
ACHTERGRONDINFO SCHOOLWEG PER NUMMER

1. EERSTE SCHOOLDAG 

De leerlingen starten op dit vak, 
ontvangen hun persoonsfiche 
en het startkapitaal.

2. MAAK NIEUWE VRIENDEN 

Om je nieuwe vrienden te leren kennen 
spelen jullie een kennismakingsspel. Dit 
kun je doen tot het terug jullie beurt is.

3. SAVED BY THE BELL-LUID 
EENS EXTRA DE BEL 

Met Saved by the bell roepen 
we alle scholen op om jaarlijks 
op de Internationale dag van de 
Leerkracht, de schoolbel eens extra 
te laten rinkelen. Zo kan iedereen 
horen dat ieder kind en jongere recht 
heeft op kwaliteitsvol onderwijs. Je 
krijgt een iedereen mee kaartje.

4. SCHOOLFACTUUR 

De leerlingen moeten de schoolfactuur 
van hun personage betalen. Het 
bedrag vinden ze terug op hun 
persoonsfiche. Dit gebeurt telkens 
de leerlingen dit vakje passeren.

5. KOOP JE SCHOOLMATERIAAL

De leerkracht maakt een waaier met 
de keuzekaarten schoolmateriaal, 
de leerlingen trekken er eentje uit. 
Daarop staat een bedrag dat ze 
aan de bank moeten betalen.

6. STRAPDAG, STAPPEN EN 
TRAPPEN NAAR SCHOOL

Op deze jaarlijks georganiseerde 
dag moedigen we iedereen aan te 
stappen of te trappen naar school. Zo 
moedigen we iedereen aan zich op 
een veilige en duurzame manier te 
verplaatsen. Jullie krijgen 5 euro korting 
op jullie volgende schoolfactuur.

7. DAG VAN VERZET 
TEGEN ARMOEDE 

Op deze werelddag worden de 
krachten gebundeld om een signaal te 
geven dat we de strijd tegen armoede 
willen aanbinden. Vele mensen 
hangen een wit geknoopt laken uit. 
Het laken staat voor het ‘ontsnappen’ 
uit de armoede en de knoop staat 
voor de ‘armoede/problemen’.  Hierbij 
kun je een klein gesprekje aangaan 
over wat de leerlingen zouden 
kunnen doen voor deze dag. Jullie 
krijgen een iedereen mee kaartje.

8. KOOP TURNKLEDIJ VOOR DE 
SCHOOL – BETAAL 10  EURO

Leerlingen gaan er soms vanuit 
dat dit gratis door de school 
wordt’ gegeven.’  Voor leerlingen 
die het thuis wat minder hebben 
kan dit een grote uitgave zijn in 
het begin van het schooljaar.

9. HALLOWEEN

Alle leerlingen willen natuurlijk in 
het hipste, engste kostuum naar 
school komen. Deze kostuums 
kunnen soms ook aardig wat kosten. 
Ook kinderen in armoede willen er 
bijhoren, maar hebben hiervoor soms 
het geld niet. Dit kost jullie 5 euro.

10. MEDISCH ONDERZOEK 

Het groepje dat hierop terecht 
komt moet een beurt overslaan.

11. GSM OPLADEN

De leerlingen betalen hiervoor 
5 euro aan de bank.

12. DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING. 

Een dag waarop heel jeugdbewegend 
Vlaanderen fietst, tramt, treint en bust 
in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en 
-sjaaltjes. Op die manier vieren we het 
engagement van duizenden jongeren 
die zich jaar in jaar uit inzetten om meer 
dan 240.000 kinderen en jongeren een 
jaar vol spel en plezier te bezorgen. 
Jullie krijgen een iedereen mee kaartje.

13. KLASOPDRACHT – FICHE 
VERJAARDAGSFEESTJE

Als alle groepen dit vakje gepasseerd 
zijn wordt het spel even stilgelegd voor 
een groepsopdracht.  
Bij deze opdracht krijgen de leerlingen 
de fiche ‘ verjaardagsfeestje’ en moeten 
ze een verjaardagsfeestje organiseren 
voor hun personage binnen hun 
budget. Geef de leerlingen 5’ tijd om dit 
samen te bespreken en laat ze dan hun 
keuzes uitleggen en verantwoorden.

14. SCHOOLFACTUUR 

De leerlingen moeten de schoolfactuur 
van hun personage betalen. Het 
bedrag vinden ze terug op hun 
persoonsfiche. Dit gebeurt telkens 
de leerlingen dit vakje passeren.

