Verkiezingsmarkt Sint-Martinusscholen Asse
Maandag 1 oktober 2018 kwamen er zeven plaatselijke politieke partijen naar de
Sint-Martinusschool TSO-BSO, waar de laatstejaars van zowel de TSO-BSOschool als die van de ASO-school hen het vuur aan de schenen legden. Een aantal
leerkrachten van de verscheidene richtingen heeft dit in goede banen geleid en
iedereen leek het een geslaagde gebeurtenis te vinden.
Deze vakoverschrijdende activiteit was deels ter voorbereiding van de komende
gemeenteraadsverkiezingen, aangezien sommige leerlingen dan al zullen moeten
stemmen. Ook gaat een goed aantal leerlingen in mei 2019 zijn stem al uitbrengen.
Mijn klas heeft in de lessen geschiedenis
de kans gekregen om – elk focussend op
verschillende thema’s – stellingen,
cijfermateriaal, foto’s en video’s te
verzamelen, om hiermee de politici te
kunnen confronteren.
Zo heeft mijn groep de thema’s armoede
en diversiteit gekozen. Met betrekking tot
armoede hebben we cijfermateriaal
gevonden dat demonstreert dat er steeds
meer en meer jongeren een leefloon
ontvangen. Vervolgens hebben we een
paar stellingen geselecteerd die de mening
van de partijen omtrent diversiteit zouden
kunnen onthullen.
Voor deze lessen hebben wij echter al een
peiling gehouden in onze klas. In totaal
zijn er drie peilingen gehouden rond deze
voormiddag: één voor de lessen, één na de
lessen en één na de verkiezingsmarkt.

De politici waren zo goed als allemaal
zeer vriendelijk en goed voorbereid. Ik
vond het alleen spijtig dat één politicus
zijn kat heeft gestuurd omdat zijn hond
geopereerd moest worden. (Neen, dat heb
ik niet verzonnen.) Ons groepje keek er
namelijk enorm naar uit de politici te
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ondervragen over hun standpunten rond
diversiteit.

Verder schokte –en amuseerde- het
passief-agressieve,
betweterige
en
arrogante gedrag van een andere politicus
mij. Groot was mijn verbazing dan ook
dat de partij van deze persoon erin slaagde
veertien stemmen te winnen tussen de
laatste peilingen door.

Ik kreeg ten slotte de indruk dat de
meerderheid van politici, leerkrachten en
leerlingen het een geslaagd gebeuren
vonden.
Thomas Van Gestel 06/10/2018

