekstuk. Tijdens het feestelijk slotconcert
onder begeleiding van het Belgian National Orchestra eindigen we samen dit leuk en leerrijk muziekavontuur!

CINEMA GALERIES

kleuter - lager - secundair

Brussel

Koninginnegalerij 26, 1000 Brussel
www.galeries.be
CINEMA GALERIES biedt filmvoorstellingen aan voor alle leerlingen, van kleuterklas tot secundair. Hun
programma omspant een rijk en divers palet, gaande van inventieve animatiefilms voor de allerkleinsten tot
maatschappelijk relevante documentaires voor jongeren, van onverwoestbare klassiekers tot recente parels.
Elke film wordt tevens voorzien van de nodige omkadering, gaande van lessuggesties tot een voor- of
nagesprek in de zaal of een workshop in de klas.

DANSCENTRUM JETTE - MOVART

kleuter - lager - secundair

Molenbeek

Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.movart.be | www.danscentrumjette.be
MoVart is een collectief (ontstaan onder de vleugels van Danscentrum Jette) van jonge creërende kunstenaars
en pedagogen waarbinnen dans en theater de gemeenschappelijke dragers zijn. MoVart wil ervoor zorgen dat
kinderen en volwassen amateurs hun lichaam kunnen ontdekken, individueel en in overeenstemming met
anderen door de ontwikkeling van een lichaamsbewustzijn, van bewegingskwaliteiten en muzikaliteit, van
coördinatie, van concentratie, van verbeeldingskracht en van een bewustzijn van tijd, ruimte en energie. Het
individu wordt uitgedaagd om na te denken, om een kritische blik en geest te ontwikkelen die hem toelaat
autonoom te zijn in haar/zijn artistieke creatie.
MoVart biedt scholen dansinitiaties of -trajecten aan waarbinnen dans, muziek, theater, video en beeldende
kunsten interageren en fusioneren. Dit kan zowel tijdens als na de schooluren.

DE MUNT

kleuter - lager - secundair

Brussel

Leopoldstraat 23, 1000 Brussel
www.demunt.be/nl/sections/72-lager-onderwijs
De publiekswerking van de Munt organiseert diverse activiteiten met als doel de opera voor een zo breed
mogelijk publiek open te stellen. Duik in de wereld van de opera en neem deel aan rondleidingen in het theater
en in de ateliers, workshops op school of in de Munt, vormingsdagen voor toekomstige leraren, aanbod om
voorstellingen bij te wonen.

DE MUZIEKBOOM

kleuter - lager

www.demuziekboom.be
De Muziekboom, dat is muziek, ketjes en Brussel! Het is een kunst-educatieve organisatie in Brussel die
workshops muziek organiseert voor baby’s, dreumessen, peuters, kleuters en lagere school kinderen. De
Muziekboom stimuleert jonge kinderen in hun muzikale ontwikkeling. Door middel van workshops met ouders
of opvoeders en de jonge kinderen proberen we muziek te integreren in het dagelijkse leven zodat er een
fundament wordt gelegd waarop later kan voortgebouwd worden. Ze proberen coachend te werken zodat de
zaadjes die we planten ook later nog tot bloei kunnen komen.
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ENSEMBLE LEPORELLO
www.leporello.brussels/
Ensemble Leporello brengt een mix van muziek, tekst- en danstheater. Het gezelschap strijkt graag neer in de
scholen om de leerlingen in te leiden in de magische wereld van het theater, maar ook dans- en
muziekworkshops behoren tot het aanbod. Intensievere theaterstages en –lessen kunnen eventueel ook leiden
tot een toonmoment. De stijl van Ensemble Leporello is zeer toegankelijk en leent zich goed als kennismaking
met theaterspel.

FILEM’ON

kleuter - lager - secundair

www.filemon.be
Bij Filem’On, het internationaal filmfestival in Brussel voor een jong publiek, kunnen scholen enkele dagen voor
de herfstvakantie, internationale kortfilms, documentaires, cineconcerten of avant-premières ontdekken.
Filemon biedt ook audiovisuele workshops en trajecten aan met een antropologische, maatschappelijke en
ecologische achtergrond. Zowel het proces als het product zijn belangrijk. Alle workshops zijn anders omdat ze
worden afgestemd op de specifieke doelgroep.

HUIS VAN CULTUREN EN SOCIALE SAMENHANG

lager

Molenbeek

Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.lamaison1080hethuis.be

*KUNSTKLASSEN
Het Huis van Culturen organiseert kunstklassen voor leerlingen van het 4e leerjaar. De leerlingen brengen een
week in het Huis van Culturen door. Tijdens deze periode werken ze op creatieve wijze rond het jaarthema in
de “Kunstklassen” van het Huis, een variant op de bosklassen, zeeklassen en andere bergklassen … Elke dag
van de week bestaat uit twee delen: een doe- en een creatief labo. Het doe-labo is een plaats waar de kinderen
het thema verkennen door middel van experimenten en waarnemingen. Tijdens het creatief labo voorzien we
een ruimte, middelen en een kunstenaar om het thema artistiek (dans, visuele kunsten, geluid en animatiefilm)
uit te spitten.

*MICRO-FOLIE
Een ongezien cultureel platform in België, de Micro Folie van Molenbeek biedt een nieuwe blik op de wereld,
een luchtige, verrijkende blik. Een digitaal museum, dat een brug slaat tussen de Academie voor Beeldende en
visuele kunsten, het MoMuse en het Huis van Culturen, een nieuwe plek voor uitwisselingen, nodigt uit om de
culturen van de Oudheid tot nu te ontdekken a.d.h.v. de meest actuele multimedia-technieken. De ervaring van
de Micro-Folie is zich openstellen voor nieuwe praktijken, voor kunst en creatie, leren, mensen ontmoeten,
uitwisselen rond emoties, een sprong maken doorheen de tijd en de beschavingen. Alleen of in familieverband,
onder vrienden, is het digitaal museum een ontmoetingsplek, a.h.w. een uitbreiding toe naar musea, galerieën
en andere culturele instellingen. Vertrekkende van een uniek cultureel aanbod dat honderden meesterwerken
verzameld heeft, neemt de virtuele kunstgalerij de toeschouwer mee op reis tussen beelden van erg hoge
resolutie, interactieve spelletjes en toelichtingen voor een breed publiek. Een publiekwerking snijdt
onderwerpen aan, om mogelijke linken te leggen tussen stromingen. Eveneens gevoed door een internationaal
netwerk van Micro Folies in spé of al in werking (Lille, Sevran, Les Mureaux/Frankrijk; Rangoun/Birma,
Izmir/Turkije), schrijft het museum zich in een cultureel platform in expansie dat zal bijdragen tot de uitstraling
van Molenbeek.
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INITIA
www.initia.be
Initia is een projectorganisatie voor hedendaagse kunst en praktische filosofie. Initia werkt initiërend en
projectmatig. Onafhankelijk en vanuit een pluralistisch perspectief speelt Initia in op thema’s, tendensen en
ontwikkelingen.
Het educatieve aanbod 'Dialoog' stimuleert kinderen uit het basisonderwijs om te denken en om zich uit te
drukken in taal. Dat gebeurt via de methodiek 'filosoferen met kinderen'. Kinderen krijgen de gelegenheid om
op een respectvolle manier met elkaar in een filosofeergesprek te gaan. Daarnaast worden leerkrachten
gestimuleerd om zich deze methodiek eigen te maken.

J.E.F JEUGDFILM
www.professionals.jeugdfilm.be/nl
JEF Jeugdfilm biedt een divers aanbod rond jeugdfilm verruimt de blik van kinderen en jongeren. JEF werkt
samen met een heel aantal partners voor hun schoolprogrammatie. Daarnaast kan je als leerkracht ook een
filmvertoning op school aanvragen.
JEF biedt ook verschillende film-workshops aan en de mogelijkheid om audiovisuele installaties te ontlenen
waarmee leerkrachten zelf aan de slag kunnen met hun leerlingen in de klas.

JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL

kleuter - lager - secundair

www.jeugdenmuziekbrussel.be
Jeugd en Muziek Brussel zet muziek centraal. Ze zetten in op duurzame muziekeducatie voor Brusselse ketjes
zowel binnen als buiten de school(m)uren.

KAMO

kleuter - lager

www.kamovzw.be
Kamo is een kunsteducatie voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Ze bieden vormingen, workshops en projecten
voor school aan. Dit om de creatieve kijk van kinderen op hun leefomgeving te stimuleren en zo hun
verbeeldingsvermogen te prikkelen, te vergroten en te verdiepen met hun eigen verhalen.

KUNST IN DE METRO
www.mivbstories.be/kunst-de-metro/
Meer dan 80 kunstwerken sieren de 69 metro- en premetrostations van de MIVB. Paul Delvaux, Hergé, Stephan
Vanfleteren … Het zijn maar enkele van de vele kunstenaars wiens werken perrons, lokettenzalen en
metrogangen opluisteren. Zo kunnen duizenden reizigers elke dag van kunst genieten wanneer ze door Brussel
rijden.

LASSO
www.lasso.be
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Lasso wil cultuurparticipatie en kunsteducatie in en rond Brussel vergroten en versterken door een motor te
zijn voor kwaliteitsvolle netwerking en samenwerking tussen professionelen uit de Brusselse kunsten en
erfgoedsector en uit andere sectoren zoals het onderwijs.
Lasso ontwikkelde een inspiratiegids ‘Kunstenaars en de klas’.
Verder organiseert Lasso infosessies, biedt vorming op maat, zorgt voor advies en begeleiding van het opzetten
van kunsteducatieve projecten.

MAKS vzw
www.maksvzw.org
Mediawijs bent u als u ICT-tools op een creatieve manier gebruikt om een film, een geluidsfragment, een blog,
een presentatie of een game te maken… Als leerlingen zelf een mediaproduct realiseren, leren ze ook
nadenken welk effect hun creatie heeft op de kijker of speler. Op die manier bekijken ze erna andermans werk
met andere ogen. MAKS benadrukt een participatieve methodiek die een relevante inhoud combineert met
technische vaardigheden en experimenteren met uitdagend materiaal.

MUS-E BELGIUM
www.mus-e.be
Muse-e is een tweetalige organisatie die aan participatieve kunsten doet voor kinderen en jongeren ongeacht
hun voorkennis of achtergrond. De kinderen worden uitgenodigd om tijdens de trajecten in de wereld van
kunstenaars te stappen. Kunstenaars uit diverse disciplines worden gedurende een schooljaar verbonden aan
een klas en werken op wekelijkse basis een artistiek project uit. Neem contact op voor een traject op maat van
je school.

MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT
www.ma-an.be
Deeltijds Kunstonderwijs Muziek, Woord en Dans voor kinderen vanaf 4 jaar, voor jongeren en voor
volwassenen. DKO Anderlecht heeft verschillende vestigingen, waaronder in Molenbeek: woord en muziek (in
De Klimpaal) en dans (in De Knipoog).

SHAKE / REMUA
www.remua.be
Net zoals bij ReMuA plaatst ShAkE de muziek in het hart van onze samenleving, in onze steden, in onze
buurten. Bij ShAkE wordt muziek leren opgevat als een essentieel hulpmiddel voor de ontwikkeling van
zintuigen, vaardigheden en persoonlijkheid (voor iedereen, maar in de eerste plaats voor kinderen). Dit gebeurt
in de praktijk, én in de overdracht van waarden die het fundament leggen voor een meer samenhorige en
rechtvaardigere maatschappij.

ULTIMA VEZ

lager - secundair

Molenbeek

Zwarte Vijversstraat 97, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.ultimavez.com
Het internationaal gerenommeerde dansgezelschap Ultima Vez heeft sinds 2012 zijn vaste stek in Molenbeek.
Sinds de verhuis naar een eigen infrastructuur met 2 repetitieruimtes in Sint-Jans-Molenbeek neemt de
participatieve (buurt-)werking een nog meer prominente plaats in. Ultima Vez vindt kruisbestuiving tussen de
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kunsten en het onderwijs essentieel en blijft inzetten op haar scholenwerking. De kunst-organisatie engageert
zich om per semester minstens 1 traject hedendaagse dans met een school uit de buurt op te starten. Dit
kadert binnen de doelstelling om het draagvlak voor dans & kunst binnen de buurt & maatschappij te blijven
vergroten. Ultima Vez kan vanuit zijn expertise alternatieve werkvormen hanteren die tegemoet komen aan de
pedagogische doelstellingen van de school. Het gezelschap heeft momenteel een vast format, maar staat ook
open voor vragen van scholen om een traject op maat uit te werken.

