Werelddag van de leerkracht - BV’s en gewone Vlamingen voor de klas
Persmededeling Klasse
datum: 2 oktober 2006

UNESCO stelt ieder jaar op 5 oktober het werk van de leerkrachten wereldwijd in de kijker tijdens
«World Teachers’ Day». Deze week pakt Vlaanderen voor de tweede keer uit met de actie ‘Gastleraarvoor-één-dag’. Dat is een organisatie van het onderwijsblad Klasse en Unesco. BV’s en gewone
Vlamingen staan op 4, 5 en 6 oktober voor de klas en werken met de leerlingen rond het Unescothema diversiteit. Jerko Bosikovic – dit jaar peter van de actie – is te gast in het Groenendaalcollege in
Merksem. Urbanus geeft les in Tollembeek, Yves Leterme en Luc Devos in Gent.
«World Teachers’ Day» wordt nagenoeg over heel de wereld gevierd op 5 oktober. UNESCO nam dit
initiatief in 1994 en wil daarmee de waardering voor het werk van de leerkrachten in de kijker plaatsen.
De Vlaamse actie liep vorig jaar al internationaal in de kijker: bekende en gewone Vlamingen worden
leerkracht-voor-één-dag. In een dorpsschooltje of in een grote school, zowel in het lager,
buitengewoon, algemeen, technisch of kunst- en beroepsonderwijs als in het hoger onderwijs werken
ze rond het thema DIVERSITEIT. Dat is één van de grote thema’s waar Unesco wereldwijd aan werkt
en nu in Vlaanderen extra aandacht voor vraagt. De actie is een initiatief van de Vlaamse UNESCOCommissie en Klasse. In juni lanceerden zij een oproep naar BV’s en gewone Vlamingen om mee te
doen. Zij reageerden enthousiast, net als 350 scholen die zich kandidaat stelden om een gastleraar te
ontvangen.
Bovendien organiseren directies, leerlingen(raden), ouder- en feestcomités op 5 oktober in veel scholen
activiteiten waarbij ze de leraren verwennen én werken rond diversiteit. Wat scholen precies doen, vind
je op het prikbord bij Wat doet jouw school op 5 oktober? op www.klasse.be/leerkrachten
Enkele tips (met tussen haakjes de plaats van de school waar de gastleraar les zal geven):
Gewone Vlamingen:
Hans Claesen (webdesign en grafisch ontwerp– Geel)
Hilda Poleunus (juriste – Laken en Landen)
Jean-Pierre Welkenhuyzen (schooldirecteur/free lance journalist –Tongeren)
André Buysse (projectcoördinator knuffelrobot – Brugge)
Davy Brocatus (creative world – Merksem)
Mastaky Salim (jurist – Sint-Jans-Molembeek)
Hendrik Ferdinande (erehoofddocent UGent– Gent)
Virginie Roussel (project managing assistant)
Bekende Vlamingen:
Jerko Bozikovic (Heren Maken de Man, Star Academy – Merksem)
Luc De Vos (Gent)
Urbanus (Tollembeek)
Yves Leterme (Gent)
Fientje Moerman (Sint-Niklaas)
Fran De Vriese (Karrewiet – Maasmechelen en Maaseik)
Peter Verlinden (VRT-journalist – Heverlee)
Cas Goossens (ex-baas VRT – Essen)
Peter Platel (Heren Maken de Man - Herzele)
Frederik Imbo (acteur-presentator-coach – Genk)
Robert Voorhamme (schepen onderwijs Antwerpen – Merksem)
Frank Liefooghe (beeldend kunstenaar – Brugge)
Raoul Servais (animatiefilms – Brugge)
Ludwig Vandenhove (senator, burgemeester Sint-Truiden – Sint-Truiden)
Walter Van den Broeck (schrijver – Boechout)
Linda Van Tulden (Oscar winnares animatiefilm – Deurne)
Mong Rosseel (muzikant – Gent)
Lodewijk De Witte (gouverneur Vlaams-Brabant – Tienen)
Francesca Vanthielen (onder voorbehoud)

