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Activiteit dinsdag 31 januari 2023 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Op dinsdag 31 maart organiseren wij een dag waarbij de nadruk gelegd wordt op verkeersveiligheid, 
mentaal welzijn en mediawijsheid.  
 
Tijdens deze dag zullen verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals het geven van verkeerslessen 
en workshops.  
 
Tijdens de workshops rond verkeer ligt de focus op de leerling als voetganger, fietser en 
bromfietser. Daarbij wordt ingezoomd op verkeersveiligheid in België met aandacht voor de 
oorzaken van verkeersongevallen en de statistieken. Hierbij vertrekt men telkens vanuit de 
leefwereld en de ervaringen van de leerlingen. Alle theorie wordt op een positieve en interactieve 
wijze aangebracht. 
 
In de interactieve workshop over mediawijsheid laten we leerlingen kritisch kijken naar de digitale 
media die ze dagdagelijks gebruiken. De mogelijkheden van die smartphone in hun broekzak zijn 
spannend en eindeloos, maar ook niet zonder risico’s. Er wordt stil gestaan bij thema’s 
als phishing, privacy, fake news en sexting en gaan dieper in op online grensoverschrijdend 
gedrag zoals haatspraak en het ongevraagd versturen van privacygevoelige foto’s en filmpjes. 
 
Wij zouden het waarderen mocht iedereen actief deelnemen aan de activiteiten en om het geleerde 
thuis bespreekbaar te maken. Wij zijn er van overtuigd dat dit de leerlingen zal helpen om veilig en 
verantwoordelijk om te gaan met verschillende situaties waarmee ze in de toekomst worden 
geconfronteerd.  
 
De prijs bedraagt 14 euro en wordt verrekend via het voorschot.  
 
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 
 
De deelname aan extra-murosactiviteiten is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige 
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
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Projectleiders                          Directeur 
 