WADADA

kleuter - lager

www.wadada.be
Wadada organiseert dansateliers waarbij taalverwerving gestimuleerd wordt en meer nog, leerstof verwerkt
wordt via dans en beweging. Deze ateliers kunnen gegeven worden vanaf de 1e kleuterklas tot het 6e leerjaar.

OVERZICHT MUSEA
De volgende musea in Brussel bieden speciale rondleidingen of programma’s aan voor scholen. Meer info vind
je in BRUSK.

ADAM – Brussels Design Museum

Cinematek (Koninklijk Belgisch Filmarchief)

Belgiëplein 1, 1020 Laken
www.adamuseum.be

Ravensteinstraat 3, 1000 Brussel
www.cinematek.be

Art & marges museum

CIVA (Cultuur - Architectuur)

Hoogstraat 312-314, 1000 Brussel
www.artetmarges.be

Kluisstraat 55, 1050 Elsene
www.fondationciva.brussels/nl

Atelier 34zero Muzeum vzw

Coudenbergpaleis

Rivierendreef 334, 1090 Jette
www.atelier34zero.be

Paleizenplein 7, 1000 Brussel
www.coudenberg.brussels/nl

BELEXPO

Erasmushuis

Havenlaan 86c/3002, 1000 Brussel
www.belexpo.brussels/nl

Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht
www.erasmushouse.museum

Experience Brussels
Belgisch stripcentrum
Zandstraat 20, 1000 Brussel
www.stripmuseum.be

Koningsstraat 4, 1000 Brussel
www.visit.brussels/nl/sites/experiencebrussels/

FeliXart Museum (Felix De Boeck)
BELvue Museum
Paleizenplein 7, 1000 Brussel
www.belvue.be/nl

Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos
www.felixart.org

Hallepoort
Bozar (Paleis voor Schone Kunsten)
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
www.bozar.be

Zuidlaan 150, 1000 Brussel
www.kmkg-mrah.be/nl/hallepoort

Het Kindermuseum
Brussels Museum van de Molen en de Voeding
Windmolenstraat 21, 1140 Evere
www.moulindevere.be

Burgemeestersstraat 15, 1050 Brussel
www.kindermuseum.be
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Hortamuseum
Amerikaansestraat 27, 1060 sint-gillis
www.hortamuseum.be
www.hortanima.be

MoMuse

Huis van de Europese geschiedenis

Museum der Letteren en Manuscripten

Belliardstraat 135, 1040 Etterbeek
www.historia-europa.ep.eu

Koningsgalerij 1, 1000 Brussel
www.mlmb.be

Joods Museum van België

Museum van de Stad Brussel - Broodhuis

Miniemenstraat 21, 1000 Brussel
www.mjb-jmb.org

Grote Markt, 1000 Brussel
www.brusselscitymuseum.brussels/nl

Jubelparkmuseum (Kunst en Geschiedenis)

Museum van Elsene

Jubelpark 10, 1000 Brussel
www.kmkg.be

Van Volsemstraat 71, 1050 Elsene
www.museumvanelsene.be

Mommaertsstraat 2A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.momuse.be

Museum voor Natuurwetenschappen
KANAL
Akenkaai, 1000 Brussel
www.kanal.brussels/nl

Vautierstraat 29, 1000 Brussel
www.naturalsciences.be

Muziekinstrumentenmuseum
Koninklijke Bibliotheek van België
Kunstberg, 1000 Brussel
www.kbr.be

Hofberg 2, 1000 Brussel
www.mim.be

Planetarium
Koninklijk Legermuseum
Jubelpark 3, 1000 Brussel
www.klm-mra.be/D7t/nl

Boechoutlaan 10, 1020 Brussel
www.planetarium.be

René Magritte Museum
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
www.africamuseum.be

Esseghemstraat 135, 1060 Brussel
www.magrittemuseum.be

Riolenmuseum
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel
www.fine-arts-museum.be
www.groups.fine-arts-museum.be
www.extra-edu.be

La Fonderie - Brussels Museum voor Arbeid en
Industrie
Ransfortstraat 27, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.lafonderie.be

Octrooipaviljoen, 1000 Brussel
www.sewermuseum.brussels/nl

Train World
Station van Schaarbeek, Prinses Elisabethplein 5, 1030
Schaarbeek
www.trainworld.be/nl

Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67, 1050 Elsene
www.villaempain.com/nl/

MIMA Museum
Henegouwenkaai 39-41
www.mimamuseum.eu

Wiels (hedendaagse kunst)
Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst
www.wiels.org

Mode en Kant Museum
Violetstraat 12, 1000 Brussel
www.fashionandlacemuseum.brussels/nl
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MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE IN DE PUBLIEKE RUIMTE
LOMAP
www.lomap.be
Lomap is een smartphone-app en fotografietool waarmee vooral kinderen en jongeren op een leuke en
intuïtieve manier hun mening kunnen geven over een buurt of stad. Wat vinden zij van het nieuwe plein in de
buurt, van de wijk achter het jeugdhuis of de school? Door middel van deze fotoapplicatie geven ze in woord en
vooral beeld hun visie op wat zij goed vinden aan hun buurt, maar ook wat zij als pijnpunten of problemen
ervaren. Deze gratis beschikbare app is een heel intuïtief instrument waar je zowel individueel, als jeugdwerker
of als leraar met je groep kinderen of jongeren mee aan de slag kan.

YOTA!
www.jes.be/pagina.php?id=yota
Yota!, het Brusselse participatieproject van JES stadslabo betrekt en ziet jongeren als mede-eigenaars van de
publieke ruimte waarin ze zich begeven. Ze willen hen, via tal van acties, niet alleen hun mening laten uiten,
maar streven er ook naar om kinderen en jongeren in contact te brengen met zij die daadwerkelijk iets kunnen
veranderen in hun buurt: beleidsmakers, planners en ontwerpers bijvoorbeeld.
Hun actieterrein is dat van de wijkcontracten en de grote infrastructuurwerken, waarin ook kinderen en
jongeren betrokken partij zijn. Kinderen kunnen problemen benoemen maar hebben ook verlangens en in
relatie met de vele functies die de openbare ruimte heeft. Ze begeleiden hierdoor op inspraakprocessen en
zorgen er op die manier voor dat ze een stem in het debat krijgen.
Scholen kunnen contact opnemen voor advies, ondersteuning en begeleiding bij hun participatieproject.
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MEDIA & NIEUWS
CHILD FOCUS
www.childfocus.be
Alle acties van Child Focus moeten kinderen en jongeren ten goede komen. Ze willen hen dan ook laten weten
dat Child Focus er voor hen is en geven informatie over hun diensten en missies. Child Focus wil ervoor zorgen
dat kinderen zelfstandig kunnen handelen als ze geconfronteerd worden met een situatie die gelinkt is aan hun
missies. Ze komen naar jullie toe om vragen te beantwoorden over al hun thema’s: van verdwijningen en
seksuele uitbuiting van kinderen tot wat Child Focus nu precies doet en waarvoor je bij hen terecht kan of veilig
internetten voor kinderen en jongeren. Via aangepaste opleidingen willen ze de kennis, competenties,
veerkracht en vertrouwen van éénieder versterken. Het accent ligt op de praktijk. Child Focus is ervan
overtuigd dat interactie, experimenteren en voorbeelden aan de hand van concrete situaties, het memoriseren
van informatie vergemakkelijken, maar vooral ook het wijzigen van gedrag stimuleren.

KLIK (BRUZZ)
www.bruzzket.be
BRUZZ Ket is het jongerenkanaal van BRUZZ en is er voor kinderen tussen 9 en 13 jaar. De bijdragen op BRUZZ
Ket komen tot stand in samenwerking met de kinderen zelf.
Voor het KLIK-project werkt BRUZZ Ket samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB). KLIK is de opvolger
van Klas in de Media, waarvoor beide partijen de afgelopen jaren ook al samenwerkten.

NIEUWS IN DE KLAS
www.nieuwsindeklas.be
Nieuws in de klas is een initiatief waarbij je een week lang een gratis papieren/digitaal nieuwspakket in de klas
ontvangt. Een nieuwspakket bestaat uit 21 kranten per dag (19 op maandag) en 2 magazines op woensdag en
een login voor de digitale kranten en magazines. Met andere woorden: een tornado aan nieuws, maar dan
netjes gebundeld in één pakket. Tot op de drempel van je klaslokaal.
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MOBILITEIT
BRUSSEL MOBILITEIT
www.mobilite-mobiliteit.brussels
Brusselse scholen kunnen een beroep doen op Brussel Mobiliteit om hun mobiliteit te verbeteren.

CYCLO
www.cyclo.org/nl/diensten/scholen-en-vzws
Het CyCLO-atelier herstelt àlle fietsen. Als de kosten niet astronomisch hoog zijn, beginnen ze eraan. Voor
scholen komt een mobiel atelier ter plaatse voor een dagje repareren, een technische controle of een
onderhoudscontract. Het is ook mogelijk om met de klas een bezoek te brengen aan het CYCLO-atelier. Verder
verkoopt CYCLO tweedehandsfietsen en verhuurt fietsen voor jongeren en volwassenen.

FIETSBIEB

kleuter - lager

Molenbeek

‘t Zinneke, Opzichtersstraat 225, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.fietsbieb.brussels
Meer Brusselaars springen op de fiets, ook de kleine ‘ketten’. Op zoek naar een kinderfiets? Koop je liever geen
nieuwe? Kom dan eens langs bij de Fietsbieb. De Fietsbieb is een ‘bibliotheek’ van tweedehands kinderfietsen.
Ze is een halve dag per maand open op een vast tijdstip. De Fietsbieb staat open voor alle kinderen van 2 tot 12
jaar. Voor € 20,00 fietsgeld en een waarborg van € 20,00 mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. De
waarborg krijg je terugbetaald wanneer je de fiets weer in goede staat inlevert. Iedereen kan bij de fietsbieb
terecht. De fietsbieb wordt door vrijwilligers open gehouden. Word jij onze volgende Fietsbieber?

GOODPLANET
www.goodplanet.be
Goodplanet is actief in heel België door campagnes en workshops te verspreiden. Zo kunnen Brusselse scholen
kunnen zich elk jaar engageren om samen met GoodPlanet en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
schoolvervoerplan op te stellen of deel te nemen aan andere acties. Goodplanet zet in op educatie voor een
duurzame samenleving want elk gebaar, klein of groot, een verschil kan maken.

LES ATELIERS DE LA RUE VOOT
www.voot.be/velo
Je leerlingen, leerkrachten of ouders leren om zelf fietsen te herstellen? Het kan met de fietsherstelateliers van
Les ateliers de la rue Voot.

MEESTER OP DE FIETS
www.moev.be/activiteiten/meester-op-de-fiets-vbb | www.meesteropdefiets.be
'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in lagere scholen. Met dit project kan de
school een ‘fietsmeester’ of ‘fietsjuf’ uitnodigen die samen met de leerkracht op school praktische fietseducatie
geeft aan de leerlingen. Zo willen we leerlingen de kans geven op een leuke en veilige manier te leren
deelnemen aan het verkeer, eerst in een beschermde omgeving (speelplaats, verkeerspark …) en nadien in het
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echte verkeer. De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een fietsparcours op
in de school.
Naast de fietslessen op school met een praktische handleiding, ontwikkelde Meester op de fiets ook lesfiches
voor meer theoretische lessen in de klas. Voor de ouders is er een folder met fietstips en ideetjes om ook thuis
de fietsvaardigheid te oefenen.

MIVB
www.stib-mivb.be/Ecole-School.html?l=nl
www.stimi.be / www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/STIMI/index.html (voor kinderen van 5 tot
8 jaar)
www.mobili.be (voor kinderen van 9 tot 12 jaar)
De MIVB heeft didactisch materiaal ontwikkeld om kinderen in schoolverband te laten kennismaken met het
openbaar vervoer. Daarnaast is het ook mogelijk om de tram- en busstations te bezoeken en bijvoorbeeld te
ontdekken hoe het voelt om een tram te besturen in de simulator. Je kan de MIVB ook altijd inschakelen om je
reizen te begeleiden. Ook zijn er op leuke manieren uitgelegd hoe je een uurrooster moet lezen en je makkelijk
te verplaatsen.

