Allemaal in pyjama naar school op 17 maart
Nationale Pyjamadag staat in het teken van zieke kinderen en jongeren
Donderdag 16 maart 2017 — De vzw Bednet, MNM en Ketnet roepen alle
leerlingen uit de kleuter-, lagere en secundaire scholen op om nu vrijdag in
pyjama naar school te komen uit solidariteit met langdurig zieke kinderen die er
zelf niet bij kunnen zijn. Dankzij Bednet krijgen zij toch de kans om de lessen te
volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klasgenoten.
De tweede editie van de Pyjamadag brengt nu al meer scholen op de been dan
vorig jaar: meer dan 1000 scholen doen mee. Directeur Els Janssens verklaart het
succes als volgt:
“Het concept is eenvoudig. De klas maakt gewoon een originele groepsfoto
in pyjama, post die op onze website en deelt nadien op sociale media
(#pyjamadag). Zo kan je als klas heel concreet zieke kinderen steunen. Het
feit dat we sinds dit jaar lespakketten aanbieden om ziekte bespreekbaar
te maken in de klas speelt ook een rol”.
Sinds synchroon internetonderwijs een recht is voor elk ziek kind en Bednet
daartoe een aanzienlijke subsidie kreeg in september 2015, kende het aantal
Bednetters een enorme groei: van 37 bij de start in 2007 naar meer dan 500
kinderen uit het basis- en secundair onderwijs vandaag.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits:
“Het is hartverwarmend dat zoveel scholen morgen aan de Pyjamadag
deelnemen. Internetonderwijs betekent veel voor zieke kinderen: in
contact blijven met hun klas en vrienden, mee zijn met de leerstof en
samen naar het volgend jaar overgaan. De groei van het aantal kinderen is
te danken aan de hogere budgetten die we Bednet hebben toegekend. In
2016 en 2017 gaat het om 2,3 miljoen euro op jaarbasis. Dit bedrag is een
vertienvoudiging in vergelijking met 2014.”
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Over Bednet
Hoe werkt het concreet? Zowel thuis als in de klas staat er een computer met een
webcam en een scanner-printer. Via een internetverbinding zien en horen de
kinderen thuis dus alles wat er in de klas gebeurt. Met de webcam kunnen ze
inzoomen op het schoolbord.
Bednet werkt nauw samen met organisaties voor onderwijs aan zieke kinderen,
de ziekenhuisscholen en revalidatiecentra en de vrijwilligers van
School&ZiekZijn.
Recente cijfers:
● Sinds de opstart van Bednet hebben al 1533 langdurig en chronisch zieke
kinderen en jongeren uit 1071 Vlaamse scholen van synchroon
internetonderwijs (SIO) gebruik kunnen maken.
● In 1 op 5 Vlaamse scholen is er een langdurig of chronisch ziek kind
geweest dat dank-zij Bednet met zijn klas verbonden kon worden. 359
kinderen hebben 2 of meer schooljaren met Bednet gewerkt.
● 69% van de Bednetters komt uit het secundair onderwijs.
● 55% van de kinderen gebruikte Bednet tussen 7 maanden en een
schooljaar lang.
● Kanker blijft met 26% de meest voorkomende pathologie dit schooljaar.
Persmateriaal
● INTERVIEWS: We regelen graag een interview met een Bednetter, een
Bednet-school of een school die deelneemt aan de pyjamadag.
● FOTO’S te uploaden op www.bednet.be/pyjamafoto
● INFO: www.bednet.be/pyjamadag
● BEDNET POES te koop ten voordele van Bednet
Contact pers : Sophie Reyntens - Tel: 0497/45.65.30 –
sophie.reyntens@bednet.be
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