
Van 21 tot 25 januari 2013 beloont JOETZ vzw scholen die aandacht hebben voor hun stresskipjes met een 
lachsessie. Stressvrije mensen bestaan niet, stressvrije scholen dus ook niet. Maar er bestaan wel scholen 
die aandacht hebben voor stress bij hun leerlingen en hierrond werken. JOETZ spoorde deze scholen op.

Van september tot november schreef JOETZ een anti-stress-wedstrijd uit via de site www.stresskip.be Wij vroe-
gen basisscholen naar hun stress-reducerende activiteiten en projecten. JOETZ kreeg 57 reacties van scholen op 
deze wedstrijd. Op een totaal van alle basisscholen zijn dit weinig inzendingen. Staan scholen nog onvoldoende stil 
bij hun stresskipjes?

Uit deze 57 inzendingen koos JOETZ vijf winnaars (één winnaar per provincie Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen en Vlaams Brabant). De vijf winnende scholen beloont JOETZ met een stress-reducerende activi-
teit: LACHEN. De leerlingen krijgen een lachsessie aangeboden om te ervaren wat lachen met je doet. Lachen is 
namelijk één van de meest doeltreffende en gemakkelijkste manieren om stress te verminderen.

Na de lachsessie krijgen alle kinderen nog een leuk cadeautje: een anti-stresskip (een stressbal in de vorm van een 
kip). JOETZ deelt ook een affiche en een bladwijzer uit. En uiteraard huldigen we de school met een oorkonde.

Met de JOETZ anti-stressweek van 21 tot 25 januari 2013 willen we scholen stimuleren om aandacht te hebben 
voor stress bij hun leerlingen. Aan de hand van zowel kleine inspanningen als doordachte schoolprojecten kunnen 
scholen heel wat positieve signalen uitstralen naar hun stresskipjes. Wij hopen dat de winnende scholen van deze 
wedstrijd als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere scholen. Daarnaast dient de anti-stressweek ter onder-
steuning en promotie van de site www.stresskip.be Een site speciaal op maat van kinderen die uitleg geeft over 
wat stress is en hoe je stress kan herkennen, voorkomen en verhelpen. Informatie over stress bij kinderen vind je 
overal. Maar je vindt deze informatie zelden op kinderniveau. Net dit maakt www.stresskip.be zo uniek.

Maandag 21 januari 2013 » School in ANTWERPEN
 nPers welkom tussen 10u00 en 11u15
 PBasisschool De Knipoog - Kloosterstraat 14, 2820 Rijmenam
 nContact Johnny Van Donick - Educatief Coördinator - 0495 69 15 88

Dinsdag 22 januari 2013 » School in LIMBURG
 TPers welkom tussen 10u00 en 11u15
 PGVB De Kievit - Vijversstraat 6, 3500 Hasselt
 nContact Maarten Guillaume - Provinciaal verantwoordelijke - 0494 51 67 64

Donderdag 24 januari 2013 » School in OOST-VLAANDEREN
 TPers welkom tussen 9u30 en 11u00
 PSint-Vincentiusschool - Kerkwegel 4, 9090 Gontrode
 nContact Linda De Strooper - Educatief medewerker - 09 333 57 53

Donderdag 24 januari 2013 » School In WEST-VLAANDEREN
 TPers welkom tussen 10u00 en 11u15
 PStedelijke Basisschool Desselgem - Pompoenstraat 44, 8792 Desselgem
 nContact Vera Bulteel - Projectmedewerker - 0495 58 47 97

Vrijdag 25 januari 2013 » School in VLAAMS-BRABANT
 TPers welkom tussen 10u00 en 11u15
 PBasisschool De Goudenregen - Frans Vervaeckstraat 47, 1083 Ganshoren
 nContact Franka Foré - Provinciaal verantwoordelijke - 0472 20 81 24

Algemeen JOETZ vzw
 nJonathan Chevalier - Nationaal verantwoordelijke - jonathan.chevalier@joetz.be - 0495 69 15 88
 nSiegrid Kerstens - Educatieve medewerker - siegrid.kerstens@joetz.be - 0473 667 597

PERS WELKOM VOOR BEELDEN, FOTO’S OF INTERVIEWS OP VOLGENDE LOCATIES EN DATA

PERSBERICHT
JOETZ vzw presenteert ANTI-STRESSWEEK van 21 tot 25 januari 2013 
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WINNAARS: SCHOLEN MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR STRESS BIJ HUN LEERLINGEN
Basisschool De Knipoog in Rijmenam (provincie Antwerpen)
In de eerste klas starten de kindjes telkens met yoga-oefeningen. Deze oefeningen worden aangeleerd en opgevolgd door een 
kinesiste die zich hierin specialiseerde. Telkens wordt er passende rustige muziek opgezet. In alle klassen zijn er regelmatig 
bewegingstussendoortjes.

GVB De Kievit in Hasselt (provincie Limburg)
Deze school organiseert vier maal per jaar ontspanningslessen. Deze lessen zijn volgens een vast stramien opgebouwd: sa-
menzang en duidingsgesprek, spel dat groepsgevoel versterkt, ontspanningsverhaal, massage-oefeningen en om af te sluiten 
krijgen de leerlingen een ‘levensles-kaart’.

St-Vincentiusschool in Gontrode (provincie Oost-Vlaanderen)
Deze school maakte een ‘stilteklasje’. Iedere woensdag gaat beurtelings één de klassen naar dit stilteklasje. Dit lesuur staat 
in het teken van ademhalingsoefeningen, yogakaarten, massage en bij de oudere kinderen komt ook mindfulness aan bod.