MOBIEL 21
www.mobiel21.be/scholen | www.aya.be | w
 ww.verkeersslang.be | www.mobielereporters.be |
www.fietspoolen.be
Mobiel 21 heeft een uitgebreid aanbod voor scholen om rond mobiliteit aan de slag te gaan. Mobiel 21 wil
mensen inspireren en activeren om slim om te gaan voor verplaatsingen om zo duurzame gedragsverandering
te weeg brengen.

PRO VELO
www.provelo.org/nl/section/scholen
Fietsen in het verkeer is niet evident. Naast een goed begrip van uiteenlopende verkeerssituaties, is er ook
nood aan verschillende praktische fietsvaardigheden. Nog te vaak leren kinderen met vallen en opstaan fietsen
in het verkeer. Laat je bijstaan door onze 25 fietseducatie-experts om dit leerproces in alle veiligheid te
versnellen. Pro velo begeleid huidige en toekomstige fietsers, zowel kind als volwassen, om hun
fietsvaardigheden te verbeteren.

TREINTRAMBUS
www.treintrambus.be/werking/promotie-en-campagnes/kennismakingstocht.html
TreinTramBus, de beweging voor beter openbaar vervoer, organiseert kennismakingstochten met het openbaar
vervoer voor scholen. De doelstelling van een kennismakingstocht bestaat erin kinderen spelenderwijs te laten
kennismaken met het openbaar vervoer.

VERKEER OP SCHOOL
www.verkeeropschool.be
Zowel basis- als secundaire scholen kunnen hier terecht voor praktijkgerichte verkeers- en mobiliteitseducatie.
Er is een gamma aan doe-pakketten voor praktijkeducatie, sensibiliserende acties en overkoepelende
schoolprojecten. Je kan zelfs verkeersweken boeken of begeleiding op maat aanvragen. Projecten zoals De
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Grote Verkeerstoets, Het Grote Fietsexamen en de Mobibus zijn inmiddels klinkende namen geworden in het
onderwijs.

WATERBUS
www.waterbus.eu/nl/
De Waterbus is een intergewestelijke, klokvaste en filevrije ‘buslijn’ op het water die je toelaat op een
comfortabele en aangename wijze te verplaatsen in de kanaalzone tussen Brussel, Schaarbeek,
Neder-Over-Heembeek en Vilvoorde, nu gekenmerkt door grote mobiliteitsproblemen, die in de toekomst nog
groter dreigen te worden.
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NATUUR
ALBERT STREET - JARDIN PÉDAGOGIQUE
Paleizenstraat over de Bruggen 420, 1020 Laken
www.leefmilieu.brussels/fiche/albert-street-jardin-pedagogique-asbl
Een pedagogisch groengebied van 300m² dat voor iedereen toegankelijk is (scholen, bewoners, verenigingen en
bedrijven). Deze natuurlijke tuin streeft het verrijken van de biodiversiteit na door lokale flora en fauna te
bevorderen. Het terrein is omheind en enkel toegankelijk met sleutel.

BEBAT
www.bebat.be
Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren.
De metalen en waardevolle materialen halen we eruit en die worden opnieuw als grondstof gebruikt. Alle
andere stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een milieuorganisatie met inzamelresultaten op
wereldniveau en we streven ernaar om steeds meer en beter te recycleren. Bebat probeert leerkrachten waar
mogelijk te ondersteunen met materiaal voor in de les.

BOS+
www.bosplus.be
BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in
Vlaanderen en de wereld. BOS+ biedt leerkrachten en bos- en natuurgidsen een heleboel educatief materiaal,
nuttige bosinformatie en concrete projecten om kinderen en jongeren (opnieuw) in contact te brengen met bos
en natuur. We halen hier de projecten aan die voor jou en jouw klas interessant kunnen zijn.

BRUSSEL NET
www.arp-gan.be/nl/
Alle scholen van het Brussels gewest zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het Pack Animaties. Dit Pack
omvat activiteiten waarbij alle actoren van de school zoveel mogelijk bij worden betrokken. Schrijf u in voor het
Pack Animaties. We helpen u bij een beter afvalbeheer in uw school en bij de sensibilisatie van uw leerlingen
voor de openbare netheid.

COREN
www.coren.be
COREN vzw (Coordination Environnement) heeft als doel om rond de thema’s van milieubeheer te informeren,
te sensibiliseren en te vormen. We helpen de scholen hun doelstellingen rond duurzame ontwikkeling te
behalen. Dit doet we door pedagogische projecten en programma’s te ontwikkelen, op te zetten en te
ondersteunen in de Waalse en Brusselse scholen.

DE BETOVERING
Trassersweg 347, 1120 Neder-Over-Heembeek
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www.sortilege.be
Groot avonturenspel, de Betovering speelt zich af in volle natuur, op het prachtige en ongerepte Brusselse
platteland. In ploegen, met vrienden of met collega's, wordt U een drietal uren ondergedompeld in een
fantastisch middeleeuwse universum om er onvergetelijke sensaties te beleven. Durft U de leuke en wat gekke
uitdagingen aan waarmee onze personages U zullen confronteren? Humor, interactiviteit en actie in de vrije
natuur zijn de ingrediënten die het succes van de Betovering maken. Beleef samen de sensatie van de
Betovering!

DJAPO
www.djapo.be
Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en
combineert denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met
duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval.

GOODPLANET
www.goodplanet.be
Bij GoodPlanet Belgium kan je terecht voor workshops voor kinderen, vormingen voor leerkrachten, educatieve
pakketten... rond het thema 'duurzame ontwikkeling' (milieu, afval, energie, voeding, water, natuur,
consumptie, moestuinieren...).

JEUGD- EN GEZINSBOERDERIJ HET NEERHOF
www.neerhof-vzw.be
Het Neerhof is een boerderij gelegen aan de rand van Brussel. De boerderij heeft tal van activiteiten te bieden,
zowel tijdens als buiten de schooluren. De rode draad is actief leren hoe het leven er aan toegaat in een
boerderij. Voor scholen kent het boerderij activiteiten voor kinderen van het 1ste kleuterklas tot het 6de
leerjaar. Hun activiteiten zijn op maat gemaakt per graad of leeftijdsgroep.

JNM
www.jnm.be/brussel
JNM Brussel is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren met een passie voor natuur en milieu. Ze
lijken heel hard op andere gekende jeugdbewegingen maar ze verschillen hierin door natuur en milieu centraal
te stellen.

KINDERBOERDERIJ MAXIMILIAANPARK
Schipperijkaai 2, 1000 Brussel
www.lafermeduparcmaximilien.be
Een kinderboerderij op twee stappen van het metrostation IJzer! Tussen de wolkenkrabbers en het
citroëngebouw maakt de boerderij plaats voor schapen, kippen, geiten, eenden, konijnen, ezels en zelfs
alpaca's... Een verrassende ontdekking in het stedelijke landschap en een bezoek dat klein en groot zal
plezieren!
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LA FERME NOS PILIFS
www.fermenospilifs.be/nl/kinderboerderij/#schooluitstappen
De boerderij biedt leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs de kans om met hun klas een dag door te
brengen op de boerderij. De kinderboerderij biedt heel wat activiteiten aan voor schooluitstappen, aangepast
aan alle leeftijden: deelnemen aan natuurworkshops, met de handen in de aarde woelen, knutselen,
waarnemen, dieren voeren… De kinderen worden goed begeleid door doorgewinterde monitoren en door
werknemers met een handicap.

LEEFMILIEU BRUSSEL
www.leefmilieu.brussels
Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De activiteitendomeinen dekken het milieu in brede zin, onder andere: voeding, moestuin, biodiversiteit, afval,
energie, water, geluid en klimaat. Ze bieden animaties, workshops, leermiddelen of subsidies aan.

* BUBBLE
www.bubble.brussels/nl/
Milieueducatie concreet gestalte geven door te leren beter te consumeren, minder afval te produceren,
biodiversiteit in de hand te werken en duurzaam te eten … Het is boeiend om een brug te slaan tussen
vaardigheden en het leefmilieu! Word lid van Bubble, het netwerk van Brusselse scholen die opkomen voor het
milieu, om uw milieuprojecten vlotter te laten verlopen. Via dit netwerk van Leefmilieu Brussel kan je ideeën
rond milieueducatie delen en uitwisselen.

MOS
www.milieuzorgopschool.be
MOS (Milieuzorg Op School) is een milieuzorgproject voor kleuter- tot hogeschool. Een duurzame toekomst
voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken voor een milieuvriendelijke en duurzame samenleving.
MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de
leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:
begeleiding op maat, vorming, informatie en inspiratie.

NATUURPUNT
www.natuurpunt.be
Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich inzetten om kwetsbare en bedreigde natuur in
Vlaanderen te beschermen. Voor scholen bieden ze lespakketten om met je klas de natuur in te trekken. Zo kan
je een schooltuin aanplanten, speciale lespakketten over vlinders, natuur, weer en klimaat aanvragen en veel
meer! Daarnaast is er het educatief natuurbeheer van Natuurpunt. Dat is een project rond natuurbeleving en
-beheer voor scholen dat gratis aangeboden wordt in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.
Het doel is om kinderen warm te maken voor natuur, hen terug in contact te brengen (letterlijk!) door
beheerwerk en belevingsgerichte opdrachten. Verder biedt Natuurpunt natuurateliers aan in het Zoniënwoud.

*Bosmuseum Jan Van Ruusbroec (Zoniënwoud)
Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart
www.natuurpunt.be/afdelingen/bosmuseum-jan-van-ruusbroec-zoni%C3%ABnwoud
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Het Bosmuseum Jan van Ruusbroec ligt midden in het grootste loofbos van Vlaanderen, het Zoniënwoud. In het
Bosmuseum kunnen kinderen op een creatieve, minder schoolse manier kennismaken met de natuur.

VELT
www.velt.nu
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is de vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag
wil in de tuin of keuken. Voor scholen zijn ze graag een meedenkende en creatieve partner om natuurbeleving
en ecologisch handelen een plaats te geven. Dit kunnen ze doen op verschillende manieren: aanleg en
begeleiding van een eigen schoolmoestuin, begeleiding op maat in het kader van vergroening van de
speelplaats en het verduurzamen van voeding op school, educatieve pakketten, workshops voor leerlingen,
leerkrachten en ouders, …

WORMS
www.wormsasbl.org
De vereniging WORMS staat voor Waste Organic Recycling and Management Solutions – Opwaardering van het
organisch huishoudelijk afval of gft (groenten- fruit- en tuinafval). Worms organiseert en coördineert de
opleiding van Compostmeesters, doet de omkadering van het netwerk van Compostmeesters, organiseert
opleidingen voor het grote publiek, ondersteunt en geeft advies aan de wijkcomposteringsprojecten, en ten
slotte: is het compost-infopunt van het Brussels gewest, dat telefonisch en per e-mail te bereiken is. Ze hebben
ook een specifiek aanbod voor scholen die willen werken rond composteren.

ZONNEBLOEM VZW
www.tournesol-zonnebloem.be/nl
De vzw Tournesol-Zonnebloem bestaat uit het Gewestelijk Centrum voor Ecologie Initiatie (GCEI) gevestigd in
Bosvoorde en de Hoeve van Ukkel (kinderboerderij). Ze bieden animaties aan voor het kleuter, lager en
secundair onderwijs op deze, maar ook op externe locaties zoals het Scheutbos in Sint-Jans-Molenbeek.
Hun doel is om kinderen en jongeren te stimuleren om hun leefomgeving anders te bekijken, te begrijpen en te
respecteren. Ze willen de leerlingen hun leefomgeving zoveel mogelijk actief, zelf laten ontdekken. Vandaar,
dat ze bij voorkeur in kleine groepen werken zodanig dat elke leerling over het nodige materiaal kan beschikken
om te observeren, te meten,… Actief ontdekken op terrein, in direct contact met de natuur vormt de basis van
hun ecologische activiteiten.

