
Maak een vlog in jouw school 

Oproep: maak een vlog of filmpje van een mooi  
voorbeeld in jouw school. Jij kan als leerling laten 
zien hoe jij op een vernieuwende manier leert in 
jouw school. 

Voor andere scholen
De vlog of het filmpje wordt dan vanuit Schoolleiders voor de Toekomst online gedeeld. Het 
is namelijk voor andere scholen heel interessant om te zien wat er bij jullie gebeurt en ook 
hoe de schoolleiding en docenten dit organiseren voor de leerlingen!

Draag bij aan beter onderwijs
Als leerling ben jij degene die in de school zou moeten merken wat er allemaal verandert 
en wat gedaan wordt door de schoolleiding en docenten. Iedereen in jouw school wil steeds 
zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk is en vooral dat jij zo goed mogelijk kan leren.

Heb je een leuk voorbeeld? Ga dan gewoon aan de slag! 
Draai voor tips de flyer om. 



1. Houd je telefoon horizontaal (liggend)

2. Je filmpje mag maximaal 2,5 minuut zijn

3. Zorg dat je filmt zonder achtergrondgeluiden

Tips voor het filmen

Stuur je vlog via WeTransfer naar leerlingen@schoolinfo.nl.  
Vergeet je naam, school en telefoonnummer niet te vermelden. Op dit e-mailadres  

kun je ook terecht als je vragen hebt! Of bel Schoolinfo: 030-232 48 90.

Opdracht 
 Zorg dat het een voorbeeld is dat gaat over een vernieuwing op school 
 a. waardoor jij beter kunt leren

 b.  waardoor jij je beter kunt voorbereiden op werken/leven  
in de maatschappij

 c. waardoor jij je beter kunt voorbereiden op jouw toekomst

  Kies 1 voorbeeld in je school, het mag heel klein zijn. Als het te  
groot is, krijg je het voorbeeld niet goed in beeld waardoor anderen  
er minder aan hebben

  Bedenk welke mensen je in je vlog wil hebben.  
Bijvoorbeeld een leerling, een docent en/of een schoolleider.

   Vragen die je bijvoorbeeld kunt stellen zijn:
 a. Hoe heb jij dit geregeld? (aan schoolleider/docent)

 b. Wat had je daarvoor nodig? (aan schoolleider/docent)
 c.  Waarom was het belangrijk om dit te gaan doen?  

(aan schoolleider/docent)
 d. Wat merk jij ervan en hoe is het voor jou? (aan leerling)

Schoolleiders voor de Toekomst wordt ondersteund door


