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Het sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, verjaardagen, het schoolfeest … zijn enkele 
voorbeelden van feestelijke momenten die op school gevierd worden. Je staat er als 
leerkracht niet meteen bij stil dat niet alle gezinnen die momenten (kunnen of willen) vieren. 
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ouders kunnen weinig financiële middelen hebben, 
waardoor die feestdagen potentieel pijnlijke momenten zijn. Een gezin kan ook andere 
gebruiken rond feesten hebben en/of andere feesten vieren. 
 
Turnhoutse scholen hebben een zeer diverse leerlingpopulatie: 

• Stad Turnhout heeft een hoge kansarmoede-index van 26% (2020).  

• Het aandeel Turnhoutse inwoners met een migratieachtergrond is 34.8% (2020).  

 
In een klas van 20 leerlingen zitten dus gemiddeld 7 kinderen met een niet-Belgische 
herkomst en 5 kinderen die tot een kansarm gezin behoren. 
 
Deze Prikkel wil sensibiliseren over de verschillende leefwerelden in Turnhout en voorziet 
tips om met alle leerlingen te genieten van feestelijke momenten. 1 Doorheen de tekst staan 
getuigenissen vanuit de werkgroep Onderwijs van T’ANtWOORD. 
 
Heb je zelf nog tips of good practices? Geef ze ons zeker door! 

 
1 Stad Turnhout (Identiteit Identiek), 2012, p 57 

https://www.tantwoord.be/
mailto:onderwijs@turnhout.be
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Turnhoutse klassen zijn divers samengesteld en dat betekent ook een diversiteit aan feesten, 
gewoontes en gebruiken. Personen met een migratieachtergrond vieren soms andere 
feesten of vieren dezelfde feesten anders. 
 
Tips: 
 

✓ Bevraag ouders bij het inschrijfmoment over de feesten die ze vieren. Vraag er ook naar in de 

klas, telkens het onderwerp aan bod komt. 

✓ Houd rekening met de verschillende feesten waar leerlingen van de klas aan deelnemen en 

zet deze allemaal prominent op de klaskalender zodat je ze aandacht kan geven en 

bijvoorbeeld het Suikerfeest echt kan vieren in de klas. Een handige tool om hierbij te 

gebruiken, is de kalender ‘Iedereen feest!’ ontwikkeld door Orbit vzw. 

✓ Wanneer je traditioneel Belgische feesten viert, kan je ook de gebruiken en feesten van 

andere culturen bespreken. Trek het kerstfeest bijvoorbeeld open naar diverse lichtfeesten 

wereldwijd zoals Loy Krathong (Thailand), Diwali (India), Sankta Lucia (Zweden) of Chanoeka 

(Jodendom). Denk vooral aan de feesten die gevierd worden door de leerlingen in je klas. 

Veel Turnhoutse leerlingen vieren bijvoorbeeld het Suikerfeest en Offerfeest.  

✓ Gebruik didactisch materiaal dat aansluit bij elke cultuur die je in je klas hebt. 2 DocAtlas 

biedt een mooie collectie aan. Klik hier voor een selectielijst met materialen.  

Ouders in financieel moeilijke situaties worden op feestdagen extra geconfronteerd met hun 
beperktere middelen. Dit merk je wel eens in de betalingen op school. De feestdag gaat voor 
het kind soms voorbij zonder veel vieren, wat in tegenstelling kan staan met datgene wat op 
school gebeurt. Dit maakt dat het sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, carnaval … pijnlijke 
momenten kunnen zijn voor leerlingen uit (kans)arme gezinnen.3 Enkele getuigenissen van 
Turnhoutse ouders (werkgroep Onderwijs van T’ANtWOORD): 
 

“Soms wordt er in de klas gevraagd: ‘En wat heeft de Sint bij jullie gebracht?’. Dan beginnen 
leerlingen te vergelijken en worden de verschillen pijnlijk.” 

 
“Carnavalskostuums zijn duur. Op de school van mijn dochter wordt er verkleedkleding 
voorzien als je moeilijkheden hebt om dit aan te schaffen, dat vind ik een goede zaak, maar 
toch is het moeilijk om hiermee naar buiten te komen en hiervoor bij de school aan te 
kloppen.” 

