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Onze missie: iedereen hondenvriend!
Inderdaad, honden zijn supergeweldigformitastisch!
Maar nog niet iedereen weet goed hoe je het beste met honden omgaat. Wat doe je
als je een hond wil aaien? Of hoe reageer je als je bang bent? Wat vinden honden
leuk, en wat juist niet?
In onze workshops Kwispels in de Klas komen we dat allemaal met veel plezier –en
mét een aaibare assistent ☺ - uitleggen. Maar eigenlijk willen we deze boodschap
nog verder verspreiden. En daar hebben we jullie hulp voor nodig!
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De workshops
Samen met onze aaibare assistenten komen we naar de klas. In een workshop van
ongeveer 90’ leren we alles over honden: de knappe dingen die ze kunnen doen,
alles wat ze nodig hebben om gelukkig te zijn, en hoe je kunt zien hoe een hond zich
voelt. In een veilige en ongedwongen setting oefenen we om op een fijne manier
contact te maken met de hond, en hoe je ervoor zorgt dat een enge hond juist niet
naar je toe komt.
De reservatie
Wil je ook graag een beestige workshop voor je klas? Per jaar plannen we 50
workshops in. Wees er dus snel bij, want de plaatsjes zijn gegeerd! Je kunt je
inschrijven voor schooljaar 2020-2021 vanaf 1 februari tot 1 mei 2020 via deze link.
Voor scholen uit stad Antwerpen zijn deze workshops gratis, andere scholen kunnen
een offerte vragen. Wil je graag meerdere sessies aanvragen? Dan kun je dat alvast
aangeven bij je inzending. Naargelang het aantal aanvragen maken wij een planning
waarbij zo veel mogelijk scholen de kans krijgen om met ons aanbod kennis te
maken. We bevestigen je workshop in juni.
Wil je extra kans maken op een plekje? Doe dan mee met onze uitdaging! De
leukste inzendingen krijgen voorrang voor één workshop Kwispels in de Klas in onze
planning voor schooljaar 2020-2021. Bovendien komen we bij de allerleukste
inzending nog dit schooljaar langs voor een beestig feestje!
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De uitdaging
Maak met je klas een lied en videoclip waarin je mensen leert wat honden wel en
niet leuk vinden. Inspiratie kun je opdoen bij deze stoere Dogstars.
Zo maak je kans om te winnen:
-

Schrijf samen met je klas een liedjestekst. De melodie mag bestaand zijn, of
zelf gecomponeerd.

-

Verwerk in de tekst minstens 5 tips om goed om te gaan met honden:
o
o

Laat een hond naar jou toe komen en niet andersom;
Altijd eerst toestemming vragen aan de eigenaar of je de hond mag aaien

o

Laat een hond eerst aan de handen ruiken; loopt de hond niet weg, dan kan
je de hond aaien;

o
o

Aai de hond niet over de kop, maar over de rug, of kriebel achter de oren
Ga niet aan de hond hangen, of heel stevig knuffelen,

o
o

Doe de hond geen pijn
Laat een hond die aan het eten is of een speeltje heeft met rust

o
o

Laat een hond die slaapt of in zijn mand ligt ook met rust
Daag een hond niet uit of probeer hem niet te commanderen

o
o

Speel apporteerspelletjes of verstop snoepjes in plaats van trekspelletjes
Ga niet schreeuwen of rennen als er een hond aankomt; doe je handen over
elkaar en kijk naar de lucht, niet naar de hond.

-

Maak een bijpassende videoclip.
Stuur je inzending ten laatste op vrijdag 1 mei 2020 naar laurie@aapvzw.be
Bezorg ons ook:
o
o
o
o

de lijst met namen van iedereen die meewerkte en hun rol
de toestemming om het filmpje te gebruiken in ons educatief materiaal en
communicatie
de toestemming om in beeld te komen van alle mensen die in je videoclip
voorkomen
tip: wil niet iedereen in beeld komen? Je hebt natuurlijk ook een regisseur
nodig, en schrijvers voor de muziek en teksten, ...

De hoofdprijs: een hondenfeestje in je klas!
Bij de allerleukste inzending komen we nog dit schooljaar langs in de klas voor een
echt hondenfeestje!
Bovendien nemen we je inzending op in ons educatief materiaal, hoe cool is dat?!
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De spelregels
Je inzending van de videoclip is geldig als:
-

-

wij het ten laatste op vrijdag 1 mei 2020 per mail ontvangen hebben, met als
bijlage
o de videoclip
o de lijst met namen van iedereen die meewerkte en hun rol
o ingevuld formulier met de toestemming om het filmpje te gebruiken in
ons educatief materiaal en communicatie
o de toestemming van alle ouders van wie de kinderen in je videoclip
voorkomen
de inzendingen worden beoordeeld door het team van AAP vzw
de leukste inzendingen krijgen voorrang voor 1 workshop Kwispels in de Klas
de allerleukste inzending wint een hondenfeestje in de klas. De details
hiervan worden samen afgesproken.
de overige sessies worden verdeeld en ingepland door een medewerker van
AAP vzw
over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Ja, ik doe mee!
Ik ben akkoord met de spelregels en geef AAP vzw de toestemming om onze
inzending te gebruiken in haar educatief materiaal en communicatie (nieuwsbrief,
sociale media, website, etc.).
Ik verklaar dat ook alle mensen die herkenbaar in beeld komen hiervoor hun
toestemming hebben gegeven.

Plaats _______________________, datum____________

Naam en handtekening leerkracht ____________________________
School _________________________________________________
Adres __________________________________________________
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Ja, ik mag in beeld!

Ik geef mijn toestemming om beelden van mijn zoon/dochter te gebruiken in de
videoclip voor AAP vzw in het kader van Kwispels in de Klas. Ik geef AAP vzw de
toestemming om de inzending te gebruiken in haar educatief materiaal en
communicatie (nieuwsbrief, sociale media, website, etc.).
Naam leerling ____________________________________

Plaats _______________________, datum_____________

Naam en handtekening ouders _______________________
Adres ___________________________________________
School __________________________________________
Adres ___________________________________________

