Persbericht

Hogeschool viert Dag van de Leraar

LERARENOPLEIDING ODISEE ZET LERAARS
IN DE PICTURE MET ACTIE OP SOCIALE MEDIA
Op donderdag 5 oktober is het Dag van de Leraar. Hogeschool Odisee pakt uit met een
opvallende actie om leerkrachten een hart onder de riem te steken. “We delen aan leraren
en leraren in spe duizenden kaarten uit met fotoprops, figuurtjes waarmee ze kunnen
poseren voor een selfie. De bedoeling is dat ze hun foto op sociale media posten met de
hashtags #odisee #trotseleraar”, vertelt Ann Martin, directeur van de Lerarenopleiding
aan Odisee (Campus Brussel en Campus Parnas).
Trots op onze leraars
Met deze actie wil Odisee het leraarschap en leraren in het bijzonder in de verf zetten. Ann
Martin: “Onderwijs draait op de energie van vele leraren die zich elke dag ten volle inzetten om
kinderen te ondersteunen in hun groei en ze zo alle kans voor de toekomst te geven. Een
uitdagende job, en dat willen we beklemtonen. Hun verantwoordelijkheden zijn de laatste
immers sterk uitgebreid. Daarom zijn we ontzettend trots op al onze leraren en leraren in spe.”
Foto’s op sociale media
Ann Martin en haar collega’s zullen de kaarten met fotoprops uitdelen aan de studenten van
de lerarenopleiding van Odisee, én aan de vele leraren die lesgeven op de scholen binnen het
netwerk van Odisee. “In totaal zullen zo’n 4.500 huidige en toekomstige leraren een
propskaart krijgen. We hopen dat ze massaal veel foto’s maken en we kijken uit naar de
hashtags #odisee #trotseleraar op sociale media.”
Meer info (niet voor publicatie):
Ann Martin, Studiegebieddirecteur Lerarenopleiding Odisee Campus Brussel & Campus
Parnas. Tel. 02-609 37 63 of 0479-19 58 95. E-mail: ann.martin@odisee.be
Filip Clarisse, Dienst Marketing & Communicatie Odisee. Tel: 02-210 12 27. E-mail:
filip.clarisse@odisee.be
Als bijlage vindt u het ontwerp van de fotoprops met een voorbeeldfoto. Ze worden onder
meer uitgedeeld in de volgende Brusselse scholen (voor een volledige lijst: neem contact op
met Ann Martin via bovenstaande contactgegevens):
•
•

St. Joris basisschool: Cellebroersstraat 16, 1000 Brussel
Maria Boodschap basisschool en secundaire school: Moutstraat 22, 1000 Brussel
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Over Odisee
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, SociaalAgogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. De instelling wil state-of-the-art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal
talentbeleid waarbij superdiversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten zijn. Ze
heeft campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Voor meer info, surf naar
www.odisee.be.
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