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#MISSIE_sociale_wereld 
 

Onze school is dit jaar een engagement aangegaan #missie2030 om een actieve bijdrage te leveren voor de 

agenda 2030 van de Verenigde Naties.  

Wij hebben de eer om als secundaire school vanaf dit schooljaar te mogen toe te treden aan het 

ASPnetwerk van Unesco.  

 

Unesco-missie  

 

Unesco‐scholen bouwen samen aan vrede in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. Zo 

zetten ze jonge mensen op weg naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Unesco‐scholen leveren 

een actieve bijdrage aan de realisatie van de Agenda2030 van de Verenigde Naties. De 17 Duurzame‐

Ontwikkelings Doelstellingen (SDG's) van deze agenda zijn gericht op het respecteren en realiseren van de 

mensenrechten en hebben aandacht voor elk van de vijf dimensies van duurzame ontwikkeling: mens, 

planeet, welvaart, vrede en samenwerking (people, planet, prosperity, peace and partnership). 

Volgende SDG’s zullen wij rechtstreeks linken met de #sociaalsteschool 
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Als school willen we de omgeving, bevolking maar ook de politiek en bedrijfswereld wakker schudden. Door 

symbolische acties willen de aandacht trekken bij een aantal thema’s. Onze leerlingen nemen hun 

verantwoordelijkheid en willen hun mening en stem laten horen. Deze acties moeten nog verder 

geconcretiseerd worden.  

 

 

Petitie WIFI voor iedereen in de gemeente Hamme 

Sommige gezinnen hebben niet de financiele mogelijkheden om een 

Internetabonement te nemen. Met de sociale tarvieven bereikt de overheid 

niet alle mensen. Wij willen een petitie starten om de gemeente oproepen om 

gratis WIFI voor iedereen te voorzien via een WIFInetwerk. In de meeste steden 

is dit al mogelijk. 

 

 

Art in all of US (2020) 

Dit project is momenteel on hold gezet door Unicef maar wij staan 

geregisteerd om in 2020 te netwerken met scholen in het buitenland adhv 

digitale media.  

We gaan een uitwisselingsproject opstarten waar kunst de verbindende factor 

is. Er zijn verkennende gesprekken met de organisator om in contact te komen 

met scholen in oorlogsgebieden; Bedoeling is onze leerlingen ‘in contact’ te 

laten komn met kinderen die het moeilijker hebben en het met veel minder 

moeten doen.  

https://www.artinallofus.org  

 
 

Cosmogolem als landmark bouwen  

‘Het verhaal over de Golem is eeuwenoud, maar dit beeld heeft nog veel meer 

betekenis dan de legende. Kinderen kunnen hun hoop, dromen en verlangens 

in de Golem steken.’  

Het houten kunstwerk staat symbool voor de universele kinderrechten en 

diversiteit. We willen dat de kinderen iets op papier maken en dan alle dromen, 

wensen, gevoelens in de reus stoppen. Dit werkt voor sommige kinderen 

medidatief. Als verwerkingsproces van een moeilijk moment. De Golem staat 

symbool voor hoop en vrijheid van creativiteit van ieder indvidu!  

De reus is een vriend van iedereen en zorgt voor een veilig kader waar 

iedereen zich aan kan vastklampen’ De lippen tonen ook geen specifieke 

emoties zodat iedereen er zijn eigen betekenis ana kan verlenen.  

 

Dit symbolisch bouwerk is geinspireerd op het werk van Koen Vanmechelen 

 

https://www.koenvanmechelen.be/cosmogolem  
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