VAN SCHOLIER NAAR BURGER!
Elke keer de bevolking naar de stembus moet,
is dat een leermoment voor de hele samenleving.

Meestal wordt democratie – het politieke systeem waarin het volk de macht heeft –
vereenzelvigd met verkiezingen, met wat we representatieve democratie noemen:
het verkiezen van mensen die jou vertegenwoordigen in de machtsorganen.
Er zijn ondertussen ook tal van alternatieve democratische bewegingen,
denk aan Ringland.
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Luisteren naar de burger, daar gaat het over.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de politieke interesse van 16-jarigen,
nauwelijks verschilt van die van een 18-jarige. Ze hebben voldoende kennis
om hun voorkeuren op een correcte manier te linken aan een politieke partij.
Daarom organiseren we in de derde graad de Politieke Dag.
Met een aantal leraren hebben we deze dag vormgegeven om jullie te begeleiden
op het pad van scholier naar burger. Enkelen moeten wellicht voor het eerst naar
de stembus. Iedereen is gebaat bij goede echte informatie. Daarom halen we de
verkiezingen, vertegenwoordigers van de meeste politieke partijen en specialisten
op het vlak van democratie en politiek voor jullie naar onze school.
GRIJP DEZE KANS

DE AFSPRAKEN
JULLIE TOONDEN AL DAT EEN PROJECTDAG VLOT KAN VERLOPEN.
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Verander daarom niet op eigen initiatief van sessie.
Gedraag je als de jong volwassene die jullie zijn:
geen zombies maar ook geen kippen zonder kop.
Stel vragen, wees kritisch voor standpunten, maar val geen mensen aan.
Luister, debatteer, wees actief betrokken en leer van elkaar.
Een project als dit is onderhevig aan last minute wijzigingen, als dat zo is
volg dan de richtlijnen of eventuele bijsturingen spontaan op. Elke sessie
bevat genoeg interessant materiaal om er een boeiende dag van te maken.

HET PROGRAMMA
WAT GAAT VOORAF
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Tijdens verschillende lessen zijn jullie al op de hoogte gebracht van belangrijke voorkennis om van deze dag ( en de verkiezingen) een belangrijke leerervaring te maken.
In de loop van de week vragen we aan elke leerling om een vragenlijst in te vullen
die te maken heeft met een peiling naar jullie voorkennis, bezorgdheden enz. ,
jullie krijgen er ook de kans om vragen te formuleren voor het debat (6de- en 7dejaars).
Midden in de actualiteit
De verkiezingen staan echt voor de deur, de media staat er bol van, de campagnes
lopen in hun hoogste versnelling. Wij doen beroep op tal van sprekers wiens
agenda eivol zit, mogelijk kunnen er op het laatste moment nog wijzigingen
aan het programma gebeuren.

kies
Jullie krijgen vanaf woensdag de kans om jullie programma voor de Politieke Dag
zelf samen te stellen via een enquête op Smartschool (zoals met de Survival Kit).
De stemming is geopend van woensdag 14.00 u. en sluit af op donderdag 17.00 u.

HET VERLOOP VAN DE DAG
8.30 u. START van de Politieke Dag. Een eerste stembusgang.
KIES! (STEMMEN KAN VANAF 8.15 u.) BRENG JE OPROEPINGSBRIEF MEE!
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Locaties:
stemlokaal

1

OLC

stemlokaal

2

PVR

stemlokaal

3

LUIFEL

stemlokaal
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EXPRESSIELOKAAL

PROCEDURE
De kiezers melden zich met hun oproepingsbrief (jullie worden als aanwezig
geregistreerd). Jullie krijgen een code om te gebruiken in het stemhokje om
het stemformulier te openen en hun stem uit te brengen. Bij het buitengaan stoppen
jullie het strookje met code in de voorziene doos en krijgen ze hun oproepingsbrief
afgestempeld terug voor de tweede stemronde later op de dag.

8.45 u. Eerste informatiesessie
GESPREK IN KLEINE GROEPEN MET EEN VERTEGENWOORDIGER VAN EEN POLITIEKE
PARTIJ OF BIJWONEN VAN DE LEZING VOOR MEER ALGEMENE ACHTERGROND.
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De partijen zijn:

Wil je in één lezing info over alle partijen en hun kopstukken?
Alle ogen gericht op KwattA.
PROF. DR. PETER THIJSSEN UA

Vooruitblik op de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Focus op de nakende Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen en de rol van
de politieke kopstukken.

10.00 u. PAUZE. Politieke infomarkt op de speelplaats
10.30 u. Tweede informatiesessie bij een andere partij
11.45 u. Middagpauze

13.00 u. 6DE- EN 7DEJAARS I Groot debat
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MET VERTEGENWOORDIGERS VAN DE BELANGRIJKSTE POLITIEKE PARTIJEN

Locatie: PVR
Met Imade Anouri (Groen), Jinnih Beels (SP.A), Nabila Ait Daoud (N-VA),
Jos D’Haese PVDA, Erica Calluwaerts (Open-VLD ), Sam Van Rooy (Vlaams Belang).
Wordt nog verwacht: CD&V.

13.00 u. VIJFDEJAARS I Lezingen met meer achtergrond en duiding
Omdat we niet met z'n allen in de PVR passen, is er een alternatief aanbod
voor de leerlingen van het vijfde jaar.