15. SCHOOLTONEEL 

De klas gaat op uitstap, helaas kan 
de school dit niet voor alle leerlingen 
betalen en wordt een bijdrage van 
5 euro aan de ouders gevraagd.

16. BEEN GEBROKEN 

Samen met je vrienden op de 
trampoline springen loopt slecht af. Je 
breekt je been en je wordt verzorgd 
in het ziekenhuis. Dit kost je 15 euro. 

17. DE LEERKRACHT IS ZIEK 
EN WORDT VERVANGEN 

De leerlingen die op dit vakje 
komen, slaan een beurt over.
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18. PLANT EEN BOOM

Je helpt mee aan een groene 
omgeving en een beter milieu. 
Je mag nog eens gooien.

 19. VRAAG DE 
VRIJETIJDSPAS AAN

Met de vrijetijdspas nemen kinderen, 
jongeren en volwassenen goedkoper 
deel aan vrijetijdsactiviteiten. Hieraan 
zijn echter 2 voorwaarden gekoppeld.
* Je hebt het financieel moeilijk 
waardoor je niet deelneemt 
aan vrijetijdsactiviteiten.
* Je bent afkomstig van de stad/dorp 
waar je de vrijetijdspas aanvraagt.

20. SPORTEN IS GEZOND

Sporten is goed voor de gezondheid. 
Jullie besluiten om jullie aan 
te sluiten bij een sportclub. Dit 
kost jullie wel 15 euro

21. FIETS KAPOT 

Je wil op je fiets stappen en je band 
is plat. Je ouders zijn al vertrokken 
naar het werk. Je moet dus de 
bus nemen. Dit kost je 5 euro.

22. TE WEINIG GELD VOOR ETEN, 
GA NAAR DE VOEDSELBEDELING

Een voedselbank is 
een liefdadigheidsinstelling die gratis 
levensmiddelen geeft aan mensen 
die financieel niet of nauwelijks 
rondkomen.  Ook willen zij voorkomen 
dat voedsel nodeloos verspild wordt.

23. KERSTMIS IN DE KLAS 

Er wordt een ontbijt georganiseerd 
in de klas. Daarvoor wordt 
5 euro aangerekend.

24. OPENDEURDAGEN ‘ OP ZOEK 
NAAR DE JUISTE STUDIEKEUZE’

Een bezoek aan een opendeurdag 
neemt tijd in beslag. De leerlingen 
op dit vakje slaan een beurt over.

25. GA LANGS BIJ HET SOCIAAL 
HUIS VOOR EEN GESPREK MET 
EEN SOCIAAL ASSISTENT 

Sommige mensen hebben het 
moeilijk om hun facturen te 
betalen. Zij kunnen bij het Sociaal 
Huis terecht voor eventuele hulp. 
Dit kan zijn voor een leefloon, 
budgetbegeleiding, budgetbeheer,… 

26. SCHOOLFACTUUR

De leerlingen moeten de schoolfactuur 
van hun personage betalen. Het 
bedrag vinden ze terug op hun 
persoonsfiche. Dit gebeurt telkens 
de leerlingen dit vakje passeren.

27. VRIJWILLIGERSWERK

Vrijwilligerswerk betekent dat je 
ergens aan de slag gaat of helpt 
zonder hiervoor betaald te worden.

Hierbij kun je een klein 
klasgesprek aanknopen:
Kennen jullie mensen die aan 
vrijwilligerswerk doen?
Wat zou je zelf kunnen/willen 
doen als vrijwilligerswerk?
Vind je het erg dat je hiervoor 
niet betaald wordt?

28. DOE MEE MET BROEDERLIJK 
DELEN. JE ZAMELT GELD IN 
VOOR EEN GOED DOEL 

Broederlijk Delen en honderden 
lokale vrijwilligers organiseren 
een heleboel acties om geld in te 
zamelen. Neem deel aan deze acties 
of zet er zelf eentje op poten. Je 
krijgt een iedereen mee kaartje. 

29. KLASOPDRACHT

De leerlingen worden burgemeester 
voor een dag. Hoe zouden zij armoede 
aanpakken binnen de gemeente? De 
leerlingen delen hun ideeën. Misschien 
kunnen jullie de burgemeester wel 
overtuigen door een brief te sturen?!