OVERZICHT PARKEN
Albertpark
Zaadstraat (41), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Bonneviepark
De Geneffestraat (16), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Fonderiepark
Cail et Halotstraat (14), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Fuchsiaspark
Fuchsiasstraat (46), 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Hauwaertpark
Kindvriendelijk Huisstraat (13), 1080
Sint-Jans-Molenbeek
Karreveldpark
Jean de la Hoeselaan (3), 1080
Sint-Jans-Molenbeek
Marie-Josépark
De Rooverelaan (3), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
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Muzenpark
Melpomenestraat (26), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Park L28
Jean Dubrucqlaan (241), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Park van het Zinneke
Koolmijngraversstraat (10), 1080
Sint-Jans-Molenbeek

Pierronpark
Evariste Pierronstraat (20), 1080
Sint-Jans-Molenbeek
Saint-Remiplein
Opzichterstraat (145), 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Scheutbospark
Toverfluitstraat (21), 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Park Zwarte Vijvers
Zwarte Vijversstraat (76), 1080
Sint-Jans-Molenbeek
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NEDERLANDS & TAALSTIMULERING
BRUSSELLEER
www.basiseducatie.be/brusselleer/ | https://partners.brusselleer.be | https://partners.brusselleer.be/scholen
Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen? Brusselleer helpt je om je kennis van
taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te versterken. Ze doen dit stap voor stap en op
het tempo van de student.
Naast het open aanbod biedt Brusselleer ook cursussen aan op vraag van en in samenwerking met organisaties.
Naargelang de leervragen van de cursisten, de vereisten van mogelijke vervolgopleidingen, de wensen van de
organisatie... kan een aangepast aanbod worden uitgewerkt. Dit kan zowel bestaan uit reguliere modules als
flexibele modules, op maat ontwikkeld.
In het project "Mijn kind gaat naar school. Ik ook!" wil Brusselleer in samenwerking met de school de
competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) van laaggeletterde ouders versterken om de schoolloopbaan
van hun kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. door de zelfredzaamheid van de ouders binnen de school
te versterken; door onderwijssteunend gedrag te ontwikkelen.

FOYER
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be
Foyer bouwde, als pionier in België, sinds begin jaren 1980 expertise op rond thema’s als meertalig opvoeden,
omgaan met thuistalen en het leren van de integratieta(a)l(en). Oorspronkelijk lag de nadruk op meertalig
onderwijs en talensensibilisering. Sinds 2014 ligt de klemtoon op het ondersteunen van meertalige gezinnen en
de meertalige opvoeding van kinderen. Initiatieven worden steeds ontwikkeld in nauw contact met meertalige
gezinnen en lokale gemeenschappen. Daarnaast wordt expertise uitgewisseld via Vlaamse en Europese
netwerken.
Foyer biedt een taalanalyse van meertalige kinderen, publicaties over taal en onderwijs, alsook educatief
materiaal om aan de slag te gaan rond talensensibilisering, interculturaliteit en opvoedingsondersteuning.

Lego Lingua - meertalige spellenbox
Lego Lingua is een doos met 5 meertalige gezelschapsspelletjes. Roep luid Lingo Bingo in het Afrikaans, Turks,
Nederlands, Engels, Italiaans of Kreools. Concentreer je op Arabische en Hebreeuwse letters, hiërogliefen en
morsetekens want in Papesnello worden snelheid en koelbloedigheid op de proef gesteld. Proef van
verschillende groenten en fruit in 9 verschillende talen en culturen en speel Wat is het? of Qua?RTET!.
Fabriceer woorden in alle talen die je kent en scoor daarbij in PalaVerBrique.
Nadenken over vreemde talen en omgaan met taaldiversiteit kan een onderdeel zijn van taalbeschouwing.
Kinderen leren bovendien aspecten van sociale vaardigheden, die tijdens het bordspel aan bod komen: aan de
beurt komen, je beurt afwachten, luisteren naar elkaar, leren omgaan met winst of verlies en het omgaan met
afspraken.

HUIS VAN HET NEDERLANDS
www.huisnederlandsbrussel.be
Het aanbod van het Huis van het Nederlands voor de scholen bestaat uit:
Infomomenten oefenkansen Nederlands voor ouders
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●

Waar en hoe kunt u Nederlands leren in Brussel? Het Huis van het Nederlands komt de ouders op uw
school een infosessie geven of komt met een infostand naar uw activiteiten.
● Organiseer een conversatiegroep voor ouders die hun Nederlands willen oefenen. Vraag hierbij
Nederlandstalige ouders om de conversatiegroep te begeleiden. Dit zal zorgen voor een goed
contacten tussen ouders. We helpen bij de opstart en zorgen voor gespreksmateriaal.
● Organiseer conversatieactiviteiten: ouders oefenen hun Nederlands met Nederlandstalige ouder
terwijl ze samen koken, klussen, het schoolfeest voorbereiden of zelfs naar de markt gaan om soep te
maken voor de kinderen.
Daarnaast kan Huis van het Nederlands de ouders doorverwijzen naar een geschikte opleiding.
Duidelijk Nederlands
Voor een schoolteam is het niet altijd makkelijk om in het Nederlands te communiceren met ouders die niet
Nederlandstalig zijn. Boek een workshop of een minisessie ‘Duidelijk Nederlands’ en ontdek tips & tricks die uw
communicatie kunnen verduidelijken.

WADADA

kleuter - lager

www.wadada.be
Wadada organiseert dansateliers waarbij taalverwerving gestimuleerd wordt en meer nog, leerstof verwerkt
wordt via dans en beweging. Deze ateliers kunnen gegeven worden vanaf de 1e kleuterklas tot het 6e leerjaar.
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POLITIEK
BRUSSELS PARLEMENT

lager - secundair

Brussel

www.parlement.brussels
Het Brussels parlement organiseert op afspraak bezoeken voor leerlingen, studenten of volwassenen. Er wordt
een uiteenzetting gegeven en een film vertoond; er kunnen vragen gesteld worden en het is ook mogelijk en
gesprek te hebben met een gewestelijk parlementslid of een rollenspel te organiseren.

DE KRACHT VAN JE STEM
www.dekrachtvanjestem.be
De Kracht van je Stem is het educatieve aanbod van het Vlaams Parlement. Opvoeden tot democratisch
burgerschap is ons doel. Democratisch burgerschap betekent dat burgers op een actieve manier mee vorm
geven aan de samenleving en aan hun plaats binnen die samenleving. Kritisch nadenken, democratisch
handelen en actief participeren aan onze samenleving zijn daar een deel van. Democratisch burgerschap is iets
wat al doende geleerd wordt. We worden immers niet als 'democratisch burger' geboren, maar we kunnen het
wel worden. Die democratische houding, en de vaardigheden en de kennis die we nodig hebben, kunnen we bij
uitstek op school leren. Daarom is opvoeden tot democratisch burgerschap ook een deel van de eindtermen in
ons onderwijs.
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SPELEN
CULTUREGHEM

Anderlecht

www.cultureghem.be
Cultureghem heeft voor KETMET reeds verschillende PLAYBOXEN (gigantische speelkoffers) ontworpen:
meccanobox, playpodbox, pleuterbox, coderdojobox, snoezelbox, bougebox, cookiebox, stepbox, boksbox.
Deze playboxen kunnen ook uitgeleend worden.

SPELOTHEEK SPECULOOS

Molenbeek

Jean Dubrucqlaan 82, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-bezoek/cultuur/intergenerationele-spelotheek-speculoos
De intergenerationele spelotheek "SPECULOOS" is een leuke speelruimte die zich tot iedereen richt. Ze legt de
klemtoon op relaties en ontmoetingen die tot stand komen via het culturele instrument van het spel. Je kan er
spelletjes uitlenen. Alsook is er de mogelijkheid om met de klas langs te komen (alleen op afspraak).

VGC-UITLEENLOKET
www.vgc.be/ondersteuning/uitleenloket/wat-en-hoe
Bij het VGC-uitleenloket kunnen scholen terecht voor o.a. audiovisuele apparatuur en spelmateriaal. De VGC
verhuurt tegen een voordelig tarief: sport- en spelmateriaal, tafels en stoelen, audioapparatuur, visuele
apparatuur, podiumelementen, spreekstoel, tentoonstellingspanelen …
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SPORT
AXIBOX
www.jcaximax.be/axibox
De Axibox is een uitdagend klimparcours voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Formule met spelmap of met
begeleider van Aximax.

MOEV
www.moev.be | www.sportbeweegtjeschool.be | www.sportinbrussel.be/node/2536
MOEV (vroeger SVS) wil alle kinderen in het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en jongeren in het
secundair onderwijs zoveel mogelijk laten bewegen:
●
●
●
●

MOEV is een bron van inspiratie voor de scholen. MOEV biedt aantrekkelijke educatieve materialen,
frisse projecten en relevante info op maat.
De MOEV-medewerkers zijn het aanspreekpunt voor alle scholen bij de uitbouw van een bewegingsen sportbeleid. De MOEV-medewerkers stuwen scholen naar een energieke bewegingscultuur.
MOEV beweegt samen met scholen op tal van activiteiten en evenementen. MOEV biedt een heel
gamma van leuke bewegingsmogelijkheden.
Bij MOEV kan je ook materiaal huren.

SPORTWERK VLAANDEREN
https://sportwerk.be/
Sportwerk Vlaanderen is dé referentie en pionier in zowel het professionaliseren van de sportsector als in de
tewerkstelling in de sport. Sportwerk treedt op als werkgever voor sportlesgevers in Vlaanderen en Brussel.
Scholen kunnen hier een sportlesgever aanvragen voor sportlessen, sportklassen, sportdagen, workshops, ...

VGC SPORTDIENST
www.vgc.be/sport | www.sportinbrussel.be/node/2536
De VGC-sportdienst ondersteunt, samen met partners zoals MOEV, sportactiviteiten in en rond
Nederlandstalige scholen in Brussel.
De VGC-sportdienst:
- ondersteunt de activiteiten van MOEV, zowel tijdens als na de schooluren;
- heeft ‘voetbalkooien’ die de Brusselse scholen kunnen lenen voor Powerplaysoccer;
- organiseert een jaarlijks overleg met schooldirecties en leerkrachten lichamelijke opvoeding;
- heeft een overzicht van alle sportinfrastructuur in Brussel, zodat u gericht op zoek kunt gaan naar de
meest geschikte sportinfrastructuur
- geeft financiële ondersteuning:
- terugbetaling (tot twee derde van de kostprijs) van de deelnamekosten van leerkrachten aan
kadervorming sport;
- subsidies voor de huur van een lesgever en/of sportinfrastructuur buiten de lesuren, onder
de noemer Sportsnack;
- investeringssubsidies voor verbetering van sportinfrastructuur (de aankoop/renovatie van
sportinfrastructuur; aankoop van sportuitrusting).
Dit is slechts een greep uit het sportaanbod voor scholen.
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VGC-UITLEENLOKET
www.vgc.be/ondersteuning/uitleenloket/wat-en-hoe | www.sportinbrussel.be/node/2537
Bij het VGC-uitleenloket kunnen scholen terecht voor o.a. sportmateriaal.

OVERZICHT SPORTVERENIGINGEN
Atlemo
Atletiek
www.sportinbrussel.be/activiteit/atletiektraining-a
tlemo

De Waterratjes
Zwemmen
www.gezinssportvlaanderen.be/ik-wil-sporten/spo
rtclub/10881

BC Foyer Molenbeek
Basketbal voor meisjes
https://bisfoyer.wixsite.com/bcfoyermolenbeek

FRiS
G-basketbal
www.frisseclub.net

Bergstijgers Brussel
Klimmen
www.bergstijgers.org/brussel

MoVart
Dans
www.movart.be

Brussels Boxing Academy (BBA, D'broej)
Boks
www.bba-olympic.be/

RWDM Girls
Voetbal voor meisjes
www.rwdmgirls.be

Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy (BBJJA)
Braziliaanse Jiu Jitsu
www.bbjja.be

Sportminded
Zwemmen
www.sportsminded.be/jaaractiviteiten/hello-world

Circus Zonder Handen
Circus
www.zonderhanden.be

Sport en Spel
Tennis
www.vzwsportenspel.be
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STUDIEKEUZE
BEROEPENHUIS

lager - secundair

Gent

Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent
www.beroepenhuis.be
Het Beroepenhuis in Gent is een permanente beroepenbeurs voor Vlaamse scholen, waar jongeren op de
drempel naar het secundair onderwijs, kennis maken met verschillende beroepen en opleidingen. Op de
website van Het Beroepenhuis staat heel wat lesmateriaal en educatief materiaal over studie- en
beroepskeuze.

BINNENVAART - ALLE HENS AAN DEK
www.binnenvaart.be
Een lespakket over binnenvaart. Leerlingen kruipen in de huid van een binnenvaartondernemer en moeten,
door vragen op te lossen, containers met computeronderdelen verschepen. De titel ‘Alle hens aan dek!’ is
schippersjargon voor ‘iedereen paraat, iedereen werkt mee’. Het is dan ook de bedoeling dat de hele klas
meehelpt bij het oplossen van de vragen. Leerlingen worden met verschillende aspecten van binnenvaart
geconfronteerd: waterwegennetwerk, scheepstypes en hun lading, sluizen, navigatie en verkeersreglement,
verhouding tot weg- en spoortransport, milieuaspecten, bemanning, laden en lossen… Dit alles is uitgewerkt in
meerkeuzevragen, open vragen, raadsels, tekeningen, kruiswoordraadsels, rekenoefeningen, vraagstukjes.