 
“Bij ons op school worden diegenen die het beste zijn verkleed beloond. Dat is niet eerlijk als 
je niet hetzelfde budget hebt om jezelf te verkleden.” 

 
 
 
 
 
 

 
2 Stad Turnhout (Identiteit Identiek), 2012, p 15 
3 Ferre Laevers et al, 2003, p 30-31 

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/docatlas/selectielijsten/selectielijst%20docAtlas%20Prikkel%201%20verjaardagen%20en%20feestelijke%20momenten.pdf
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Tips: 
 

✓ Jaarfeesten zijn de laatste jaren uitgegroeid tot commerciële eet- en cadeaumomenten. Sta 

terug stil bij de essentie van dergelijke jaarfeesten, benadruk de sfeer en niet het materiële 

aspect. 

✓ Als klas kan je er voor kiezen om iets te knutselen in de plaats van iets te kopen (bv. rond 

Halloween of carnaval). Sta er dan bij stil dat niet iedereen knutselmateriaal in huis heeft. 

Knutsel bijvoorbeeld samen iets in de klas en voorzie hiervoor materiaal vanuit de school. 

✓ Houd het doel voor ogen. Probeer creatief te zijn en niet meteen over te gaan naar iets 

kopen/verkopen.  

✓ Werk met een verkleeddoos (per klas of graad) waarmee kinderen zich kunnen verkleden op 

Halloween of carnaval. Laat de kinderen het kostuum de dag op voorhand al mee naar huis 

nemen. Breid deze verkleeddoos uit door ouders te vragen om te klein geworden 

verkleedkleren te doneren aan de school. 

 

 
Leerlingen met een andere etnische achtergrond kunnen op verschillende manieren kijken 
naar verjaardagen. Ook religie speelt een rol in het al dan niet vieren van verjaardagen. Dat 
is bijvoorbeeld niet gebruikelijk in de Islam of bij getuigen van Jehova. Gezinnen gaan hier op 
hun eigen manier mee om. Sommigen vieren de verjaardag wel, anderen niet. In bepaalde 
landen wordt ook de naamdag gevierd naast de verjaardag (Italië, Polen…). Soms is het 
geven van een cadeau bovendien heel belangrijk (Iran), soms niet gebruikelijk (Islam).4 
Kortom: iedereen is een beetje anders. 
 
Tips: 
 

✓ Stel een doordacht verjaardagsbeleid op met je school. Kies een manier van vieren die past 

bij je leerlingenpopulatie. Denk na over een beleid dat ongelijkheid tussen leerlingen 

tegengaat. 

✓ Stuur kinderen die geen verjaardag vieren niet uit de klas als er getrakteerd wordt. Daarmee 

bestempel je een kind als ‘anders’. 

✓ Ga in gesprek met de ouders. Misschien mag en wil het kind graag vieren of trakteren op een 

andere dag. 

✓ Laat de leerlingen in de klas vertellen over hun eigen gewoonten en feestdagen.  

 
Op verjaardagen valt sociale uitsluiting van kinderen met een kwetsbaarheid op: niet kunnen 
trakteren op school, zich ziek melden op hun eigen verjaardag, niet uitgenodigd worden op 
feestjes van klasgenoten omdat ze zelf geen feestje kunnen geven… Vanwege andere 
bekommernissen of een gebrek aan tijd of geld, worden verjaardagen thuis niet altijd even 
uitgebreid gevierd.5  
 
 

 
4 Saskia Maarse, 2018 
5 Ferre Laevers et al, 2003, p 31 

https://drive.google.com/file/d/1zdwJBRl9jUMsfMmxdsP9881HHpSn1ExH/view
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Enkele getuigenissen van Turnhoutse ouders (werkgroep Onderwijs van T’ANtWOORD): 
 

“Mijn dochter gaat net naar school. Als ouder heb ik nu al schrik om een verjaardagsfeest te 
organiseren. Dat kost wel wat geld, zeker omdat ik dit thuis niet georganiseerd krijg op een 
appartement zonder tuin. Één van mijn grootste angsten is dat mijn kind uitgesloten wordt.” 

 
“Als mijn zoon uitgenodigd wordt voor een verjaardagsfeestje is dat altijd dubbel: langs de 
ene kant ben ik blij dat hij gevraagd wordt, maar langs de andere kant is dat wel een 
financiële kost. Tegenwoordig wordt er al 15 euro aan een cadeau gespendeerd. Je wil niet uit 
de boot vallen, dus betaal je dat ook.” 