30. JE HELPT EEN VRIEND 
MET HUISWERK

Een vriend heeft wat moeite met 
zijn huiswerk, jij helpt. Hiervoor 
krijg je een iedereen mee kaartje.

31. ZWEMKAMPIOEN

Jaarlijks is er de zwemwedstrijd van de 
school. Jullie werden zwemkampioen 
en krijgen hiervoor 5 euro. 

32. OP SCHOOL DRINKEN WE 
ALLEEN NOG WATER EN MELK 

Omdat gesuikerde dranken heel erg 
ongezond zijn beslist de directie 
enkel nog water en melk aan te 
bieden. Je mag nog eens gooien.

33. BEZOEK AAN DE TANDARTS

Je hebt al enkele dagen pijn aan een 
paar tanden. Een tandartsbezoek 
kan je echt niet meer uitstellen. 
Dit kost je wel 25 euro.

34. SCHOOLFACTUUR

Betaal je schoolfactuur aan de bank.

35. GA NAAR DE VOORLEESKLAS

Je leest voor aan kinderen van het 
eerste leerjaar. Je krijgt hiervoor 
een iedereen mee kaartje.

36. JE KRIJGT EEN 
BUDGETMETER

Thuis wordt het moeilijk om elke 
maand de elektriciteit te betalen. Er 
wordt een budgetmeter geïnstalleerd.  
Als je een budgetmeter staan 
hebt, moet je met een oplaadkaart 
elektriciteit aankopen. Als de 
herlaadkaart op is, valt de elektriciteit 
uit. De installatie kost je wel 10 euro.

37. GA LANGS BIJ HET SOCIALE 
HUIS  VOOR EEN GESPREK MET 
EEN SOCIAAL ASSISTENT

Zie vakje 25.
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38. NAAR DE BIB OM DE 
COMPUTER TE GEBRUIKEN 

Thuis heb je geen internet dus ben 
je wel verplicht om in de bib je 
huistaak te maken. Dit is gratis.

39. SCHOOLREIS

Jullie mogen een keuzekaart in 
verband met  de schoolreis uitkiezen.  
Daarop staat een bedrag dat je 
aan de bank moeten betalen.

 40. ZWERFVUILACTIE 
IN DE BUUR

Jullie gaan samen een halve dag 
zwerfvuil opruimen in de buurt. Je 
krijgt een iedereen mee kaartje.

41. KLASFOTO 

Klasfoto’s nemen is leuk, maar 
ze kosten wel flink wat geld. 
Betaal hiervoor 5 euro.

42. SCHOOLFACTUUR 

Betaal jullie schoolfactuur aan de bank.

43. DE DANSLES BIEDT KORTING 
AAN MET EEN VRIJETIJDPAS 

Zie vakje vrijetijdspas (19). Je krijgt 
5 euro inschrijvingsgeld terug. 

44. DE SCHOOL WINT EEN PRIJS 

Jullie deden mee aan een actie met de 
hele school. Jullie kwamen als winnaars 
uit de bus en krijgen hiervoor 10 euro.

45. SCHOLENBAND MET 
SCHOOL IN BENIN 

Jullie staan in contact met een school 
in Benin. Jullie schrijven brieven 
over hoe het met jullie gaat. Je 
krijgt een iedereen mee kaartje.

46. KLASOPDRACHT

Als iedereen gepasseerd is bij dit 
vakje, volgt de opdracht. Word 
RAKtivist. Een rak is een random act 
of kindness. Zomaar iets liefs doen 
dus. Bedenk zelf hoe jullie iets kunnen 
doen voor iemand anders  zonder 
je daar iets voor in ruil wil. Probeer 
dit zo stiekem mogelijk te doen.

47. SCHOOLFACTUUR

Betaal jullie schoolfactuur 
aan de bank. 

48. JE BENT ZIEK

Je gaat naar de dokter 
en betaalt 25 euro. 

49. ZEG NEE TEGEN PESTEN

Jullie zijn tegen pesters en werken 
hieraan in de klas. Jullie krijgen 
een iedereen mee kaartje.

50. SPORTDAG 

Jullie gaan met de klas op sportdag. 
Dat kost jullie 10  euro.

51. SCHOOLFACTUUR 

Betaal jullie schoolfactuur.

52. VAKANTIE 

Als iedereen gepasseerd is bij dit vakje, 
volgt de opdracht. De leerlingen mogen 
een keuzekaart in verband met vakantie 
uitkiezen.  Daarop staat een bedrag 
dat ze aan de bank moeten betalen.


