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Label 

“BAKENS VOOR BURGERZIN” 
We vragen ons vaak af hoe we onze kinderen kunnen voorbereiden om in deze 'turbulente' wereld te leven, 

hoe we hen kunnen leren onafhankelijk en kritisch na te denken, hoe ze te leren beter samen te leven, hoe ze 

te helpen communiceren met de andere met respect en begrip voor mekaars verschillen. 

 

Het onderwijzen van de waarden van burgerzin is even belangrijk als leren lezen en schrijven. 

 

De vzw Auschwitz in Gedachtenis heeft besloten, in samenwerking met haar Franstalige en Nederlandstalige 

pedagogische commissies, die scholen in het spotlicht te plaatsen die extra inspanningen leveren op het 

gebied van herinneringseducatie en/of die het initiatief nemen om tolerantie, respect en burgerzin in de klas 

aan te leren, door hen het label "Bakens voor Burgerzin" toe te kennen. 

 

OPGELET! 

Het gaat hier NIET om een nieuwe wedstrijd. 
 

We willen elk jaar de inspanningen erkennen die zijn ondernomen door leraren, leerlingen en directeurs om 

burgerzin te integreren op het schoolterrein. 

Alle middelbare scholen in het land worden benaderd en op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om 

erkend te worden voor hun werk. De geïnteresseerde instellingen mogen ons hun verzoek om deelneming 

opsturen, samen met een korte ingevulde vragenlijst. 

 

Reglement 
 
1. De school neemt deel of heeft actief deelgenomen aan een of meer humanitaire, sociale en / of 

herdenkingsprojecten (gelddonaties zonder dat acties zijn ondernomen tellen niet mee als actieve deelname). 
Het project zal in detail worden beschreven. 

2. Projecten kunnen samenwerkingen zijn met andere instellingen of individuele initiatieven van de school. 
3. Elke school kan elk jaar deelnemen, zelfs nadat ze een jaar eerder is beloond. 
4. De projecten hebben geen winstdoel noch voor de school noch voor de studenten. 
5. De winnende instellingen verbinden zich ertoe aanwezig te zijn bij de toekenning van het label. 
6. De winnende instellingen machtigen vzw Auschwitz in Gedachtenis om hun naam te gebruiken in hun communicatie 

naar andere scholen of leerkrachten toe. 

 

Het is de datum van de 76ste herdenking van de bevrijding van het kamp Auschwitz, 27 januari 2021 die we 

hebben gekozen voor de ceremonie van het uitreiken van de labels, en als plek het Atelier Marcel Hastir in 

Brussel om volgende historische reden: 

Het was hier dat drie jonge mensen de beslissing namen om het 20ste konvooi van Mechelen naar Auschwitz 

te stoppen, zonder twijfel de ultieme daad van burgerzin! 

 

Voor de prijsuitreiking nodigen we de directeurs, de leerkrachten en indien mogelijk een delegatie van 

leerlingen uit de geselecteerde scholen uit. 

De Ministers van Onderwijs van elke vertegenwoordigde regio zullen worden uitgenodigd evenals de 

Schepenen van Onderwijs van de steden waar de winnende scholen vandaan komen. 

 

Stuur vóór 6 november 2020 het registratieformulier op de keerzijde van deze brief naar het volgende adres: 
 

VZW AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS - tav Georges Boschloos 

Wolstraat 17 Bus 50 – 1000 Brussel 

Of per mail naar: georges.boschloos@auschwitz.be 
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REGISTRATIEFORMULIER VOOR AANVRAAG VAN HET LABEL 

“BAKENS VOOR BURGERZIN” VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

Naam en adres van de school 

 

 

 

 
Naam en mailadres van de directeur 

Naam en mailadres van een verantwoordelijke leerkracht 

Nam je al eerder deel aan dit project? 

Indien wel, wanneer? 

 

Won je al eerder dit label? 

Indien wel, wanneer? 

 

Beschrijf hierna welk(e) project(en) je dit jaar hebt uitgevoerd. 

(Specificeer de naam en het doel van het (de) project(en), of het een samenwerking was met andere 

instelling (specificeer) of een actie/acties enkel op touw gezet door je eigen school, en het aantal 

leerkrachten en studenten die hebben deelgenomen). 

Welk was het resultaat van je actie(s)? 

Indien je nieuwsartikelen, foto's of andere informatie hebt, voeg deze dan toe aan het dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, handtekening van de directeur en stempel van de instelling. 
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