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Beste leerkracht

Geweldig! Jullie hebben een lespakkED in handen!

Dat wil zeggen dat je als leerkracht zin hebt om met je leerlingen in een interessant thema 
te duiken. Wij willen je graag uitnodigen om dit pakket als een voorstel te beschouwen, een 
pakket dat je naar de noden van jouw klas kan aanpassen.

ED durft al eens een gevoelige snaar raken en daarom vinden we het belangrijk om te werken 
aan een veilige klasgroep, trek je lerarenjas even uit en ga tussen je leerlingen zitten.
Luister, bespreek en deel.

Om je hierbij te ondersteunen is elk pakkED opgebouwd volgens hetzelfde stramien

1. Een teaserfiche om je leerlingen op te warmen voor het aankomende thema.

2. Een lesfiche bij elke aflevering van de gekozen serie, dus 3 in totaal. In sommige 
fiches bieden we meer werkvormen aan dan voor 50 minuten, pik er uit wat voor jouw 
klas interessant is.

3. Een ankerfiche die de leerlingen persoonlijk uitdaagt en het thema laat verwerken. 
‘Wat nemen ze mee voor zichzelf?’

4. Een schoolfiche om uit de klas te breken en de school mee op sleeptouw te nemen.

5. Een partnerfiche met daarin interessante partners en inspiratie. 

Elk pakket begint met een veilige opstart om nadien de fragielere borden uit de kast te halen.

ED is niet enkel partner van leerkrachten en jongeren, maar ook van ouders, daarom maakten 
we in elk pakkED een link naar de ouders: kleine opdrachten die jongeren uitnodigen om thuis 
het ED ballonnetje op te laten ‘hé we zijn daar nu mee bezig in de klas hé’. Zo willen we de 
drempel verlagen opdat jongeren ook in de thuishaven kunnen ankeren. 

Want dat is wat ED doet: jongeren laten voelen dat ze niet alleen zijn, dat er hulplijnen
geïnstalleerd worden en dat er ruimte is voor hun vragen. In de klas, op de speelplaats, op de 
bus, thuis én in de maatschappij.

Van ons voor jullie, met écht heel ons hart.
Veel plezier!

Team ED TV

ED TV is een nieuw platform in volle groei. Uw feedback, als expert in het onderwijsveld, is heel belangrijk voor ons.
Heeft u tips, opmerkingen of aanvullingen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via hallo@edtv.be


