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GO! basisschool De Cocon mag zich officieel kinderrechtenschool noemen, een label dat de 
school ontvangt van Plan International. De uitreiking is woensdag 1 september rond 11 uur, 
Veldonkstraat 10 in Tremelo. 
 

BASISSCHOOL DE COCON IS KINDERRECHTENSCHOOL 
 
GO! basisschool De Cocon gaat het nieuwe schooljaar in als kinderrechtenschool. Na 
twee jaar hard werken rond kinderrechten krijgt de school woensdag 1 september om 
11 uur het label 'kinderrechtenschool' van Plan International uitgereikt, in 
aanwezigheid van onder meer de burgemeester van Tremelo. De leerlingen doen die 
dag een kinderrechtenspeurtocht. 
 
Na twee schooljaren intens samenwerken met zowel interne als externe partners krijgt GO! 
basisschool De Cocon het label ‘Kinderrechtenschool’ opgespeld. Een beloning voor de 340 
leerlingen die hun rechten leerden kennen, zelfbewuster werden en nu meer empathisch 
staan tegenover medeleerlingen.  
 
“Een kinderrechtenschool leert kinderen heel bewust omgaan met waarden en emoties. In 
ons ‘goedmaakhutje’ ervaren ze bijvoorbeeld dat je conflicten samen kan oplossen”, zegt 
Elke Moeskops, directeur van GO! basisschool De Cocon. “Iedereen draagt bij tot het positief 
klimaat in de klas en op school. We zetten extra in op het ontwikkelen van socio-emotionele 
vaardigheden. We bieden ruimte tot kritisch denken en nemen afstand van vooroordelen.” 
 
Een ander kenmerk van een kinderrechtenschool is het bevorderen van samenwerken.  
“Op de allereerste schooldag zullen de leerlingen al ervaren wat het betekent om op een 
kinderrechtenschool te zitten. Met een kinderrechtenspeurtocht en tal van groepsspelen rond 
kinderrecht, leren ze elkaar meteen beter kennen en starten ze als vrienden het nieuwe 
schooljaar.” 
 
De basisschool liet zich de voorbije twee schooljaren coachen door Djapo. 
 
Voor de journalist: 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Elke Moeskops, directeur van GO! 
basisschool De Cocon, tel. 016 53 16 98 
 
 
 
 
GO! basisschool De Cocon is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 12. 500 
cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de 
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van 
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof  
 
 