 
“Het kind wordt gevierd en mag in de belangstelling staan, niet de traktatie die hij/zij bij 
heeft.” 

 
Mensen die leven in en nabij armoede zitten vaak in constante overlevingsmodus, wat heel 
wat stress met zich meebrengt. Uit de werkgroep Onderwijs van T’ANtWOORD: 
 

“De school van mijn zoon vraagt om niets te kopen als traktatie, maar iets te knutselen. Op 
het eerste zicht een goed idee, maar dit zorgt voor heel wat stress, zeker als je dan andere 
traktaties ziet van ouders die sleutelhangers zitten haken om in de klas af te geven. Dit 
verhoogt de druk.” 

 
“In de factuur bij mijn dochter zit een éénmalige kost van 7 euro voor het hele schooljaar om 
verjaardagen te vieren. Hiermee worden de jarigen in de bloemetjes gezet zonder dat er druk 
ligt bij de leerling om iets te trakteren of bij de ouder om iets te maken. De school gaat hier 
zelf mee aan de slag.” 

 
Tips: 
 

✓ Denk na over een verjaardagsbeleid dat ongelijkheid tussen leerlingen tegengaat. 

Communiceer hier duidelijk over naar de ouders (via infoavond, infobrochure…).  

✓ Vier een groepje leerlingen tezamen, bv per maand of vlak voor een vakantieperiode. Zo zet 

je enkele leerlingen tegelijk in de bloemetjes.  

✓ Er bestaan andere opties dan individuele traktaties. Enkele voorbeelden: 

o Laat de kinderen een verjaardagscadeau knutselen met een voorraad materiaal 

voorzien door de school.6   

o Organiseer een kookactiviteit in de klas en laat de jarigen kiezen wat er op het menu 

staat. Werk met ingrediënten voorzien door de school. 

o Speel een spel op verjaardagen. In de buurten ’t Stokt, den Brand, De Parkwijk zijn 

spelotheken waar je educatieve spelletjes kan ontlenen.  

o Werk met speciale cadeaubonnen op verjaardagen. De jarige heeft op haar/zijn dag 

dan een aantal ‘privileges’. Er staat een mooi uitgewerkt voorbeeld op Klascement. 

o Laat de jarige een verjaardagsactiviteit kiezen voor de hele klas: een langere 

speeltijd, een verhaal, geen huiswerk…  

o Neemt een jarige toch een individuele traktatie mee? Verzamel de traktaties en 

bewaar ze in de klas. Gebruik ze later in klasverband. 

 
6 Leuven (Lopke: een didactisch pakket), 2010, p 7 

https://drive.google.com/file/d/1zdwJBRl9jUMsfMmxdsP9881HHpSn1ExH/view
https://www.turnhout.be/speelotheek
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/138363/cadeaubonnen/?previous
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Een schoolfeest is belangrijk voor ouders en kinderen. Kinderen kunnen zich volop amuseren 
en krijgen vaak de kans om hun talenten te tonen. Ouders kunnen er kennismaken met de 
school, contact leggen met het schoolteam en gezellig praten met andere ouders. Bovendien 
is het een moment waarop ouders de school financieel een duwtje in de rug kunnen geven. 
Het samenhorigheidsgevoel dat bij een schoolfeest hoort is ook belangrijk voor leerlingen, 
ouders en leerkrachten.7 
 
Voor gezinnen in kwetsbaarheid of met een andere culturele achtergrond kan er echter veel 
sociale druk rusten op een schoolfeest. Gezinnen zijn bang om uit de toon te vallen, niet het 
gepaste materiaal te hebben voor het dansnummertje of voelen zich uitgesloten tussen de 
andere ouders.   
 
Door een opeenstapeling van kleine uitgaves kan een schoolfeest bovendien op financieel 
gebied een aderlating zijn. Denk maar aan een drankje, hapje, kermis, snoepzak … Gezinnen 
in armoede doen vaak veel inspanningen om ‘in orde te zijn’ en deel te nemen aan het 
schoolfeest. Ook al vraagt dit extra offers op andere gebieden.8 Enkele getuigenissen van 
Turnhoutse ouders (werkgroep Onderwijs van T’ANtWOORD): 
 

“Moet die kermis daarrond altijd? Mijn kinderen zien waar hun klasgenoten aan meedoen, 
dus komen geld vragen. Ik had al 20 euro bij en kon mijn kind niet aan alles laten deelnemen. 
Ik voelde me daar slecht bij, terwijl anderen dat wel kunnen.” 

