De beste foto’s van de Nationale Pyjamadag

Onder embargo (maandag 11 april, half 9): Op 4 maart nodigde Bednet alle leerlingen van
lagere en middelbare scholen uit om in pyjama naar school te komen. Om zo langdurig
zieke kinderen en jongeren, die niet naar school kunnen, een hart onder de riem te
steken. En om Bednet bekend te maken bij het grote publiek. Dankzij Bednet krijgen
zieke leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun
eigen klas.
Meer dan 770 scholen namen deel aan de eerste Nationale Pyjamadag. Dat leverde 2300 leuke
pyjamafoto’s op. Een groot succes. De klas met de meest originele foto wint een pyjamaparty
en pyjama’s van Woody. De Bednet-jury koos twee winnaars uit, voor lager en middelbaar
onderwijs.
Directeur Els Janssens: ”Onze jury bestond uit 10 Bednetters uit de lagere school en 5 uit de
middelbare school. Het was voor hen niet eenvoudig om uit die duizenden foto’s een keuze te
maken. Niet alleen sprak elke foto hen persoonlijk aan als Bednetter, ook de toon van de foto’s
was heel verschillend, van grappig, vrolijk en gek tot ontroerend, lief of ronduit mooi”.
Uit 1500 inzendingen kwam de foto van het tweede leerjaar van de Klimop
Montessorischool uit Gent als de grote winnaar uit de bus voor de lagere school. Juf Svea,
die de foto nam, licht toe: “Janne, onze Bednetter (nu al het tweede schooljaar op rij), is op 4
maart speciaal naar school gekomen om deel te nemen aan onze 'professionele' fotoshoot. Op
de foto zie je Janne symbolisch alle kinderen van de klas dragen”.
De winnaar in de categorie middelbaar onderwijs werd de foto van het Secundair Onderwijs
Groenhove uit Waregem. De leerlingen vormen samen het woord Bednet.
Omdat er ook meer dan 400 schattige kleuterfoto's ingestuurd werden, besloot Bednet om hen
ook in de kijker te zetten. De foto van de bloemenklas van de Vrije Basisschool de Tandem
uit Westerkerke kozen we omwille van het enthousiasme van de klas en het prachtige decor.
Extra info:
- Als bijlage de winnende foto’s en enkele cijfers over Bednet.
- Op vraag zijn de tien beste foto’s per categorie beschikbaar.
- Interviews met de deelnemende klassen zijn zeker mogelijk. Ter info, Juf Svea brengt de
klas maandag om half 9 op de hoogte. Media zijn welkom.
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DE WINNAARS
Lagere school: 2de leerjaar – Klimop Montessorischool uit Gent

Middelbare school: 1ste en 2de jaar, SO Groenhove uit Waregem

Kleuterschool: Vrije basisschool de Tandem uit Westerkerke, de Bloemenklas
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Bednet in cijfers
 Sinds 1 september helpt Bednet 330 kinderen. Met steun van de Vlaamse Overheid
wil Bednet groeien naar 600 kinderen tegen september 2016.


Sinds de opstart van Bednet hebben al 1400 langdurig en chronisch zieke kinderen
uit 790 Vlaamse scholen van synchroon internetonderwijs (SIO) gebruik kunnen
maken.



258 kinderen hebben al meer dan één schooljaar met Bednet gewerkt.



41% van de kinderen gebruikt Bednet tussen de 7 maanden en een gans schooljaar.
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