O. ref.: PJ/SOW/ODR/16/1026
Brussel, 26 oktober 2016

Geachte mevrouw de directrice,
Geachte mijnheer de directeur,
Geachte leraar,
De sensibiliseringscampagne « SLUW OP WEG » wordt opnieuw door vzw PROMO JEUNES ingericht, in
samenwerking met de MIVB. Deze actie heeft een beter gebruik van het openbaar vervoer en een mobiliteit met
meer burgerzin tot doel.
Deze campagne richt zich tot jongeren van de 5de leerjaar tot en met de 4de middelbaar.
Het programma bestaat uit een ontdekkingsbezoek van het Trammuseum in Tervuren (2 uur ter plaatse), een
workshop in een interactieve ruimte op het sociale zetel van de MIVB (2 uur ter plaatse), een creatieve wedstrijd
om goed gedrag te stimuleren (1 uur hulp in de klas op verzoek), een activiteit sketches en debat in de klas (2
opeenvolgende lesuren van 50’) om een ruimte voor reflectie op het openbaar vervoer te creëren, allemaal
bekroond door een prijsuitreiking georganiseerd door de MIVB.
Uw school is de plek bij uitstek voor jonge mensen om bij te leren over verantwoordelijkheid in hun eigen
leefwereld. Deze sensibiliseringsactie kan een bijdrage leveren tot het positieve gedrag van de volwassene van
morgen. Daarom is het een belangrijke pedagogische stap om het openbaar vervoer van de eigen stad te leren
kennen. Deze kennis kan leiden tot een groter respect en uiteindelijk tot een verbetering van de levenskwaliteit.
Om aan deze gratis actie tot burgerzin van de MIVB te kunnen deelnemen, vindt U hier bijgesloten:
•

een korte beschrijving van de campagne (met timing)

•

het inschrijvingsformulier (terug te zenden voor 14/11/2016)

•

een toelatingsformulier, in verband met het recht op afbeelding

Verdere inlichtingen vindt U op de website www.sluwopweg.be .
Wij antwoorden met plezier op vragen naar verdere informatie.
Contactpersoon:
Olivier DE ROY – 02/219.65.48 – 0475/828.829 – bm-sow@promojeunes.be
Wij wensen u en uw leerlingen graag een goede reis op het netwerk van de MIVB en verblijven met de meeste
hoogachting.
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