DIEREN
WELZIJN

Nog vragen?
Mail naar dierenwelzijn@brugge.be of
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Met het charter
‘diervriendelijke school’
wil Stad Brugge leerkrachten
en leerlingen van lagere
scholen informeren,
sensibiliseren en
responsabiliseren over
dierenwelzijn. Elke school
die het charter behaalt,
krijgt een label om uit te
hangen aan de schoolpoort.
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school
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Charter
diervriendelijke school
WAT HOUDT HET CHARTER IN?
Door het charter te ondertekenen neemt
de (lagere) school drie concrete engagementen
op op het vlak van diervriendelijkheid:

1
Elke klas in de school werkt met het hapklare
lessenpakket van de Vlaamse Overheid
‘Oog in Oog’ dat aansluit bij de eindtermen
en bij de leefwereld van de leerlingen
(dierenwelzijnindeklas.be) of met een
evenwaardige educatief pakket over dierenwelzijn.

2
Er is op school ook dagelijks een volwaardig
vegetarisch aanbod. Is de school hier nog niet
klaar voor, dan kan zij toch in aanmerking komen
voor het charter door het invoeren van minstens
1 veggiedag per week of het promoten van
vegetarisch eten.

De 5 vrijheden dierenwelzijn
van de commissie Brambell
Dieren zijn vrij van honger en dorst
Ze hebben gemakkelijk toegang tot
vers water en een adequaat rantsoen

Dieren zijn vrij van ongemak

STAP 1: INSCHRIJVEN
TOT 28 OKTOBER 2022

Inschrijven kan tot vrijdag 28 oktober 2022
via www.brugge.be/
inschrijvingcharterdiervriendelijkeschool.

Ze hebben een geschikte leefomgeving
inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats

STAP 2: BEKNOPT PLAN VAN AANPAK

Dieren zijn vrij van pijn,
verwonding en ziekte
Er is sprake van preventie en een
snelle diagnose en behandeling

Dieren zijn vrij van angst en stress
Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen
die geestelijk lijden voorkomen

Dieren zijn vrij om normaal
gedrag te vertonen
Ze hebben voldoende ruimte, goede
voorzieningen en gezelschap van soortgenoten

3
De school houdt zich aan de gedragscode voor
dieren op school, gebaseerd op de vijf vrijheden
van de commissie-Brambell (zie hieronder).
Zijn er dieren op school, dan worden minstens
de specifieke huisdierwijzers van de Vlaamse
overheid (zie huisdierinfo.be) nageleefd. Deze
huisdierwijzers beschrijven de specifieke noden
en behoeften van elke diersoort. Als er dieren
op school zijn, komt hun welzijn altijd op de
eerste plaats (beschermen tegen lawaai, stress,
contact …).

Hoe het charter
‘diervriendelijke school’
behalen?

Wat we bedoelen met het
houden van dieren op school:
• dieren die permanent binnen of buiten
de schoolgebouwen gehouden worden;
• dieren die tijdelijk naar de school of klas
meegebracht worden, bijvoorbeeld voor
een spreekbeurt of voor Werelddierendag;
• wilde dieren op het grondgebied van
de school: vogels, bijen, vlinders, egels …

TOT 30 NOVEMBER 2022

Stuur tegen woensdag 30 november 2022 een
bondig maar duidelijk plan van aanpak met
timing voor elk van de drie engagementen
naar dierenwelzijn@brugge.be.
Het sjabloon hiervoor staat op
www.brugge.be/charter-diervriendelijke-school.
Wij sturen hiervoor nog een e-mail in de loop
van de maand november.
STAP 3: IN ONTVANGST
NEMEN VAN HET CHARTER
DIERVRIENDELIJKE SCHOOL
IN DE LOOP VAN DE MAAND FEBRUARI 2023

Misschien behaalt de school de
drie engagementen uit het charter al
onmiddellijk en kan ze het label begin 2023
aan de schoolpoort hangen.
Scholen die wat meer tijd nodig hebben,
kunnen hun label tijdens het lopende
schooljaar zeker nog behalen.

