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 VRAAG RELANCESTEUN AAN BIJ VEB EN 

AANVULLENDE SUBSIDIE BIJ AGION 

Om de economie een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis, 

heeft de Vlaamse regering een relanceplan opgesteld. Via het Vlaams 

Energiebedrijf kunnen verschillende sectoren rekenen op 

relancemiddelen voor energiebesparende maatregelen. Voor 2022 is 

10 miljoen euro voorzien. 

Ook scholen kunnen een projectaanvraag indienen bij VEB voor deze 

Relancesteun. Lees hoe u die steun aanvraagt en welke werken in 

aanmerking komen: www.veb.be/relance  

Interesse? We raden u aan een project in te dienen vóór 1 april 2022. 

 GEZOCHT: GEMACHTIGDE OPZICHTERS 

De provincie Limburg organiseert dit jaar voor de 11e keer een 

opleiding tot gemachtigde opzichter. Al meer dan 4.000 Limburgers 

volgden deze opleiding.  

Geïnteresseerde leerkrachten, zorgmedewerkers, … kunnen zich 

inschrijven als kandidaat-gemachtigd opzichter via de website.  

 

Meer informatie >>folder<< 

 MET EEN GEZONDE BROODDOOS NAAR SCHOOL 

Er zijn steeds minder scholen waar leerlingen ’s middags nog warm 

kunnen eten. Corona heeft deze trend nog eens versneld. Het 

alternatief? Zelf je lunch maken. Inspireer ouders (en misschien ook 

jezelf en collega’s?) met deze gezonde lunchbox-ideetjes. Of 

organiseer de workshop ‘Gezonde brooddoos’ waar (groot)ouders, 

collega’s of leerlingen aan kunnen deelnemen en inspiratie opdoen. 

Deze workshop kan begeleid worden door jezelf met behulp van een 

draaiboek (gratis) of door een diëtist(e) uit de lesgeverspool van Logo 

Limburg. Smakelijk! 

http://www.veb.be/relance
http://www.limburg.be/InschrijvingGemachtigdOpzichter2022.
http://www.limburg.be/gemachtigdopzichter
https://www.logolimburg.be/content/kookworkshop-gezonde-broodjeslunch-0
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 GEZOND ETEN VAN KLEUTER TOT ADOLESCENT 

Kinderen zijn geen kleine volwassenen en jongeren zijn geen kinderen 

meer. Ze hebben elk hun eigen specifieke noden en aandachtspunten 

als het op gezond eten aankomt. Krijg je als leerkracht wel eens de 

vraag van ouders over het eetgedrag van hun kind of over gezonde 

voeding? Veel gestelde vragen en antwoorden kan je terugvinden in de 

overzichtelijke factsheets per leeftijdsgroep.   

 FEBRUWATER HET HELE SCHOOLJAAR LANG 

‘FebruWater’ draait helemaal rond water en richt zich tot 

leerkrachten. De bedoeling? Leerlingen aanmoedigen om in februari 

hun dorst alléén met water te lessen. Met 'De Waterpas'! kan je de 

kinderen in je klas op een speelse manier aanmoedigen om hun 

dagelijkse portie water op te drinken. En, hoe fijn is het als je al de 

waterkampioenen in je klas hun waterpasdiploma kan meegeven? 

Vraag bij logo Limburg gratis waterpassen aan. 

 ONLINE TRAINEN VOOR LERAREN 

Hoe ga je om met polarisatie en radicalisering, identiteitsvorming in 

een diverse samenleving, de verspreiding van fake news en 

complottheorieën? 

>>https://no-cap.be/ << 

 DIGIWELKOM @ SOMA 

Maak gratis gebruik van laptop en wifi in de SOMA: dat kan van 

maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u. Ook gebruik maken van de 

printer is mogelijk! 

SOMA - Pauwengraaf 122, 3630 Maasmechelen 

 

https://www.nice-info.be/materialen
https://logolimburg.be/educatief-materiaal/waterpas
https://no-cap.be/