 
“Iedereen heeft recht op een schoolfeest, moeten alle betalende activiteiten errond?” 
 

 
Tips: 
 

✓ Geef alle ouders het gevoel dat ze welkom zijn. Ouders die financieel willen steunen, moeten 

daar de mogelijkheid toe krijgen, maar dit mag geen verplichting zijn voor iedere ouder om 

deel te nemen.  Beschouw schoolfeesten daarom niet als ‘geldophalingsfeesten’, maar vooral 

als een drempelverlagende activiteit voor ouders.9   

✓ Stel jezelf een beeld van het kostenplaatje van het schoolfeest voor de ouders. Volgende 

vragen kunnen hierbij helpen: 

o Blijven sommige ouders weg omdat ze het schoolfeest niet kunnen betalen? 

o Wordt eten en drinken geserveerd aan betaalbare prijzen? 

o Worden er ook gratis activiteiten aangeboden? 

o Moeten de leerlingen eigen kledij voorzien bij een optreden? En dwingt dit ouders 

tot een aankoop? 

o Wat vinden ouders zelf van het kostenplaatje? 

 
7 GO! Ouders, 2013, p 2-3 
8 Ferre Laevers et al, 2003, p 31 
9 Leuven (Lopke: een didactisch pakket), 2010, p 7 
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✓ Organiseer laagdrempelige workshops met sponsoring van lokale organisaties/ winkels. 

Bijvoorbeeld kastelen knutselen uit karton, stenen beschilderen, reuzenbellen blazen … Als 

leerlingen iets moeten meebrengen, laat het dan haalbaar en betaalbaar materiaal zijn. 

✓ Schakel ouders in bij het organiseren van je schoolfeest. Zo bekijk je de klassieke organisatie 

misschien eens door een andere bril. Speel bovendien in op de interesses van de ouders. 

Mogelijks willen zij een activiteit of workshop geven op het schoolfeest?10 

✓ Kinderen van kansarme gezinnen ontvangen (zonder dat zij hiervoor hoeven te betalen) een 

spelletjeskaart vanuit de school, zodat zij op het schoolfeest ook kunnen deelnemen aan de 

spelactiviteiten. 

 

 
Elke school heeft zijn eigen schoolse gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het inzamelen van 
extra werkingsmiddelen, de organisatie van 100 dagen… Hier wordt je als leerling 
geconfronteerd met grote verschillen in financiële achtergrond, maar ook met een verschil in 
netwerk. Soms voelen ouders zich verplicht om bijvoorbeeld veel dozen wafels op te kopen, 
zodat hun kinderen niet opvallen. Dit kan zwaar doorwegen op een beperkt gezinsbudget. 
Turnhoutse ouders getuigen (werkgroep Onderwijs van T’ANtWOORD): 
 

“Om geld in te zamelen moeten we truffels verkopen. Het is dan heel confronterend als je kind 
niet veel kan verkopen. Het is al pijnlijk genoeg dat je maar een klein stapeltje verkochte 
doosjes meekrijgt en je anderen met hoge stapels ziet vertrekken en dan wordt diegene die 
het meest heeft verkocht ook nog eens beloond…” 

 
“Voor 100 dagen moeten ze elke dag anders verkleed gaan. Ze mogen binnen de klas thema’s 
kiezen. De zotste dingen komen naar boven, ook vaak verkleedthema’s die moeilijk haalbaar 
zijn. Dit durft mijn dochter niet zeggen. Kan de school dat niet mee in het oog houden?” 