ELEKTRICITEIT - STROOMOPWAARTS
www.stroomopwaarts.be
Wil je je leerlingen wegwijs maken in de wereld van de elektriciteit? Onze samenleving heeft nood aan
technisch talent. Voor veel kinderen is een keuze voor een technisch beroep echter niet evident en vooral erg
onbekend. Het is dus hoog tijd om jongeren aan te moedigen om hun passie voor techniek te ontdekken en hen
te helpen de juiste keuzes te maken in hun schoolloopbaan. Als leerkracht speelt u daar een cruciale rol in,
zeker in het basisonderwijs. U kent de talenten van uw leerlingen als geen ander. In het laatste jaar van het
basisonderwijs moeten zij met hun ouders belangrijke keuzes maken. U kan hen attent maken op de kansen die
het (elektro)technisch onderwijs biedt. Maar ook in uw klas kan u hen warm maken voor techniek door
boeiende lessen en projecten op te zetten. We willen u daarin op alle mogelijke manieren ondersteunen.

GENDERKLIK
www.genderklik.be
Genderklik.be maakt komaf met hokjes voor meisjes, jongens, vrouwen en mannen in de samenleving en helpt
jou de genderklik te maken op een leuke en interactieve manier. Waarom houden meisjes van roze en jongens
van blauw? Is het waar dat jongens niet thuis horen in de balletwereld? Klopt het dat meisjes van nature
zorgender zijn dan jongens? Waarom zijn er zo weinig huismannen? Zijn jongens die graag jurken dragen per
definitie homo? Op deze website gaan we dieper in op deze en andere vragen over gender en
gendermechanismen die verweven zijn met ons dagelijks leven. Voor wie niet bekend is met het thema doen
we het hele genderverhaal uit de doeken. Wie zich al stevig verdiept heeft in het onderwerp, bieden we actuele
voorbeelden en praktische tips. Niet iedereen herkent zich in de opsplitsing man-vrouw. Maar iedereen wordt
hoe dan ook geconfronteerd met genderrollen en -verwachtingen, en daar gaat deze site over. Je kan
thematisch aan de slag gaan of samen met ons het genderverhaal doorlopen. Maar daar stopt het niet: wie
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graag op de hoogte blijft van wat er zoal rond gender gebeurt in de wereld kan terecht op de actualiteitspagina
die geregeld geüpdatet wordt met verrassende gastblogs, leuke acties en boeiende projecten.

HOUT VASTHOUDEN
www.woodwize.be/houtvasthouden/flash/index.html
Beleef techniek, wiskunde, ICT en taal op een plezante manier en maak samen met Qbus in 7 stappen kennis
met de levenscyclus van hout. Gratis lesmateriaal over hout: lespakketten, DVD’s, posters, … Een interactief en
motiverend doe-thema rond de levens-cyclus van hout (o.a. in het kader van milieu-educatie).

RVO-SOCIETY
www.rvo-society.be
RVO-Society wil jongeren (5 - 25) interesseren voor techniek en wetenschappen. Als logische poort tussen
onderzoek en onderwijs, vertaalt RVO-Society innovatieve kennis van bedrijven en onderzoeksinstellingen in
projecten en educatieve activiteiten voor jongeren. Dat kan en moet vanwege de maatschappelijke relevantie.
Het streefdoel is jongeren laten ervaren hoe ze een technisch probleem oplossen, hoe ze technische systemen
kunnen onderzoeken, de werking ervan ontdekken en hoe ze zelf kunnen bouwen. RVO-Society ontwikkelt ook
haar eigen educatief materiaal. Dit kan u kopen of huren - in principe na het volgen van een workshop. Ook
gratis materiaal wordt aangeboden, al dan niet meteen te downloaden.

STAR TRUCK
www.vrachtwagenchauffeur.be/nl
Om 11- tot 14-jarige leerlingen eens te laten proeven van het beroep van vrachtwagenbestuurder is er de Star
Truck. Nodig de vrachtwagen uit op school en je leerlingen weten al snel alles over dode hoek, laden en lossen
en de avonturen onderweg.

STUDIEKEUZEBEURS
www.onderwijsinbrussel.be/studiekeuzebeurs
Elk jaar organiseert de VGC een studiekeuzebeurs en scholenmarkt.

TADA

Molenbeek

www.tada.brussels
Bij ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) gaan honderden maatschappelijk kwetsbare tieners uit Brusselse
buurten elk weekend – jarenlang – vol goesting naar de zaterdagschool. Ze ontdekken er zichzelf en de
maatschappij, via plezante praktijkles van bevlogen professionals, bijvoorbeeld ondernemers,
verpleegkundigen, dokters of mecaniciens. Via dit contact met rolmodellen trekt TADA de wereld van de
tieners open en zegt hen: “Jij kan dit ook. Ontdek de maatschappij en jezelf. Word kritisch, ontplooi jezelf en
verleg je grenzen.” Het doel van TADA is om deze tieners gemotiveerd in het leven te doen staan, met een
positief zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf en de samenleving/arbeidsmarkt. Sinds januari 2016
heeft TADA een derde antenne, in Sint-Jans-Molenbeek. Deze Nederlandstalige antenne is gevestigd in het
gloednieuwe gebouw van de Gemeentelijke Basisschool ‘de Knipoog’ in de Zaadstraat.
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WERK VOOR DURVERS
www.durvers.be
Dit online spel (ook te verkrijgen als cd-rom) is een interactieve ontdekkingstocht door de stad van Zoë, Sam,
Dave en Mo. Samen kom je heel wat mensen tegen. Je ontdekt wat hun beroep is en wat het inhoudt.

46

VERKENNING BUURT EN BRUSSEL
ATOMIUM
www.atomium.be
Onaantastbaar symbool aan het Brusselse firmament… Het Atomium is noch toren, noch piramide, eerder
kubusvormig, een beetje sferisch, het midden houdend tussen beeldhouwkunst en architectuur, een
overblijfsel uit het verleden met werkelijk futuristische kenmerken, museum en tentoonstellingsruimte … Het
is tegelijkertijd een voorwerp, een plaats, een ruimte, een utopie en een symbool, uniek in de wereld, dat
ontsnapt aan elke vorm van classificatie.

COÖRDINATIE ZENNE
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
www.coordinatiezenne.be
Coördinatie Zenne organiseert op regelmatige basis informatie-, sensibilisatie- en educatieve activiteiten, met
als rode draad natuur en milieu in het Zennebekken. Rond dit thema worden ook publicaties opgesteld en
uitgegeven. Voor scholen bieden zij educatieve wandelingen langs Brusselse waterlopen, milieueducatieve
boottochten, milieueducatie over Brusselse waterlopen, ...

ERFGOED BRUSSEL
http://erfgoed.brussels | www.erfgoedklassen.brussels
De Directie Cultureel Erfgoed staat in voor de toepassing van het gewestelijk beleid inzake vrijwaring van het
erfgoed. Ze trachten het Brussels erfgoed ook onder de aandacht te brengen van schoolgaande kinderen. Via
onder andere monumentenmaandagen en erfgoedklassen trachten zij jongeren vertrouwd te maken met de
verschillende aspecten van het erfgoed. Op de website zijn er ook heel wat publicaties beschikbaar om zelf aan
de slag te gaan.

JES

Molenbeek

Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.jes.be/pagina/stadsverkenning
Stadsverkenning Brussel bestaat uit verschillende modules die gericht zijn op een kennismaking met, en
versterking van, Brussel als leer-, leef- en werkomgeving met als doel de ontwikkelingskansen van leerlingen
maximaal te verhogen. Met het project richten ze zich zowel op leerlingen, leerkrachten als ouders uit het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

KET-TOEREN
www.ket-toeren.be
Ket-toeren in Brussel biedt al jaren sfeerwandelingen op maat aan in en rond Brussel. Voor groepen, families en
bedrijven is een grote keuze aan themawandelingen. Voor het basisonderwijs hebben zij plezante, leerrijke
uitstapjes aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.
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MILIEUBOOT
www.milieuboot.be
De milieuboot neemt je mee voor een boeiende en leerrijke verkenning van de waterloop in eigen streek! 3 uur
lang vaar je mee met een binnenschip op een van de rivieren of kanalen in Vlaanderen. Ondertussen maak je
kennis met de rivier of het kanaal waarop je vaart, het leven op en om het water, het belang van water en
watersystemen. Je ondervindt waarom integraal waterbeheer, biodiversiteit en duurzaam omgaan met water
en waterlopen van levensbelang zijn.

MOMUSE

lager - secundair

Molenbeek

Mommaertsstraat 2A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.momuse.be
MoMuse, het Gemeentelijk Museum van Molenbeek, toont de geschiedenis van Molenbeek. Rondleidingen
worden op maat uitgewerkt. De permanente tentoonstelling, is opgedeeld in 6 thematische ruimtes:
- De invloed van de geografische ligging
- De mensen, demografie, migratiegolven, overgangsrituelen en tradities
- De stedenbouwkundige evolutie en ontwikkeling van huisvesting
- De economische ontwikkeling
- Onderwijs
- Samenleven: het verenigingsleven, ontspanning, cultureel en artistiek erfgoed

SINT-JANS-MOLENBEEK

Molenbeek

www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/wandelingen
Op de website van Sint-Jans-Molenbeek zijn er heel wat publicaties met wandelingen en plannetjes van
Molenbeek terug te vinden.

*Sint-Jans-Molenbeek à la carte
http://erfgoed.brussels/links/digitale-publicaties/pdf-versies/a-la-carte/sint-jans-molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be/nl/bestanden/wandelingen/molenbeek-a-la-carte-nl.pdf
Ontdek al de pareltjes van klein erfgoed die u dagelijks omringen, leer ongekende hoekjes kennen, volg het
parcours en speel het spel mee. In deze collectie worden de Brusselse gemeentes in de kijker gezet in een
rijkelijk geïllustreerde praktische wandelbrochure, waarmee u op stap kan of die u gezellig thuis kan
doorbladeren.

STAPSTAD
www.stapstad.be
Vzw Stapstad wil via deze wandelingen Brussel in een positief daglicht zetten en tonen wat onze hoofdstad
allemaal te bieden heeft.
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WETENSCHAP EN TECHNIEK
Om wetenschap en techniek een plaats te geven in je school, vind je meer informatie op volgende websites:
www.techniekinhetbo.nl
www.wetenschapsinformatienetwerk.be
www.wtnschp.be/aanbod/scholen/

AVA & TRIX
www.ava-trix.com
Ava & Trix is een game voor het lager onderwijs en maakt kinderen enthousiast rond wetenschap en techniek.
De kinderen spelen Ava & Trix op de tablet, de PC of het smartboard.

COOP

lager - secundair

Anderlecht

www.coop.brussels/nl
COOP nodigt uit om de kanaalwijken van Brussel te beleven zowel wat het industriële leven betreft, als de
bevolkingen en het milieu. Leerlingen worden gestimuleerd om actief kennis te maken met de realiteiten van
die wijken door deel te nemen aan verschillende workshops die altijd een link hebben met één of verschillende
thema's die aan bod komen in een permanente tentoonstelling over de kanaalwijken. Momenteel telt het
aanbod 12 verschillende workshops gemaakt voor leerlingen tussen 6 en -/+ 16jaar. Voorbeelden van
workshops zijn: bakkerij, drukkerij, houten boten maken, toneelspelen, zelf gemaakte inkt met planten,
ecosysteem / de tuin, de tassenfabriek....

FABLAB’KE

kleuter - lager - secundair

Molenbeek

Huis van Culturen en Sociale Samenhang, Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.lamaison1080hethuis.be | www.fablabke.be
FabLab’ke is een project in samenwerking met het Huis van Culturen: een ‘makerspace’ voor kinderen en
jongeren: een plek waar kinderen en jongeren experimenteren met programmatie, robots en domotica, 3D
printers, lasercutters, hout zagen, … Leerkrachten kunnen met hun klas naar FabLab komen of een workshop
aanvragen voor op school. Na een korte opleiding kunnen de leerkrachten ook zelf aan de slag met de mobiele
materiaalkits die scholen gratis kunnen uitlenen om op school te gebruiken.

