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Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming
een organisatie van de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Techlink

Geen scholenwedstrijd sanitair & verwarming in
schooljaar 2019-2020 (ingevolge coronacrisis)
De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de organisatie van de Scholenwedstrijd Sanitair & Verwarming. Het
inrichtend comité heeft de mogelijke scenario’s besproken en uiteindelijk beslist om het project voor dit schooljaar
stop te zetten.
Concreet wordt de opdracht doorgeschoven naar volgend schooljaar, maar we willen wel nog zorgen voor een
waardering aan de leerlingen die zich dit jaar hebben ingezet.
Hieronder geven we jou graag meer uitleg over de genomen beslissingen.

VERSCHUIVING OPDRACHT NAAR VOLGEND SCHOOLJAAR
De heropstart van de scholen is nog steeds onduidelijk. We hopen dat de leerlingen snel terug naar school kunnen
om de broodnodige opleidingen te krijgen. De kans dat hierbij nog voldoende tijd zal kunnen vrijgemaakt worden om
de opdrachtinstallatie van de scholenwedstrijd verder af te werken is bijzonder klein.
Daarom dat we dan ook beslist hebben om het project stop te zetten voor dit schooljaar.
Er wordt dit schooljaar geen evaluatie gemaakt, dus ook zeker geen vergelijking met de andere scholen.
Alle geplande eindjureringen (18/5, 26/5 en 2/6) in de scholen worden geannuleerd, alsook de prijsuitreiking
die op 12 juni voorzien was.
De huidige opdracht dient volgend schooljaar (2020-2021) verder afgewerkt te worden.
Voor de BUSO-scholen blijft de opdracht hetzelfde als dit jaar. Dus volgend schooljaar de opdracht verder afwerken
zoals het huidige plan.
Voor de BSO-scholen zal er gevraagd worden om een aantal aanpassingen (aanvullingen/uitbreidingen) te doen aan
de opdracht. Uiteraard dient de basisopdracht zoals het huidige plan verder afgewerkt worden, maar we zullen
vragen om een aantal extra zaken bij te voegen. Hiervoor zal de werkgroep een lijst opstellen van mogelijke
aanpassingen, waaruit de scholen dan kunnen kiezen (rekening houdend met de plaats die beschikbaar is op de
wand).
Het spreekt voor zich dat alle verkregen materiaalpakketten van de sponsors ook volgend schooljaar in de installatie
moeten gebruikt worden.
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WAARDERING VOOR DE LEERLINGEN VAN DIT SCHOOLJAAR
De leerlingen van dit schooljaar hebben zich de afgelopen maanden al heel wat ingezet voor de scholenwedstrijd.
We wensen deze leerlingen dan ook zeker te bedanken voor hun inzet en de werkgroep hoopt om nog voor het einde
van het schooljaar langs te komen in de school om hun waardering te uiten. Dit zal uiteraard afhankelijk zijn van de
verdere evolutie van de crisis en de ermee verbonden maatregelen.
Aan de scholen werd gevraagd om een uitvoerige stand van zaken door te sturen naar ons secretariaat, bijvoorbeeld
aan de hand van een tof filmpje met de leerlingen, foto’s van de installatie die tot nu toe werd opgesteld en/of een
korte samenvatting van de werken die zijn uitgevoerd.
Het beeldmateriaal willen we dan gebruiken voor de verdere publiciteit op sociale media en voor de sponsors. Het
inrichtend comité zal de ingestuurde info ook gebruiken om een waardering op te maken voor de leerlingen. Zoals
hierboven reeds vermeld, zal er geen evaluatie gemaakt worden, zeker geen vergelijking met de andere scholen.
Normaal geven we aan alle leerlingen tijdens de prijsuitreiking een leuke giftbag met allerlei gadgets. Hoewel er dit
jaar geen prijsuitreiking zal zijn, hopen we om alsnog een giftbag aan de leerlingen te kunnen overhandigen. We
doen hiervoor een oproep naar onze sponsors en hopen om nog voor het einde van het schooljaar te kunnen
langskomen in de school voor de overhandiging ervan.

SPONSORING & MATERIAALPAKKETTEN
Zoals je weet, is de scholenwedstrijd sanitair & verwarming enkel mogelijk dankzij de medewerking en steun van
heel wat sponsors. De huidige sponsorafspraken blijven gewoon doorlopen naar volgend schooljaar. Er wordt dus
voor volgend schooljaar geen bijkomende sponsoring gevraagd.
De verkregen materiaalpakketten moeten in de verdere afwerking van de opdrachtinstallatie gebruikt worden.
Aangezien er dit jaar geen waardebonnen uitgereikt worden (en dus ook geen return naar de groothandelaars), is er
volgend jaar geen nieuw budget om materialen voor de installatie aan te vragen. Het materialenbudget bij de petergroothandel wordt gespreid over huidig en volgend schooljaar.
Wij zullen van de gelegenheid gebruik maken om in het najaar al te starten met de sponsorwerving voor schooljaar
2021-2022. Op die manier hopen we om een uitgebreider pakket aan materialen en middelen voor de
scholenwedstrijd te krijgen, met een vroegere levering van de materialen.

We hopen dat iedereen begrip heeft voor de genomen maatregelen en hopen vooral dat iedereen gezond blijft.
Mocht je nog vragen hebben, dan mag je uiteraard contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groeten,
Gerd Decoene
Confederatie Bouw West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389 A • 8500 Kortrijk
T 056 26 81 41
www.confederatiebouw.be/westvlaanderen
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