 
Sommige gebruiken ontstaan door bewuste schoolkeuzes, anderen door druk van buitenaf. 
Een voorbeeld hiervan is het geven van een cadeautje aan het einde van het schooljaar: 
 

“Sommige leerlingen zag je een boeket bloemen van 30 euro afgeven aan de leerkracht en wij 
hadden een bloemetje bij uit de hof in zilverpapier. Als kind zie je dat verschil. Dan kreeg ik 
van mijn dochter de vraag: ‘Zijn we nu echt zo arm?’.” (werkgroep Onderwijs van 
T’ANtWOORD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 GO! Ouders 2013, p 5-6 
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Tips: 
 

✓ Wil je als school inzamelacties organiseren (zoals wafelverkoop), zet dan niet in op 

individuele verkoopcijfers. Zet in op groepsverkoop in klasverband. Laat bijvoorbeeld heel de 

klas samen wafels verkopen op de markt of organiseer een carwash op de parking van de 

lokale supermarkt. Zulke activiteiten werken bovendien bevorderend voor het groepsgevoel. 

✓ Houd de uitgaven voor vieringen als 100 dagen realistisch voor alle ouders. Je kan er voor 

kiezen om iets te knutselen in de plaats van iets te laten kopen. Sta er dan bij stil dat niet 

iedereen knutselmateriaal in huis heeft. Knutsel bijvoorbeeld samen iets in de klas en voorzie 

hiervoor materiaal vanuit de school. 

✓ Communiceer duidelijk over cadeautjes voor leerkrachten aan het einde van het schooljaar. 

Wees je bewust van de sociale druk op ouders. Pas je schoolbeleid hierop aan. Je kan als 

school aangeven dat gekochte attenties niet welkom zijn. Een zelfgeschreven gedicht of een 

tekening is zeker even leuk. 

 

 
Organisaties die werken rond kansarmoede en diversiteit 
 

Expertisecentrum DoorElkaar ontwikkelt projecten rond 
interculturaliteit, meertaligheid en diversiteit. Ze bieden gedurende 
het schooljaar geregeld workshops aan rond dit thema. Op hun 
website vind je een actueel overzicht van hun vormingen.  
Wil je op de hoogte blijven van hun aanbod? Schrijf je hier in voor 
de nieuwsbrief. 

 
VZW Feestvarken bezorgt, samen met gemeentelijke sociale 
diensten, verjaardagspakketten aan kinderen in armoede. 
Daarnaast bieden ze ook workshops aan waarin het thema armoede 
aan bod komt. Ze hebben workshops voor zowel kleuter-, lagere als 
middelbare scholen. Geïnteresseerd om Feestvarken uit te nodigen 
in de klas? Voor meer info kan je terecht op hun website. 

 
Vzw Krijt ondersteunt scholen en hun partners zodat alle leerlingen 
in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen krijgen. Ze bieden 
basis- en secundaire scholen (en hun partners) langdurige trajecten 
op maat aan, voorzien vormingsinitiatieven en organiseren 
opleidingen voor onderwijsprofessionals. 

 
Een selectielijst met boeken 
 
DocAtlas biedt veel nuttige materialen om het thema te behandelen in de klas. Je vindt er 
ook interessante publicaties om je eigen kennis uit te breiden. Klik hier voor een selectielijst 
met interessante materialen die ook meteen te bestellen zijn bij docAtlas! 
 

https://vormingscentrum.hivset.be/opleidingen/interculturaliteit-meertaligheid-en-diversiteit?locatie=367
https://hivset.us17.list-manage.com/subscribe/post?u=3f3e0ca6f8381d14dfe4923b7&id=f73cff66ff
https://feestvarkenvzw.be/
https://www.aanpakschoolfacturen.be/
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dese/docatlas/selectielijsten/selectielijst%20docAtlas%20Prikkel%201%20verjaardagen%20en%20feestelijke%20momenten.pdf
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Interessante websites 
 
http://www.armoede-in-zicht.be/documents/positie_van_het_kind_in_de_klas.pdf  (Methodiek 
rond schoolse risicomomenten) 
https://sociaal.net/achtergrond/deprivatie-kinderen/   
(Achtergrondinfo rond kinderarmoede) 
https://diversiteitinactie.be/oefeningen/kinderarmoede-ko/risicomomenten-onder-de-loep  
(Methodiek rond schoolse risicomomenten) 
https://netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2019/maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school  
(Werkbundel rond omgaan met armoede op school) 
https://netwerktegenarmoede.be/nl/thema-s/onderwijs?categorie=efo6duky   
(Portaalsite rond onderwijs en armoede) 
https://www.klasse.be/tag/kansarmoede/  
(Tips en verhalen over het herkennen van en omgaan met kansarmoede.) 
https://www.klasse.be/39090/12-brillen-kinderarmoede-armoede-kijken/   
(12 brillen van kinderarmoede) 
https://www.aanpakschoolfacturen.be/   
(Goede voorbeelden en handleidingen voor beleid rond kansarmoede op school)  
https://slideplayer.nl/slide/1920707/    
(PowerPoint Omgaan met kansarmoede in de basisschool : pijnpunten - beleving – aanpak) 
 

