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JUNIOR TEAM 2020-2021 
DISTRICT MERKSEM – CHARTER 

 
Art 1 Doelstelling 
Het recht op inspraak en participatie van kinderen is één van de sleutelbegrippen van het 
Kinderrechtenverdrag van 20 november 1989.  Het erkent kinderen als volwaardige burgers die op 
een actieve wijze aan de samenleving moeten kunnen deelnemen. 

Net zoals iedereen hebben tieners het vermogen om een eigen en unieke betekenis te geven aan 
de dingen en de mensen om zich heen. Zij hebben dan ook het recht dat met hun inzichten 
rekening gehouden zou worden. 
 
Om de tieners in ons district te betrekken bij het reilen en zeilen in het district en het 
districtsbestuur richten we een Junior Team op. Twaalf Merksemse tieners uit het zesde leerjaar 
werken telkens een jaar lang mee aan een leeftijdsvriendelijk beleid (bestuursakkoord 2019-2025 
art. 77). 
 
 
Art 2 Samenstelling 
In het Junior Team zetelen 12 jonge Merksemse tieners van het 6e leerjaar van het basisonderwijs.  
In mei/juni krijgen tieners uit Merksemse scholen die ook in Merksem wonen de kans zich 
kandidaat te stellen voor het Junior Team via een online of af te drukken inschrijvingsformulier.  
 
Er is plaats voor 12 jonge tieners in het Junior Team. Elke Merksemse basisschool mag 1 
vertegenwoordiger sturen. De 3 grootste lagere scholen mogen een tweede vertegenwoordiger 
sturen. 
 
Uit de inschrijvingen worden de tieners geselecteerd die voldoende engagement tonen en vrije tijd 
hebben voor het Junior Team. Er volgen selectiegesprekken met de voorgeselecteerde kandidaten 
op basis van een vaste vragenlijst door een jury. 
 
Omdat we willen dat de uiteindelijke samenstelling van het Junior Team een goede weerspiegeling 
is van de 12-jarigen in Merksem worden volgende spreidingsvoorwaarden in acht genomen: 

• Er moet een gelijke verdeling zijn op basis van geslacht. 
• In de mate van het mogelijke moeten de wijken van Merksem (Wijk Lambrechtshoeken, 

Wijk Merksemheide, Wijk Nieuwdreef, Wijk Oud-Merksem, Tuinwijk) evenredig 
vertegenwoordig worden.  

De selectievoorwaarden met het selectiekader en het selectieverloop is beschikbaar voor 
geïnteresseerden. 
 

Art 3 Werking 
Het Junior Team komt 10 keer per schooljaar samen en werkt rond vooraf bepaalde thema’s. 
De bijeenkomsten zullen doorgaan woensdag, aansluitend na schooltijd en duren tot 16u30. Het 
district voorziet een lunch voor het Junior Team. Ze gaan samen op verplaatsing of blijven in het 
district om dingen bij te leren. Aansluitend wordt er over de aangereikte thema’s in gesprek 
gegaan. Er wordt van elke samenkomst een videoverslag/vlog gemaakt, die kan gebruikt worden 
in de scholen. 
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Het Junior Team zal werken rond maatschappelijk relevante thema’s. De doelen van dit project zijn 
onder andere tieners hun blik op de samenleving vergroten, hen kritisch leren nadenken, een 
mening en advies leren vormen en formuleren, ‘mediawijzer’ worden… en uiteraard ook nieuwe 
jongeren leren kennen en samen plezier maken. 
 
De leden van het Junior Team zijn ambassadeurs voor alle jongeren in Merksem. Het is aan hen om 
te luisteren naar de jongeren uit hun buurt en op school, en voor hen een spreekbuis te zijn. Het is 
ook aan hen om met trots te verspreiden waarmee ze bezig zijn in het Junior Team. 
 
Art 4 Scholen 
We streven naar een wisselwerking tussen het district, het Junior Team en de scholen. De thema’s 
die behandeld worden tijdens de samenkomsten zijn zo geselecteerd dat ze ook aan bod kunnen 
komen tijdens de lessen op de scholen. We verwachten van de scholen dat ze de leerlingen van het 
Junior Team daarin ondersteunen, zodat alle leerlingen van Merksem kunnen bijleren van hun 
ambassadeurs in het Junior Team.  
 
Art 5 Communicatie 
We zijn trots op het Junior Team en zullen dat ook tonen. Vanuit het district zorgen we ervoor dat 
elke samenkomst voldoende aandacht krijgt, via de eigen website www.merksem.be, Facebook, 
persberichten en YouTube. We willen onze activiteiten zoveel mogelijk in beeld brengen en 
iedereen laten meegenieten van wat we ondernemen met het Junior Team.  
 
 
 
 

http://www.merksem.be/