HOOGVLIEGERS
https://hoogvliegers.wtnschp.be/
Hoogvliegers biedt STEM-workshops die binnen of buiten schoolverband kunnen ingezet worden. Met als
thema lucht- en ruimtevaart worden er verschillende takken van de wetenschap aangeraakt en kunnen de
kinderen op een interactieve manier aan de slag met STEM. De workshops werden zo opgesteld dat ze voor
leerkrachten lager onderwijs of voor begeleiders van activiteiten gemakkelijk inzetbaar zijn.

MAKS vzw
www.maksvzw.org
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Mediawijs bent u als u ICT-tools op een creatieve manier gebruikt om een film, een geluidsfragment, een blog,
een presentatie of een game te maken… Als leerlingen zelf een mediaproduct realiseren, leren ze ook
nadenken welk effect hun creatie heeft op de kijker of speler. Op die manier bekijken ze erna andermans werk
met andere ogen. MAKS benadrukt een participatieve methodiek die een relevante inhoud combineert met
technische vaardigheden en experimenteren met uitdagend materiaal.

VOLKSSTERRENWACHT MIRA
Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen
www.mira.be
Volkssterrenwacht Mira is een echte aantrekkingspool voor al wie interesse heeft in wat er zich in het heelal
afspeelt. De sterrenwacht beschikt over een uitgebreide tentoonstellings- en experimenteerruimte,
verscheidene multimediazalen en een uitgebreid astronomische instrumentarium van een Belgische
volkssterrenwacht, met twee vaste telescoopkoepels, een vast opgestelde zonnetelescoop en een hele
verzameling grote en kleine verplaatsbare instrumenten. Ook een weerstation ontbreekt niet. Met de klas op
bezoek komen of materiaal uitlenen, het is allemaal mogelijk bij Mira.

PLANETARIUM
Boechoutlaan 10, 1020 Brussel
www.planetarium.be
Het Planetarium van Brussel heeft een divers programma. Voor scholen hebben ze een speciaal aanbod aan
lessen en workshops in sterrenkunde voor alle leeftijden van kleuter tot en met hogeschool. Aangeboden
thema’s: de Aarde en de planeten in ons zonnestelsel, de seizoenen, de sterrenbeelden, onze Melkweg, het
verre heelal, ruimtevaart en ontdekkingsreizen naar andere planeten, …

TECHNOPOLIS
Technologielaan 1, 2800 Mechelen
www.technopolis.be
Technopolis brengt wetenschap en technologie dichter bij de mens door er op een objectieve, genuanceerde
manier over te informeren. Maar er is meer: ze willen ook fascineren, en de mogelijkheid bieden om STEM
skills te leren en daar zélf mee aan de slag te gaan. Ze kiezen resoluut voor interactie: ze gaan in dialoog, vragen
om mee na te denken en sporen aan tot creatie. Want wetenschap en technologie zijn belangrijk en relevant.
Een boodschap die ze maar wat graag overbrengen. Dat doen ze niet alleen in Technopolis zelf, maar ook via
outreach en online activiteiten trachten ze een zo groot mogelijk bereik te creëren. Daarbij profileren ze zich als
inclusief science center. Eén dat iedereen - ongeacht leeftijd, cultuur, geslacht en religie - aanspreekt, met
voortdurende aandacht voor de verbreding van de doelgroepen, voornamelijk naar jongeren en
jongvolwassenen. Ze zetten daarbij in op een totaalbeleving. Ze gaan voor een originele, dynamische ervaring
met een goed evenwicht tussen plezier en didactiek. Op een innovatieve, toekomstgerichte manier.

VUB KINDERUNIVERSITEIT
https://kinderuniversiteit.wtnschp.be/
VUB Kinderuniversiteit brengt universitair onderzoek op kindermaat. Al spelend en proevend ontdekken ze zo
de geheimen van ons lichaam, of nemen ze de wondere wereld van de microben onder de loep. Of misschien
verkennen ze samen wat dankbaarheid en geluk betekenen, en bouwen ze met hun eigen handen
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biomaterialen voor de toekomst! Eén ding is zeker, een team van bevlogen professionals staat klaar om hun
passie en vernuft te delen met jouw klas vol toekomstige studenten. Jong geleerd is oud… gestudeerd!?
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INTERESSANTE INFORMATIE
ACTIVITEITEN IN DE VRIJE TIJD
BREDE SCHOOL MOLENBEEK (BROM)
BroM brengt verschillende activiteiten die voor kinderen worden georganiseerd in en rond Molenbeek samen
in een website: www.bredeschoolmolenbeek.be.

FINANCIËLE TUSSENKOMST
SINT-JANS-MOLENBEEK
www.molenbeek.irisnet.be/nl/actualiteiten/actualiteiten-1/operatie-molenbeek-sport-cultuurcheques-2018
Bij de gemeente Molenbeek is het mogelijk om Sport- & Cultuurcheques aan te vragen voor kinderen van 3 tot
18 jaar. Dit initiatief bestaat uit een financiële hulp van 40 euro.

SPORT
www.sportinbrussel.be/reducties/sport-voor-mensen-kansarmoede
Wat als een kind zich wil inschrijven voor een betalende vrijetijdsactiviteit maar de ouders niet het geld hebben
om het inschrijvingsgeld te betalen? Via de website van Sport in Brussel vind je een overzicht met mogelijke
tussenkomsten bij Sportactiviteiten: OCMW, mutualiteit, Sportcheque, Paspartoe, Fiscaal attest.

TADA
www.tada.brussels
Bij ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) gaan honderden maatschappelijk kwetsbare tieners uit Brusselse
buurten elk weekend – jarenlang – vol goesting naar de zaterdagschool. Ze ontdekken er zichzelf en de
maatschappij, via plezante praktijkles van bevlogen professionals, bijvoorbeeld ondernemers,
verpleegkundigen, dokters of mecaniciens. Via dit contact met rolmodellen trekt TADA de wereld van de
tieners open en zegt hen: “Jij kan dit ook. Ontdek de maatschappij en jezelf. Word kritisch, ontplooi jezelf en
verleg je grenzen.” Het doel van TADA is om deze tieners gemotiveerd in het leven te doen staan, met een
positief zelfbeeld en goed geïnformeerd over zichzelf en de samenleving/arbeidsmarkt. Sinds januari 2016
heeft TADA een derde antenne, in Sint-Jans-Molenbeek. Deze Nederlandstalige antenne is gevestigd in het
gloednieuwe gebouw van de Gemeentelijke Basisschool ‘de Knipoog’ in de Zaadstraat.

DRUGS
DRUGLIJN
www.druglijn.be
Voor problemen en vragen over drugs, drank, pillen, gamen en gokken kan je terecht bij de Druglijn. Op de
website vind je ook een luik voor kinderen van gebruikende ouders. De online tool GRIP laat deze kinderen op
zoek gaan naar hun sterktes. Even bij de situatie stilstaan, helpt om er beter mee om te kunnen.
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VAD
Vanderlindenstraat 15, 1030 Schaarbeek
www.vad.be
VAD is het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Dit omvat ook psychoactieve medicatie, gokken
en gamen. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. Het
VAD voorziet vormingspakketten voor de lagere school over alcohol en gamen.

GENDER, SEKSUALITEIT & ETNICITEIT
ELLA
Koningstraat 36, 1000 Brussel
www.ellavzw.be
Ella, het kenniscentrum gender en etniciteit, organiseert lezingen, vormingen en trainingen voor verschillende
doelgroepen over thema’s als relatievorming, identiteit, rolpatronen, werken, etc.

MERHABA
www.merhaba.be
Merhaba is een zelforganisatie van vrouwen en mannen met roots in de Maghreb, het Midden-Oosten en
Turkije, die zich aangetrokken voelen tot mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben rond hun seksuele
geaardheid of genderidentiteit. Het is een sociale beweging die met de hulp van vele partners en vrijwilligers
bouwt aan een wereld waar alle LGBTQI zich in al hun diversiteit aanvaard en welkom voelen, ongeacht hun
leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, opleiding,
maatschappelijke positie of wettelijk statuut.

SCHOOL UIT DE KAST
www.schooluitdekast.be
School uit de kast is een website met een uitgebreid educatief aanbod om rond diversiteit te werken zowel
naar kleuter, lager als secundair onderwijs. De site bevat informatie, methodieken en een overzicht van
vormingen.

INBURGERING
BON
Toekomststraat 35, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.bon.be
Bon is het Brussels Onthaalbureau voor Inburgering. Bon is een pluralistische, interculturele, Brusselse
organisatie die ernaar streeft van diversiteit een realiteit te maken in een stad met één miljoen inwoners en
één miljoen culturen. Bon onthaalt mensen van buitenlandse origine die een minimum verblijfsstatuut hebben
van 3 maanden. Nieuwkomers, maar ook mensen van een andere origine die al langer in Brussel wonen,
kunnen bij bon terecht voor een gratis inburgeringsprogramma. Bon geeft duidelijke en juiste informatie over
leven, werken en wonen in België en Brussel, maar ook over wat wettelijk mag en moet. Die cursussen biedt
bon aan in meer dan 13 contacttalen. Bovendien biedt bon inburgeraars de kans om op een aangename manier
Nederlands te leren. De deelnemers krijgen individuele begeleiding en toekomstgerichte workshops rond werk,
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opleiding en participatie aan de samenleving. Ook minderjarigen zijn welkom. Bon verwijst minderjarige
nieuwkomers actief door naar het onthaalonderwijs. Ze werken samen met verschillende partners om
anderstalige minderjarigen socio-culturele activiteiten voor te stellen.

INTERCULTURELE BEMIDDELING
FOYER
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be
De vzw Foyer is een integratiecentrum dat in 1969 werd opgericht in Brussel. De vereniging neemt allerlei
initiatieven om allochtone bevolkingsgroepen te helpen bij een betere integratie en emancipatie. Naast het
bemiddelen staat de organisatie ook in voor sociale, juridische en medische diensten. Een belangrijk project is
de interculturele bemiddeling. De bemiddelaars van de Foyer kunnen bemiddelen in verschillende talen:
Albanees, Arabisch, Berbers, Servo-Kroatisch, Romanesk, Turks, Mandarijn, Kantonees, Urdu, Punjabi,
Roemeens en Russisch.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING
BABOES
Nieuwland 194, 1000 Brussel
www.baboes.be | www.facebook.com/baboesinbrussel/
Speel- en ontmoetingsplaats voor jonge kinderen (0-4 jaar) en hun (groot)ouders of andere verantwoordelijke
volwassenen.

EXPERTISECENTRUM OPVOEDINGSONDERSTEUNING (EXPOO)
www.expoo.be
EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, gepositioneerd in het
agentschap Kind en Gezin. EXPOO heeft twee grote opdrachten: het verzamelen, verrijken en verspreiden van
kennis en knowhow inzake opvoeden, opvoedingsondersteuning en de leefomgeving van kinderen en jongeren
en het praktisch ondersteunen van het brede werkveld met methoden, technieken en instrumenten. Essentieel
in onze visie is de netwerkgedachte: EXPOO stelt zich op als open netwerk met inbreng van vele relevante
partners. Want Vlaanderen heeft héél wat expertise. EXPOO wil een forum zijn waar deze expertise verder kan
groeien. Bij het uitvoeren van deze opdrachten werkt EXPOO altijd zo productgericht mogelijk. Net omdat we
van betekenis willen zijn voor de praktijk, willen we geen louter kenniscentrum worden. Wat EXPOO
onderneemt, moet een vertaling kennen naar het werkveld.

FOYER
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be
Foyer biedt educatief materiaal aan inzake taalsensibilisering, interculturaliteit en opvoedingsondersteuning.

GROEI MEE
www.groeimee.be
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Groeimee is een website van EXPOO en Kind en Gezin, samen met een netwerk van experten. Je vindt er
betrouwbare info over opvoeden en opgroeien.

HOPON
www.solidariteit.be/diensten/opvoedingsondersteuning/hopon/
HOPON is actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zowel ouders als professionele opvoeders kunnen er
terecht met vragen of bezorgdheden omtrent opvoeding. Het richt zich tot iedereen die bij het opgroeien van
jonge kinderen (0 tot 12 jaar) betrokken is. In samenwerking met o.a. scholen en kinderdagverblijven
organiseert HOPON boeiende oudercafés of informatieavonden waar, over grenzen van talen en culturen heen,
over opvoeding gesproken wordt. Peuterpuberteit, slaapmoeilijkheden, grenzen stellen, multimedia, gezonde
voeding, meertalig opvoeden, huiswerkbegeleiding zijn voorbeelden van de behandelde thema’s.

