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Beste directeur  

Beste leerkracht 

 

“De wereldwijde klimaatopwarming is een zeer ernstig probleem. Onmiddellijke actie op nationaal 

niveau is noodzakelijk.” Nee, wij kopiëren geen slogan van een klimaatbetoger. Wij citeren een groep 

vooraanstaande wetenschappers, onder wie 27 Nobelprijswinnaars. Wij citeren ook de open brief 

van #Scientists4Climate die door meer dan 3400 Belgische wetenschappers werd ondertekend.  

 

De klimaatcrisis is geen mening, maar een feit. Dat we allemaal een deel moeten zijn van de 

oplossing ook. Maar zelfs als alle klimaatbetogers vegetarisch eten, auto en vliegtuig aan de kant 

laten en het licht uitdoen in de gang, volstaat dat niet om het tij te keren. Ook dat is een feit. Er zijn 

maatregelen nodig op grote schaal. Maar ook hier: deskundigen zijn het erover eens dat de 

afspraken van Parijs onvoldoende zijn om de klimaatopwarming voldoende af te remmen. En zelfs 

die - tekortschietende - afspraken komen we in België niet na, hoewel we genoeg tijd hebben gehad 

om dat wel te doen.  

 

De klimaatjongeren hebben dus absoluut een punt: de politiek moet dringend en ernstig in actie 

schieten. Jammer genoeg hebben de jongeren geen stemrecht. Dus laten ze op een andere manier 

hun stem horen, wellicht totdat zij het gevoel hebben dat deze crisis ècht wordt aangepakt.  Zij zijn 

geen luie spijbelaars die hun toekomst te grabbel gooien. Ze tonen net hoeveel hun toekomst hen 

waard is. En dus ook uw en mijn toekomst. Daarom steunen wij de jongeren in hun eisen en in hun 

acties.   

 

Waarover we met u van mening kunnen verschillen, is de manier waarop de jongeren actie voeren. 

Maar laten we dan beleefd van mening verschillen. Dat u niet akkoord gaat met spijbelen, is uw goed 

recht. Dat u de reglementen strikt toepast ook. Maar wat we als ouders en supporters van de 

klimaatjongeren niet tolereren, is kleineren, beschuldigen of straffen opleggen die hun engagement 

verzwakken. Dat is voor een school of een leerkracht beneden alle peil. Kwaad zijn op elkaar helpt 

ons geen stap vooruit. Grove machtsmiddelen inzetten evenmin. Laten we de dialoog openhouden 

en samen zoeken naar oplossingen. We hebben alle vertrouwen in de luisterbereidheid en 

creativiteit van de scholen en de jongeren. In de bijlage vindt u alvast wat inspiratie. 

 

 

Vriendelijke groet 

 

De leden van #YouthForClimateSupporters 
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bijlage: inspiratie voor scholen 
 

voorbeelden van mogelijke aanpak  

- Volg het voorbeeld van de jongeren: zoek collega’s op, bespreek hoe jullie dit kunnen 

aanpakken, buig straffen om in steun. De jongeren hebben deze crisis niet veroorzaakt en 

wat ze doen komt ook jullie toekomst ten goede.  

- Geef een zinvolle en haalbare opdracht tijdens de strafstudie. Laat de leerlingen een artikel 

schrijven voor de schoolkrant, nodig een spreker uit binnen het thema, laat de scholieren  

vertellen, organiseer een debat waarbij de betogende scholieren hun bezorgdheden en 

vragen kunnen uiten.  

- Ga mee naar Brussel en ervaar wat de jongeren daar doen! Maak er een themadag van (zie 

‘link met eindtermen’). Combineer dit eventueel met een andere pedagogische uitstap op 

die dag.  

- Moedig - indien nodig - leerlingen aan om beurtelings te betogen. Dat kan de samenwerking 

en het begrip tussen de leerlingen verbeteren.  Dat kan de financiële, fysieke en mentale 

belasting doseren.  Laat hen onderling afspreken wie wanneer gaat, en wie nota’s bijhoudt. 

- Voor minder centraal gelegen scholen: laat leerlingen tijdens de strafstudie een plaatselijke 

klimaatmars organiseren op donderdag. Op die manier kunnen ze hun stem laten horen, en  

wordt een verre verplaatsing naar Brussel vermeden. 

 

link met eindtermen 

vakoverschrijdende eindtermen 'Omgeving en duurzame ontwikkeling'  

- participeren aan milieubeleid 

- herkennen van duurzaamheidsvraagstukken 

- zoeken naar duurzame oplossingen 

- interesse tonen en hun appreciatie uiten voor de natuur 

vakoverschrijdende eindtermen 'Politiek-juridische samenleving' 

- zich actief inzetten voor de eigen rechten en die van anderen 

- illustreren hoe een democratisch beleid het algemeen belang nastreeft en rekening houdt 

met ideeën, standpunten en belangen van verschillende betrokkenen 

vakoverschrijdende eindtermen 'Socioculturele samenleving' 

- het belang illustreren van sociale samenhang en solidariteit 

eindtermen geschiedenis 

- De leerlingen zijn bereid om actuele/historische spanningsvelden vanuit verschillende 

gezichtshoeken kritisch te bekijken. 

- De leerlingen durven vanuit een intellectueel eerlijke omgang met informatie te reageren op 

vormen van desinformatie. 

 

Wat kan u zelf doen aan het klimaatprobleem, als school? 

https://www.klasse.be/174629/klimaat-kom-als-school-in-actie/  

 

standpunt van Lieven Bouve - Katholiek Onderwijs 

https://youtu.be/WLyu0wEeA_k 

standpunten van Raymonda Verdyck - Gemeenschaps Onderwijs,  

Het GO! zet sterk in op actief burgerschap en we zijn trots op het engagement van onze leerlingen 

om hun stem te laten horen aan de beleidsmakers. We hebben er begrip voor dat ze hun boodschap 

kracht willen bijzetten door dit op een schooldag te organiseren. Spijbelen kunnen we als 

http://www.facebook.com/groups/YouthForClimateSupporters
https://www.klasse.be/174629/klimaat-kom-als-school-in-actie/
https://youtu.be/WLyu0wEeA_k


www.facebook.com/groups/YouthForClimateSupporters  #YouthForClimateSupporters 

onderwijsverstrekker echter niet aanmoedigen. Aan onze scholen vragen we om het engagement 

van de leerlingen positief te waarderen, en op zoek te gaan naar manieren om actief burgerschap en 

klimaat in het bijzonder binnen de schoolmuren te doen leven. Daarnaast vragen we hen om, over 

scholen heen, te streven naar een gelijkgerichte aanpak wat het spijbelen betreft, en hier duidelijk 

over te communiceren met de ouders. Ten slotte vragen we onze scholen om niet alleen constructief 

met de leerlingen aan de slag te gaan rond de thematiek, maar ook in gesprek te gaan over de impact 

die langdurig verlies aan lestijden kan hebben op hun schoolloopbaan. 

 

Provinciaal Onderwijs en Gemeentelijk en Stedelijk Onderwijs 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/01/30/klimaatalternatieven-op-school-moeten-leerlingen-in-de-

klassen-h/ 
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