Wedstrijdreglement

Win een smaakklas Lekker Oost-Vlaams
Doel
Een smaakklas brengt leerlingen in
contact met gezonde, smaakvolle en
streekgebonden voeding. De klas gaat
op driedaagse schooluitstap (met overnachtingen). De leerlingen leren over de
typische streekproducten door zelf te
koken, te proeven en de streek te verkennen. Ze spelen ook een leuk en leerrijk smaakspel. De Economische Raad
voor Oost-Vlaanderen vzw wil met dit
initiatief de band tussen het onderwijs
en de lokale producten nog verder aanhalen en versterken voor leerlingen van
de 3de graad lager onderwijs.

Prijs
Eén of meerdere scholen kunnen een
smaakklas winnen. Er kunnen in totaal
2 klassen deelnemen aan de smaakklas.
Deze gaat door van 30 mei tot en met 1
juni 2018 met overnachting in Jeugdherberg De Valk in Laarne. Het programma
van de driedaagse ligt vast. Deelname
aan de smaakklas is gratis. Dit impliceert
dat de overnachtingen, de bedrijfsbezoeken, de kookworkshops en de maaltijden
gratis worden aangeboden.
De school staat zelf in voor het (bus)
vervoer van en naar de smaakklas op
woensdag en vrijdag.
De klassen die op plaats 2 tot en met 5
eindigen, ontvangen een mooie attentie
met streekproducten.

Voor wie?
De wedstrijd staat open voor alle scholen lager onderwijs in Oost-Vlaanderen.
Zij dienen hun klasproject in ten laatste
op 30 maart 2018 om 17 uur bij EROV
vzw. Dit kan schriftelijk of digitaal. Elke
school kan slechts éénmaal deelnemen.
De wedstrijd richt zich tot leerlingen uit
het vijfde en zesde leerjaar.

Opdracht
De klas maakt een verslag (foto’s, video, collage, reportage, tekening, …)
van een activiteit over het thema Lekker
Oost-Vlaams (Oost-Vlaamse streek- en
hoeveproducten). Voorbeelden zijn: de
organisatie van een kookworkshop met
Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducten, een gerelateerd bedrijfs- of hoevebezoek, een zelf georganiseerde streekproductenverkoop, een quiz in de klas
rond Lekker Oost-Vlaams enz. Het initiatief en de uitwerking moeten steeds door
de leerlingen klassikaal genomen en
uitgevoerd worden. Hoe dit verslag van
het initiatief gemaakt wordt, is helemaal
vrij te kiezen. De leerlingen mogen hun
creativiteit de vrije loop laten: een video,
een klassieke reportage, een fotomontage, een webpagina, een collage, social
media enz. Zowel het idee, de uitvoering
als de wijze waarop de reportage gemaakt werd, zijn belangrijke criteria voor
de jury. De klas kan, indien gewenst,
gebruik maken van promotiemateriaal
Lekker Oost-Vlaams. Er zijn affiches,
postkaartjes, stickers, draagtassen, …
beschikbaar. Heeft de klas hiervoor interesse, dan worden de gevraagde zaken
bezorgd.

Bekendmaking winnaar
De jury maakt op 9 april 2018 een verslag
met beoordeling van alle ingezonden
projecten. De scho(o)l(en) die de meeste
punten behaalt, wint de smaakklas. Alle
deelnemers worden schriftelijk op de
hoogte gesteld en ontvangen het juryverslag. De winnaar wordt persoonlijk
gecontacteerd om de praktische afspraken te maken.

Procedure
De jury bestaat uit medewerkers van
EROV en van de dienst Landbouw &
Platteland van de provincie. De inzendingen die op 30 maart 2018 om 17 uur
ingestuurd zijn, worden door de jury beoordeeld op basis van 3 criteria: inhoud
(is wat gezegd/geschreven wordt juist
en leerrijk, 10p), creativiteit (van zowel
initiatief als reportage, 10p) en vorm (collage, foto’s, reportage, film enz., 10p).
Totaal: /30p

Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door
EROV vzw, Woodrow Wilsonplein 2, 9000
Gent.
Inlichtingen: Eline De Smet, coördinator
Lekker Oost-Vlaams
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent | T
09/267.86.24 | eline.de.smet@erov.be
www.lekkeroostvlaams.be