VILLA OU-KI
www.villa-ou-ki.be
Villa Ou-ki biedt enkele individuele gespreksmomenten voor ouders, grootouders, … en andere personen die
zorgen voor kleine kinderen (0-6 jaar). Ze luisteren er naar de alledaagse opvoedingsvragen en ze doen dit
zoveel mogelijk in aanwezigheid van het kind. Ze spreken over de twijfels of ongerustheid die je als opvoeder
kan hebben.
Domme vragen bestaan niet, zeker niet als het over je kind gaat! Zindelijk worden, moeilijk eetgedrag,
slaapproblemen, woedeaanvallen, gedragsveranderingen, moeilijkheden op school of in het kinderdagverblijf,
een nieuw broertje of zusje, … Kinderen signaleren steeds wanneer iets moeilijk loopt of wanneer iets mis gaat.
Dit proberen ze te begrijpen en samen met de ouders de beste oplossingen te vinden.
Maar een kant-en-klaar antwoord op opvoedingsvragen is er niet. Samen met een onthaalmedewerker
stilstaan bij een vraag of situatie, wat afstand nemen, de kans nemen om erover te praten kan echter al een
belangrijke stap zijn om verder te kunnen.

WIJKACADEMIE MOLENBEEK
www.facebook.com/wijkacademie/
De Wijkacademie de Quartier in Molenbeek is een collectief van burgers die zich engageren en elkaar
waarderen in moeilijke en vergeten buurten, op straten, parken en pleinen. In de Wijkacademie zijn het de
burgers zelf die gesprek, ontmoeting en uitwisseling op touw zetten. Zij bevinden zich in gemeenschappen die
vaak te kampen hebben met een vorm van isolement, en waar een migratie-achtergrond niet zelden hand in
hand gaat met een socio-economische problematiek. De Wijkacademie wil deze burgers een stem geven en
hen een veilige context bieden om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan, op eigen terrein, over
thema’s die ze zelf aanbrengen – zoals onderwijs, werk, discriminatie of opvoeding.

PESTEN
FOYER
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be
Foyer is in Molenbeek gevestigd en houdt zich op het lokale, regionale en internationale vlak bezig met
diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie. Foyer biedt diverse workshops en ateliers aan over diversiteit,
migratie en media. Een van de ateliers gaat over vooroordelen en pesten.
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KIES KLEUR TEGEN PESTEN
www.kieskleurtegenpesten.be
Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten engageert zich om het pestthema bespreekbaar te maken en te
houden. Elk jaar organiseert het Netwerk de Vlaamse Week tegen Pesten.

PIMENTO
www.pimento.be
Pimento biedt vormingen en educatief materiaal aan voor basisscholen die werken rond de thema’s:
teambuilding, relaties & seksualiteit, en pesten & weerbaarheid.

PRAAT OVER PESTEN
www.praatoverpesten.be
Als leerkracht of opvoeder zal je onvermijdelijk geconfronteerd worden met pestgedrag binnen je klas of groep.
Voor de kinderen ben je een vertrouwenspersoon en slachtoffers van pestgedrag zullen jou dan ook om hulp
vragen. Op deze website vind je informatie over pesten en hoe je kan reageren als leerkracht en als groep.
Daarnaast kan je gebruik maken van het educatief pakket om pesten bespreekbaar te maken in de klas.

SCHOOL ZONDER PESTEN
www.schoolzonderpesten.be
School Zonder Pesten vzw biedt basisscholen interactieve voorstellingen, educatief materiaal en een
pedagogische studiedag. De eenvoud en de symboliek van de kleuren groen en rood, loopt als een "groenrode"
draad door het aanbod. School Zonder Pesten vzw wil het Goedgevoel van elk kind op de basisschool
vergroten, door te focussen op sociale ontwikkeling, positieve klassfeer en oplossingsgericht denken, met als
specifiek preventief doel: pesten op school verminderen. Een school moet een plek zijn waar kinderen
zorgeloos en in alle veiligheid kunnen leren, spelen, samen werken en opgroeien.

SOCIALE TEWERKSTELLING
ATELIER GROOT EILAND
www.ateliergrooteiland.be
Atelier Groot Eiland is een vereniging voor sociale tewerkstelling, opleiding en werkervaring en heeft als missie
het realiseren van het 'recht op arbeid'. Er zijn ateliers in het kader van vooropleiding, werkervaring en
arbeidszorgprojecten. Atelier Groot Eiland biedt de werknemers leerkansen op de werkplek, begeleiding en
opleiding.

FIX
www.fixbrussel.be
FIX voert renovatiewerken uit in scholen en publieke gebouwen in Brussel. De arbeiders van FIX zijn
laaggeschoolde werkzoekenden die tot twee jaar lang praktijkervaring opdoen. Alle arbeiders krijgen tijdens
het traject een cursus Nederlands op de werkvloer en worden begeleid door ervaren technische instructeurs.
Na hun traject kunnen onze arbeiders aan de slag in bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt. FIX is erkend als
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Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW) door het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest en als Project Sociale Economie door de Federale overheid.

VROUWENORGANISATIES
CALEIDOSCOOP
www.vaartkapoen.be
Caleidoscoop is ontstaan uit een zelforganisatie van en voor vrouwen in historisch-Molenbeek. De organisatie is
uitgegroeid tot een werking met drie vaste medewerkers en een zeer actieve kern van vrijwilligsters die
medeverantwoordelijk zijn voor de planning en programmering van Caleidoscoop.

DAR AL AMAL
www.foyer.be
Dar al Amal - het huis van de hoop - is een emancipatiehuis voor vrouwen. Vrouwen van verschillende
oorsprong, leeftijd, cultuur en taal komen er samen tijdens de vormings- en ontmoetingsactiviteiten die er
worden georganiseerd. Het is de emancipatorische buurtwerking van Foyer om vrouwen van alle leeftijden en
herkomst de kans te geven zich sociaal en intellectueel te ontplooien tot verantwoordelijke en zelfstandige
burgers met een openheid naar de wereld en andere culturen.

WELZIJN
AWEL
www.awel.be
Awel is er voor alle kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar. Met eender welk verhaal of probleem kan je
bij ons terecht.
Voor scholen heeft Awel educatief materiaal ontwikkeld om te werken aan de weerbaarheid van kinderen.

CAW
Antwerpselaan 34, 1000 Brussel
www.caw.be
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken
hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of
materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… Ze bieden ook hulp aan
slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

CGG BRUSSEL-WEST
Ninoofsesteenweg 120, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.cgg-brussel.be
CGG Brussel vzw is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en bestaat uit 4 deelwerkingen verspreid
over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke deelwerking beschikt over een multidisciplinair team
samengesteld uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. Kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen kunnen in ons CGG terecht voor een uitgebreide waaier aan hulpvragen en/of problemen.
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CLB
www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb | www.vclb-pieterbreughel.be | www.clbbrussel.be |
www.clbnbrussel.be
Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Een CLB
kan helpen bij vragen over:
- Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren …
- De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
- Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen,
grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie …
- Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik,
overgewicht ...
Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen,
psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ...
Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.

D’BROEJ
www.dbroej.be/nl
D’Broej is de Brusselse organisatie voor de emancipatie van kinderen en jongeren en coördineert en
ondersteunt verschillende jeugdwerkingen in het Brusselse. D'Broej biedt jongeren uit de wijken ruimte om
hun talenten te ontplooien en wil hun positie in de maatschappij verbeteren.
In Molenbeek gaat het om Centrum West en VMJ-AJM. Ook BBA (Brussels Boxing Academy) valt onder D’Broej.
De organisatie heeft ook een jeugdwelzijnsluik: kinderen en jongeren uit de jeugdwerkingen kunnen bij hen
met vragen terecht en indien nodig begeleiding krijgen.

DE WELVAARTKAPOEN
www.dewelvaartkapoen.be
De Welvaartkapoen is een sociaal geëngageerde welzijns-vzw met verschillende deelwerkingen, voornamelijk
actief in Sint-Jans-Molenbeek. De Welvaartkapoen bestaat onder andere uit een Lokaal Dienstencentrum, een
sociaal restaurant, een vervoersdienst, een naaiatelier en IBO De Verliefde Wolk, dat ondertussen 3 vestigingen
heeft. De Welvaartkapoen onderscheidt zich door de nauwe samenwerking tussen de verschillende
deelwerkingen waardoor resultaten geboekt worden die bij kleinere organisaties niet mogelijk zijn.

MELDPUNT GEWELD
www.1712.be
1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren
hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling staan
je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL
Sainctelette Square 17, 1000 Brussel
www.kindinnood.be | www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) is een hulpverleningscentrum dat van de overheid de
opdracht kreeg hulp te bieden in situaties van kindermishandeling of –verwaarlozing. Een VK biedt dus
hulpverlening indien er ongerustheden zijn over een kind of een gezin, betreffende geweld, mishandeling,
verwaarlozing of misbruik.
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WAT WAT
www.watwat.be
WAT WAT is er voor jongeren van 11 tot 24 jaar, met antwoorden op veelgestelde vragen:
-

échte, herkenbare en inspirerende verhalen van andere jongeren
hulplijnen die jongeren meteen verder helpen
grappige filmpjes en nieuwe weetjes.

WAT WAT is een platform van meer dan 70 organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus,
etc.) die jongeren willen informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1
merknaam gaat WAT WAT de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes gericht op jongeren tegen.
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SUBSIDIES
BRUSSELS GEWEST
PROGRAMMA PREVENTIE SCHOOLVERZUIM (PPS)
www.perspective.brussels/nl/nieuws/projectoproep-preventieprogramma-tegen-schoolverzuim-2018-2021
www.schoolinschakeling.brussels
Dit programma is in het leven geroepen om schoolmoeheid te bestrijden en tot een veiliger klimaat in de
wijken te komen. Via deze financiering ondersteunt het Gewest de lagere scholen en secundaire scholen van
alle netten in de 19 gemeenten bij de strijd tegen zittenblijven, schoolverzuim, geweld en onbeschaafd gedrag.
Huiswerkhulp, toneel, muziek, mentoraat, sensibilisering voor minder geweld, informatica, enz.: de activiteiten
moeten op school plaatsvinden maar buiten de schooluren, tijdens de middagpauze of na de lessen. Sinds 2018
worden de projecten ontwikkeld en gefinancierd over 3 jaar, wat toelaat op langere termijn te werken en de
administratieve last voor de projectbeheerder te verlichten. Het Programma Preventie Schoolverzuim is een
van de maatregelen ter preventie van schoolmoeheid.

CULTUURKUUR
www.cultuurkuur.be
Cultuurkuur is de motor om met kunst en cultuur op school aan de slag te gaan. Het is een platform waar
cultuur en school elkaar vinden. Organisatoren van cultuureducatief aanbod publiceren hun activiteiten en
bereiken meteen de juiste doelgroep. Scholen contacteren organisatoren en gaan met hen aan de slag.
Daarnaast vind je op Cultuurkuur inspiratie en praktijkvoorbeelden en de juiste subsidies voor jouw cultureel
project. Cultuurkuur is een initiatief van CANON Cultuurcel en publiq in opdracht van de Vlaamse Overheid.

dynamoOPWEG
Met dynamoOPWEG kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen.

dynamoPROJECT
Met dynamoPROJECT kan je maximum 2000 euro krijgen voor een creatief schoolproject. Daarbij werk je met
minimum één externe culturele partners samen op maat van de school.

KUNSTKUUR
Versterk kunst en cultuur binnen je school door een samenwerking met de academie. Gedurende drie
schooljaren delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met leerkrachten uit binnen een
school of instelling van het hoger onderwijs. Zo brengt hij zijn expertise binnen in de klas. De kunstleraar wordt
zelf ook meer bekwaam in het omgaan met een diverse klasgroep en verfijnt zijn didactisch handelen.
Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden. Alle partijen werken een
samenwerking uit op maat van de school. Met ondersteuning onder de vorm van extra uren voor het DKO en
werkingsmiddelen helpt Kunstkuur je school in haar aanpak van de muzische domeinen en biedt het de
mogelijkheid om kunst-en cultuuronderwijs in alle vakken te integreren.
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ERASMUS+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_nl
Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.
Kernactie 1: Individuele leermobiliteit houdt in dat scholen personeelsleden kunnen uitzenden naar het
buitenland om les te geven of zich bij te scholen, maar ze kunnen ook optreden als gastorganisatie.
Kernactie 2: Innovatie en beproefde methoden mikt op de modernisering en versterking van de sectoren
onderwijs, opleidingen en jongerenwerk. Deelnemende organisaties krijgen de kans gebruik te maken van
innovatieve methoden voor onderwijs en opleiding, een meer professionele aanpak in hun organisatie en meer
mogelijkheden om op EU- of internationaal niveau te werken.