 
A. Identiteit identiek: kansarmoede en diversiteit (prikkelmethodieken) 

Stad Turnhout. Identiteit identiek: kansarmoede en diversiteit (prikkelmethodieken). – Turnhout 
[Uitgegeven door/bij], 2012. Geraadpleegd op 30-11-2021, van 
https://en.calameo.com/read/003656848a3645eafb123.  
 
Deze bundeling van methodieken wil leerkrachtenteams en studenten lerarenopleiding met vragen 
rond kansarmoede en diversiteit prikkelen en aan de slag laten gaan. Ze wil de oogkleppen 
wegnemen en stimulansen geven om gelijke onderwijskansen aan te bieden.  
 
B. Lopke: een didactisch pakket om te werken rond kansarmoede in de basisschool 

Leuven: Cego [Uitgegeven door/bij] , 2010 . - veelv. gepag. , ill. 
 
Kinderen uit kansarme gezinnen lopen meer dan andere kinderen het risico om geconfronteerd te 
worden met uitsluiting en schoolproblemen zoals leerachterstand en schooluitval. In dit pakket 
vinden leerkrachten van basisscholen activiteiten waarmee zij kinderen kunnen sensibiliseren rond 
het omgaan met verschillen in het algemeen en kansarmoede ter sprake kunnen brengen in het 
bijzonder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.armoede-in-zicht.be/documents/positie_van_het_kind_in_de_klas.pdf
https://sociaal.net/achtergrond/deprivatie-kinderen/
https://diversiteitinactie.be/oefeningen/kinderarmoede-ko/risicomomenten-onder-de-loep
https://netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2019/maak-je-sterk-tegen-armoede-op-school
https://netwerktegenarmoede.be/nl/thema-s/onderwijs?categorie=efo6duky
https://www.klasse.be/tag/kansarmoede/
https://www.klasse.be/39090/12-brillen-kinderarmoede-armoede-kijken/
https://www.aanpakschoolfacturen.be/
https://slideplayer.nl/slide/1920707/
https://en.calameo.com/read/003656848a3645eafb123


9 
 

 

C. Omgaan met kansarmoede in de basisschool : pijnpunten - beleving - aanpak 

Laevers, Ferre ; Vanhoutte, Trees ; Derycke, Claudine . - Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs 
[Leuven] . - Leuven : CEGO [Uitgegeven door/bij] , 2003 . - 80 p. , ill. - ISBN-10 90-74798-96-9 
 
Dit is een toegankelijke publicatie die in de praktijk van elke dag helpt te ontdekken wanneer armen 
minder kansen krijgen en hoe dit hun leven tekent en die leerkrachten ertoe brengt op een minder 
beladen manier te kijken naar (kans)arme kinderen en hun ouders. 
 
D. Ouderblik: Ouders en feest op school 

GO! Ouders. – Ouderblik: Ouders en feest op school. –GO! Ouders [Uitgegeven door/bij], 2013. 
Geraadpleegd op 02-12-2021, van https://www.go-
ouders.be/sites/default/files/atoms/files/Ouderblik%20ouders%20en%20feest%20op%20school.pdf  
 
Deze publicatie vanuit GO! Ouders geeft achtergrondinformatie en tips bij het organiseren van een 
schoolfeest in samenspraak met ouders. Ze benadrukken de kansen rond ouderbetrokkenheid en -
participatie. Ze vertrekken vanuit een bevraging aan 228 ouders. 
 
E. Hoe vieren mensen in andere landen hun verjaardag? 

Maarse, Saskia. – Hoe vieren mensen in andere landen hun verjaardag?. Geraadpleegd op 02-12-
2021, van https://www.saskiamaarse.nl/hoe-vieren-mensen-in-andere-landen-hun-verjaardag-2/  
 
Saskia Maarse is intercultureel expert, spreker en auteur. Ze geeft lezingen, trainingen en workshops 
rond cultuurverschillen. 
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