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Voorstellen voor de 
lerarenopleiding 

 

 

In een hoekje met een boekje 

Studenten in de lerarenopleiding zijn gemotiveerd om later goed 
onderwijs te geven aan hun leerlingen. 

 
Maar die studenten volgen zelf eerst een opleiding. Wie zich 
goed voelt in de hogeschool en wie zich gesteund en 
gemotiveerd weet, zal ongetwijfeld goede resultaten behalen. 

 
In het algemeen zet Saved by the bell in op ‘goed onderwijs voor iedereen’. Jaarlijks gaan 
we ook dieper in op een deelaspect van dat kwaliteitsonderwijs. Zo leggen we nu de focus 
op zich goed en veilig voelen in de school. 

 
Om Saved by the bell zichtbaar te maken voor de studenten dagen we de 
schoolteams uit om in de inkomhal of op een andere drukbezochte plaats een 
comfortabel en gezellig ‘goed-gevoel-hoekje’ in te richten. 

 
We voorzien decoratiemateriaal om van het hoekje het gezelligste plaatsje in de school te 
maken. 

 
Daarnaast zijn er ook enkele voorstellen om in de klas te werken rond de onderwerpen 
‘goed onderwijs’ en ‘zich goed en veilig voelen in de school’. 

 

 

Vooraf  

- Registreer je hogeschool op www.savedbythebell.be. 
Zo toon je mee hoeveel leerlingen, leerkrachten, studenten en docenten zullen 
bellen voor goed onderwijs. 

- Bestel het basispakket voor de hogeschool door een e-mail te sturen naar 
savedbythebell@studioglobo.be. In dat pakket zit alles voor een geslaagde actie: 
promotiemateriaal, materiaal voor het gezellig hoekje en een aantal nieuwe 
postkaarten “Hier voel ik mij goed!” 

 

In de week of op de dag van Saved by the bell: 

- Installeer het Saved by the bell-hoekje op een drukbezochte plaats in de school. 
- Maak gebruik van het toegestuurd materiaal of van de downloadbare en printbare 

posters.  
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Actiemomenten 
 

Een gezellig Saved by the bell-hoekje 
Nodig de studenten uit om een gezellig, veilig, goed-gevoel moment te beleven in het 
tofste hoekje van de school. 

 

Voorbereiding: 

Maak met zeteltjes, stoeltjes, tafeltjes, krukjes … een gezellige ontmoetingsplek op een 
plaats in de school waar veel volk passeert. 

Versier het hoekje of het plekje met de promotiematerialen van Saved by the bell: affiches, 
emoji’s, postkaarten, vlagjes … 

 

  

 

  
Scholen (in o.a. Ijsland) proberen het gezellig te maken voor cursisten en studenten. Deze toffe sfeer draagt 
bij tot het welbevinden van iedereen. Foto’s hogescholen in Ijsland via CVO Kisp/Vincent Teughels. 

 

Inkleding: 

Als schoolteam kan je de inkleding en activiteit naar wens uitwerken: 

- Een babbelsessie houden 
- Iets te drinken of te eten aanbieden 
- Een petitie laten tekenen 
- Een artistiek groepswerk maken 
- Een postkaartje laten schrijven (zie verder) 
- … 
- Of gewoon visueel aandacht trekken op Saved by the bell 
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In het leslokaal 
In de klas kan je met de studenten even stilstaan bij het thema ‘goed onderwijs voor 
iedereen’ en/of het onderwerp ‘zich goed voelen in de school’. 

 
Je kan ook dieper ingaan op de vraag: Hoe kan ik als toekomstige leerkracht zorgen voor 
een goede sfeer in de klas of school? 

 
Verschillende methodieken zijn mogelijk: 

- Klasgesprek 
- Speeddate 
- Ren je rot met stellingen 
- Plakbriefjes met bedenkingen 
- … 

 
Docenten zijn creatief genoeg om een manier te vinden om het thema aan bod te brengen 
in het klaslokaal. 

Heb je toch inspiratie nodig? Op het internet vind je massa’s tips voor werkvormen voor 
klasgesprekken. 

 

 

Kaartje sturen 
Er is een leuk kaartje met de slogan “Hier voel ik mij goed!” 

Laat studenten zo’n kaartje schrijven naar hun lagere of secundaire school. 

 
Ze vermelden aan welke plaats in die school of aan welke activiteit ze de beste 
herinneringen hebben. Waar of wanneer hebben ze zich goed gevoeld in de school? 

 
Laat de kaartjes dan opsturen. Zo wordt de boodschap van Saved by the bell ruim 
verspreid in nog meer scholen. 

 
De invulkaart is ook digitaal beschikbaar op de website van Saved by the bell > Materiaal 
> Hoger. 
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Belmoment voor studenten 
Het actiemodel van Saved by the bell is heel eenvoudig: de bel laten rinkelen en uitleggen 
waarom elk kind en elke jongere recht heeft op goed onderwijs. 

 
Laat alle studenten een toffe ringtoon zoeken in hun smartphone. Het belmoment wordt 
dan een concert van smartphone-gerinkel. 

 
Of wil je toch een vintage schoolbel gebruiken? Of 
een megafoon? 

Alles kan, alles mag, zolang de boodschap 
overkomt: kwalitatief onderwijs voor iedereen in 
een school waar men zich goed voelt! 

 

 

 

Foto Arteveldehogeschool in Gent 

 

 

TIP 
Belmoment voor studenten 
Maak een QR-code en link naar een website of een boodschap. 

Een uitdaging voor een ICT-er … 

  
Actie met QR-code in VISO Roeselare 

 
 

 

 

Voor meer informatie over Saved by the bell of voor extra bestellingen kan je 
terecht bij Studio Globo: jos.schockaert@studioglobo.be of tel. 02 520 05 30. 

Op de website van Saved by the bell kan je ook heel wat informatie vinden: 
www.savedbythebell.be. 