Stedelijke Basisschool in Desselgem (provincie West-Vlaanderen)
Maandelijks staat er een schoolrelaxatie op het programma waarbij meditatie, relaxatie en massage aan bod komen. Klei-
nere oefeningen zoals braingym gebeuren dagelijks. Braingym is een combinatie van veel water drinken en oefeningen als 
breinknoppen, kruisloop, armen in en uit de knoop …

Basisschool De Goudenregen in Ganshoren (provincie Vlaams-Brabant)
Deze school doet wat vele scholen doen die rond stress werken met dit verschil dat elke inspanning zeer grondig gemotiveerd 
en anti-stress gerelateerd werd (ouderbetrokkenheid, acties rond bv. pesten, zeeklassen, uitstappen om groepsgevoel te 
versterken, bewegingstussendoortjes en ademhalingsoefeningen, huiswerkvrije dagen, sociale vaardigheden, opzetten van 
relaxatiemuziek, rustige middagmaaltijden … ). Uniek is wel dat deze school elke ochtend aan ochtendgymnastiek doet zodat 
de leerlingen direct alle stress kunnen wegspelen van de haastige ochtend. En het schooljaar eindigt met een massagesessie 
door en voor alle leerlingen.

ACHTERGRONDINFO WWW.STRESSKIP.BE
Mijn kind stress? Nee, natuurlijk niet!
Het lijkt ook logisch. Kinderen lopen er meestal gelukkig bij en zijn bovendien ook nog eens flexibel. Maar overschat ze niet. 
Er lopen heel wat stresskipjes rond op deze wereld. Volwassenen zien de problemen van kinderen vanuit een volwassen 
visie en houden niet echt rekening met de belevingswereld van het kind zelf: kinderen hebben geen job, moeten niet zorgen 
voor een ziek familielid, moeten geen rekeningen betalen ... Waar moeten ze zich druk over maken? Het antwoord is 
eenvoudig: genoeg! Kinderen zijn inderdaad flexibel, maar raken toch sneller dan volwassenen gespannen door bepaalde 
omstandigheden. Van kinderen wordt verwacht dat ze aan vele zaken voldoen: ze moeten toetsen maken, het goed doen op 
school, een leuke hobby uitoefenen, veel vrienden hebben, heel veel dingen tegelijk doen ... Kinderen horen en zien veel, heb-
ben weinig beslissingsrecht, moeten in het rijtje lopen, worden niet altijd serieus genomen en daarbovenop hebben ze soms 
ouders die overlopen van de stress. Je zou van minder stress krijgen.

Een vooronderzoek
Vóór het ontstaan van www.stresskip.be ging JOETZ zelf op onderzoek en deed een stresstest bij een 300-tal kinderen. 
Het opzet was het achterhalen of kinderen zelf stress herkennen en hoe ze hiermee omgaan.  

Resultaat? De meeste kinderen kennen het woord stress maar vooral jongere kinderen kunnen niet altijd een inhoudelijke 
betekenis aan het woord en tevens niet aan alle situaties koppelen. Bij oudere kinderen lukt dit al beter en stellen we vast dat 
toetsen en ruzie met of tussen ouders voor de meesten van de groep de toplopers zijn qua stressoorzaken.
We mogen ons echter niet blindstaren op deze grootste gemene delers. Een stresssituatie, bijvoorbeeld het uitoefenen van 
een hobby, is niet minder erg indien maar heel weinig kinderen hier last van hebben. Stress is namelijk een heel individueel 
gegeven. Een situatie of gebeurtenis dat voor het ene kind stressvol is, is het misschien helemaal niet voor een ander kind. 
Een stresssituatie koppel je dus aan elk kind individueel.
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De site www.Stresskip.Be
Volwassenen spelen een cruciale rol. Als volwassenen openstaan voor de problemen van het kind en goed luisteren, dient 
dit vaak als eerste hulp. Maar wat als het kind zelf niet weet wat hem overkomt? Weten kinderen zelf wat stress is? Ook dit is 
belangrijk en vanuit deze filosofie ontstond www.stresskip.be: kinderen zelf informeren over stress, zodat ze stress kunnen 
benoemen en er iets aan kunnen doen. Samen met de erkenning en de hulp die ze van volwassenen kunnen krijgen, helpt dit 
hen al een hele stap vooruit. Stress is niet steeds negatief. Ook kinderen moeten zich hiervan bewust zijn. Een gezonde portie 
stress kan de nodige energie opleveren om een extra goede prestatie neer te zetten. Negatieve stress daarentegen - lange 
stress - moet aangepakt worden.

Wat biedt www.Stresskip.Be?
Wat is stress? Hoe herken ik stress? Waarvan krijg ik stress? Is stress goed of slecht? Hoe pak ik stress aan? Dit zijn de ba-
sisformules van de site www.stresskip.be Met uitleg en tips op niveau van kinderen, kunnen kinderen ook actief aan de 
slag op de site

 rDe site voorziet speciale kip check-ups. Door hierover te scrollen kunnen kinderen zelf nagaan wat ze doen of voelen als 
ze stress hebben. 

 rKinderen kunnen een stresstest invullen en zo nagaan waar ze geen, weinig of veel stress van krijgen.

 rKinderen kunnen eenvoudige ontspanningstips opsnorren, bruikbaar in het dagelijkse leven.

 rOp de site staan mandala’s, dit zijn kleurplaten die kinderen helpen om te concentreren en te ontspannen.

 rKinderen lezen ook ervaringen en tips van andere kinderen.

De site wordt grafisch ondersteund door grappige kip-illustraties.

Een initiatief van JOETZ vzw - www.joetz.be - Met de steun van de vlaamse overheid en de Socialistische Mutualiteiten   