KONING BOUDEWIJNSTICHTING
www.kbs-frb.be
De Koning Boudewijnstichting kent verschillende projectsubsidies toe. Via de website vind je een overzicht van
al hun projectoproepen. Deze zijn thematisch ingedeeld.

MUSICAFONDS
www.musica.be
Het Musicafonds wil de drempels tot een kwaliteitsvolle muziekparticipatie en ontwikkeling voor
kansengroepen helpen verlagen, en stelt zich daarbij open voor projectvoorstellen van individuele kunstenaars
of partnerorganisaties. Ook innovatieve projecten voor talentontwikkeling en muziekeducatief onderzoek
komen in aanmerking voor ondersteuning.

OOG VOOR LEKKERS
www.oogvoorlekkers.be
Oog voor Lekkers is een Vlaamse project rond groenten, fruit en/of melk op school. Samen met de mascottes
Slurp en Slice ontdekken leerlingen verschillende soorten groenten en fruit en proeven ze van melk. Oog voor
Lekkers vervangt sedert schooljaar 2017-2018 het bekende Tutti Frutti en Melk op School.

PASPARTOE
www.uitinbrussel.be/paspartoe
www.onderwijsinbrussel.be/ondersteuning/paspartoe-spaar-en-voordelenpas-ook-voor-scholen-en-leerkracht
en
Paspartoe is een spaar- en voordelenpas voor het Brusselse vrijetijdsaanbod: cultuur-, jeugd- en
sportactiviteiten. U kunt de pas zowel individueel gebruiken als voor groepsuitstappen, ook voor uw
onderwijsinstelling.
Met de groepspas voor onderwijsinstellingen kan je in groep korting krijgen bij culturele activiteiten van
Paspartoe-partners. Op je groepspas worden jaarlijks 70 forfaitaire kortingen van 6 euro opgeladen. Die kan je
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in verschillende beurten gebruiken. Met de groepspas krijg je bij elke culturele activiteit per persoon een
korting van maximaal 6 euro op de toegangsprijs. Zodra er 7 deelnemers zijn, kan je gebruik maken van de
groepskorting. Per ticket kan je één forfaitaire korting van maximaal 6 euro in mindering brengen.

PIMP JE SPEELPLAATS
www.pimpjespeelplaats.be
Is ook jouw speelplaats nog hard, saai en grijs? Wil je gaan voor een kleurrijke plek met aandacht voor het
welbevinden van je leerlingen? Droom je van een kwaliteitsvolle buitenruimte waar ze hun talenten kunnen
uitleven en breed kunnen leren? Dat kan! Maar hoe ziet de speelplaats van de toekomst er dan uit? Hoe komt
ze tot stand en welke activiteiten zijn er mogelijk? Het project Pimp je speelplaats beantwoordt al deze vragen
en wil zo schoolspeelplaatsen boeiender en natuurrijker maken.

SAMEN TEGEN ONBETAALDE SCHOOLFACTUREN
www.aanpakschoolfacturen.be
Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron van stress. Zowel voor scholen als voor ouders. Scholen zien hun
werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Voor veel ouders is het betalen van de
schoolrekening niet evident. Eén Belg op zeven leeft immers in armoede. Dit project richt zich tot secundaire
scholen. Op de website kan andere scholen ook belangrijke informatie terugvinden, zoals een brochure met het
overzicht van de subsidies waar scholen voor in aanmerking kunnen komen.

SCHOLENBANDEN
www.scholenbanden.be
Het programma Scholenbanden biedt ondersteuning aan Vlaamse scholen die een partnerschap aangaan met
een school in het Zuiden. Op scholenbanden.be kom je te weten wat de samenwerking precies inhoudt, welke
meerwaarde ze biedt voor leerlingen en leerkrachten en op welke manier je het partnerschap kan vormgeven.

VGC
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/subsidies-onderwijs
De VGC voorziet verschillende subsidies voor scholen. Hieronder vind je meer informatie over de belangrijkste.
Voor meer subsidiemogelijkheden verwijzen we graag naar de VGC-website.

BREDE OPVANG
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/subsidies-voor-brede-opvang-basisonderwijs
Gesubsidieerde brede opvang wordt georganiseerd door de school voor de kinderen van de school, valt onder
de verantwoordelijkheid van de school en vindt voornamelijk plaats in de infrastructuur van de school; vindt
plaats voor of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije
dagen; is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen van de opvang. Dat betekent dat kinderen in de
brede opvang een aanbod en de nodige begeleiding krijgen om competenties te kunnen ontwikkelen.
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BUITENSPEL
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/waarvoor-dient-buitenspel
Wilt u van uw speelplaats een leuke en stimulerende speel- en leerplek maken? Zijn die saaie (en kapotte)
betontegels u een doorn in het oog? Wilt u spelmateriaal aankopen, maar weet u niet welk? De VGC geeft uw
school de kans om de speelplaats in te richten tot een kindvriendelijke, creatieve omgeving, tot een ruimte
waar kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven.

EDUCATIEVE EN GEZONDHEIDSINITIATIEVEN
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/subsidies-educatieve-en-gezondheidsinitiatieven-van-scholen
Het gaat om financiële ondersteuning van educatieve initiatieven die op initiatief van en door de school
worden georganiseerd, tijdens de lestijd, voor de leerlingen van de school, die de reguliere lessen in de klas
overstijgen, beantwoorden aan de inhoudelijke voorwaarden en bijdragen tot het efficiënter behalen van de
ontwikkelingsdoelen en de eindtermen of een stimulerende omgeving ervoor creëren.
Educatieve initiatieven dekt een brede waaier aan inhouden en thema's: muzische projecten, projecten rond
techniek en technologie, projecten rond de schoolbuurt en op de stedelijke omgeving,
extra-murosactiviteiten....
Subsidies voor gezondheidsinitiatieven kunnen ook aangevraagd worden. Het kan gaan om zeer uiteenlopende
initiatieven: van gezonde voeding, beweging en lichaamshygiëne tot middelengebruik (alcohol, tabak en drugs),
veiligheid en eerste hulp, welbevinden, seksualiteit en relaties.

ENERGIEZORG OP SCHOOL
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/energiezorg-op-school
De overheid vraagt scholen om rationeel om te springen met energie. Scholen kunnen voor financiële,
technische of educatieve ondersteuning terecht bij heel wat instanties. Toch lopen veel scholen financiële
ondersteuning mis, bijvoorbeeld omdat het gevraagde subsidiebedrag te laag ligt of omdat het budget bij de
premie- of subsidieverlener al vroeg in het jaar is opgebruikt. Daarom biedt de VGC een financiële
tegemoetkoming aan, die het bestaande aanbod aanvult. De VGC maakt zo werk van energiezorg op school. Als
de VGC investeert in energiezorg op school, vraagt zij aan de scholen om daar een educatief project aan te
koppelen. Het is belangrijk dat leerlingen én personeelsleden meewerken aan energiezorg.

KLEUR BEKENNEN
www.kleurbekennen.be
Kleur Bekennen is een educatief programma om wereldburgerschap bij leerlingen van 3 tot 18 jaar te
stimuleren. Brusselse scholen kunnen rekenen op inhoudelijke begeleiding van de educatief medewerker van
Kleur Bekennen. Kleur Bekennen gidst leerkrachten doorheen het diverse aanbod van
wereldburgerschapseducatie en ondersteunt hen om hiermee op een kwaliteitsvolle manier aan de slag te
gaan. Elk jaar is er ook een projectoproep wereldburgerschapseducatie. De beste projecten kunnen rekenen op
financiële ondersteuning.
Bij Kleur Bekennen kan je onder meer terecht voor:
- Inhoudelijke en financiële ondersteuning voor jouw wereldburgerschapsinitiatief op school via onze
jaarlijkse projectoproep
- Advies en nascholingen op maat
- Unieke leertrajecten
- Gratis ontlenen van educatief materiaal
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SPORT
www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/sport/wat
Duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging: Naast de sportverenigingen wordt ook heel wat duurzaam
sportaanbod aangeboden in de schoot van andere verenigingen, organisaties en instellingen, zoals scholen. Het
door hen ontwikkelde sportaanbod zal gesubsidieerd worden op basis van effectief gemaakte kosten voor de
huur van sportinfrastructuur en het aanstellen van deskundige begeleiding. Verder wordt een financiële
stimulans voorzien voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod en is een aangepaste ondersteuning
mogelijk voor specifieke kansengroepen.
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INFRASTRUCTUUR
BROM-PARTNERS
Een aantal partners van Brede School Molenbeek stellen hun infrastructuur ter beschikking. Hieronder vind je
de adressen en websitegegevens. Voor een specifieke vraag kun je best direct contact opnemen en informeren
naar de mogelijkheden/beschikbaarheid en de financiële en andere voorwaarden.

BIBLIOTHEEK DE BOEKENMOLEN
Hovenierstraat 47A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.sint-jans-molenbeek.bibliotheek.be
BRONKS
Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel
www.bronks.be
BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (BBJJA)
Hovenierstraat 100, 1081 Koekelberg
www.bbjja.be
CENTRUM WEST
Menenstraat 24, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.dbroej.be/nl/contact/8-maisons-de-jeunes
DANSCENTRUM JETTE
Van Cauwenberghstraat 55, 1080
Sint-Jans-Molenbeek
www.danscentrumjette.be
DE VAARTKAPOEN
Schoolstraat 76, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.vaartkapoen.be
FOYER
Werkhuizenstraat, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.foyer.be
HUIS VAN CULTUREN
Mommaertsstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.lamaison1080hethuis.be
IBO DE VERLIEFDE WOLK
3 vestigingen in Sint-Jans-Molenbeek:
Vier Winden: Vierwindenstraat 58
Havenwijk: Vandenboogaerdestraat 93
Sluis: Nijverheidskaai 97-99
www.dewelvaartkapoen.be

JES
Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Pierre Victor Jacobsstraat 17, 1080
Sint-Jans-Molenbeek
www.jes.be
JEUGDDIENST MOLENBEEK
Geneffestraat 20, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be
JES BRUSSEL
Werkhuizenstraat 3/5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.jes.be
SPELOTHEEK SPECULOOS
Jean Dubrucqlaan, 82 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be
TOVERFLUIT
Toverfluitstraat 19-21, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.campustoverfluit.be
VGC-SPORTHAL COMENIUS
Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg
www.vgc.be/ondersteuning/dienstverlening/sport
/vgc-sportzalen
VIER WINDEN BASISSCHOOL
Merchtemsesteenweg 9, 1080
Sint-Jans-Molenbeek
www.vierwinden.be
VMJ-AJM
Vermicellifabriekstraat 10, 1080
Sint-Jans-Molenbeek
www.dbroej.be/nl/contact/8-maisons-de-jeunes
WIJKANTENNE DE QUARTIER – WAQ
Liverpoolstraat 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.molenbeek.irisnet.be
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GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
Daarnaast beschikt de gemeente ook over een aantal feestzalen, sportzalen en andere infrastructuur die
gebruikt kunnen worden. Meer informatie over de gemeentelijke infrastructuur vind je op de website van de
gemeente.
www.molenbeek.irisnet.be

GEMEENTELIJKE FEESTZALEN
KARREVELDKASTEEL
Jean de la Hoeselaan 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

SIPPELBERG FEESTZAAL
Sippelberglaan 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

SPORTINFRASTRUCTUUR
BEUDINZAAL
Docteur Beudinstraat 24A, 1080
Sint-Jans-Molenbeek
DECOCKZAAL
Vanderkinderestraat 27, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
EDMOND MACHTENS STADION
Charles Malisstraat 61, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
HENRY PEVENAGE STADION
Kasteellaan 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
LOUIS NAMÈCHE SITE
Van Kalckstraat 93, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

OPZICHTERZAAL (INTENDANT)
Opzichterstraat 126, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
SIPPELBERG STADION
Mahatma Gandhilaan 5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
SPORTHAL MOHAMED ALI (EX-HEYVAERT)
Nijverheidskaai 31, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
TENNIS CLUB LE CHALET
Charles Malisstraat 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
VERBIEST STADION
De Rooverelaan/Joseph Baecklaan (22), 1080
Sint-Jans-Molenbeek

SPOTS.BRUSSELS
www.spots.brussels/nl/
De Brusselse gids van culturele zalen en podia.
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