Voorlopig zit in het aanbod:
De democratie in België is er beter aan toe dan ooit!
WOUTER VAN DOOREN

Over macht en tegenmacht.
Zouden we verkiezingen niet beter afschaffen?
Van feest van de democratie naar dwangbuis. Maar is dat wel zo?
Armoede in Vlaanderen
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PETER RAEYMAECKERS

OASeS: Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad
In deze lezing gaan we in op armoede in Vlaanderen en meer specifiek in Antwerpen.
We bekijken wat armoede is. We gaan ook in op verschillende visies over de oorzaken
van armoede en bekijken hoe we armoede kunnen meten. In een laatste stap maken
we de link met beleid. Op welke manier kunnen we armoede bestrijden?
Achtergronden bij de gemeentepolitiek
INE BOSSCHAERTS, SCHEPEN VAN PATRIMONIUM EN EVENEMENTEN

Wat doet een gemeente allemaal? Wat is een gemeenteraad en hoe verloopt die?
Hoe is een gemeenteraad precies samengesteld? Hoe worden beslissingen in een
gemeente genomen? Wat kan ik als jongere doen om mee aan het beleid in mijn
gemeente te werken (bv. Ik heb een leuk idee om het jongerenaanbod voor jongeren
in mijn gemeente te versterken: hoe zorg ik ervoor dat mijn gemeente mijn mening
hoort?). Dat en nog veel meer!

Waarom zou ik als jongere geïnteresseerd zijn in verkiezingen in mijn stad
of gemeente?
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LUC REDIG

"Hebben zij enige invloed op mijn leven? Is het belangrijk wie wordt verkozen of zijn
alle partijen en politici hetzelfde? Waarom zou ik eigenlijk ooit moeten overwegen
om zelf in de lokale politiek actief te worden?"
Jongeren vinden dikwijls dat politiek zich boven hun hoofden afspeelt en dat ze
er niet al te veel van begrijpen. Politiek is saai en voor volwassenen. Veel informatie
sijpelt niet door. De school wil daaraan iets te doen en nodigt jullie vandaag uit om
over politiek te praten. Verloren moeite..? Of moeten we toch eens luisteren?
Burgerdemocratie
LEEN SCHELFHOUT, BURGERLIJST

Interactieve workshop waarin we nadenken over de verschillende vormen van
democratie. We gaan aan de slag met de participatieve ladder om te bekijken
wat er allemaal mogelijk is binnen het huidige systeem en gaan dan in gesprek
over oplossingen en valkuilen. Je leert over burgerparticipatie, over het politiek
in Antwerpen, maar ook over wat je eigen rol binnen politiek zou kunnen zijn.
Als burger en inwoner van de stad. Is politiek van iedereen?

Wonen in Antwerpen
NATALIE DE LEENHEER
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Natalie werkte 10 jaar in de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen
en het voorbije jaar als afdelingsverantwoordelijke in de bijzondere jeugdzorg.
Hoewel sociale huisvesting grotendeels Vlaams gereglementeerd en gesubsidieerd
wordt, is er ook ruimte voor lokale invulling. Bij Woonhaven Antwerpen is dit zeker
het geval aangezien het directiecomité politiek wordt samengesteld na de verkiezingen.
Natalie werkte jarenlang bij de sociale dienst, waar huurders terecht kunnen als
zij problemen hebben (betalen, onderhoud van de woning, burengeschillen,...).
Nadien richtte zij de dienst leefbaarheid op onder impuls van subsidies van de stad.
Belangrijk is de vraag: hoe wordt het 'sociale' in 'sociale huisvesting' ingevuld?
Dit kom je te weten door andere vragen te stellen: Hoe kijkt een sociale huisvestingsmaatschappij naar zijn huurders? Wordt sociaal huren echt gezien als een recht?
En voor wie geldt dit recht? Hoe ga je als sociale huisvestingsmaatschappij
om met huurachterstal? Wat maakt een buurt of gebouw 'leefbaar'?
Natalie geeft een korte uitleg over sociale huisvesting en daarna mogen jullie
jullie eigen vragen in de groep gooien.

J100 - Jongeren aan het woord
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https://www.j100.be/over-j100/
Bijna 40% van de Antwerpse bevolking is jonger dan 30 jaar. Nochtans hoor
je hun stem zelden in een debat. Iedereen spreekt over hun toekomst en hun
uitdagingen, maar bijna niemand neemt de tijd om te luisteren naar wat zij zélf
te vertellen hebben. Door mét jonge mensen te praten, ontstaan er nieuwe
invalshoeken en nieuwe inzichten in thema’s zoals onderwijs, politiek, media,
etc. De dialoog die J100 organiseert, geeft opnieuw ruimte aan de jongeren
en beleidsmakers.
Wie is J100?
De J100 is opgericht door 11 Antwerpse jeugdorganisaties om samen met hun
jongeren antwoorden te zoeken op de verdeeldheid in de stad. Met dit project
nemen de jongeren hun positie in de stad. Zij spreken over wat hen aanbelangt
en hoe zij willen samenleven in onze stad.
De J100 bouwt bruggen tussen de jongeren uit de verschillende jeugdwerkingen,
maar ook tussen de jeugdwerkers en jeugdwerkorganisaties. Samen versterken
we onze wijken en onze stad. Ze gaan hier ook over in gesprek met politici.

15.00 u. Stembusgang 2
IEDEREEN GAAT NOG EENS STEMMEN IN ZIJN STEMLOKAAL, ZODAT WE HET EFFECT
VAN DEZE POLITIEKE DAG KUNNEN METEN. BRENG JE OPROEPINGSBRIEF MEE.
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Door het digitale stemmen kunnen vrijwel onmiddellijk de resultaten
kenbaar maken. Dit zullen we doen in de klaslokalen.

15.20 u. Klassikale reflectie
ALLE KLASSEN TREKKEN ZICH TERUG IN DE KLASLOKALEN.

D.w.z. dat voor deze projectdag ook leerlingen die normaal een 'zesde' hebben,
vandaag blijven tot het einde van de dag.

15.55 u. EINDE van de Politieke Dag

