
Op weg met 
Birger De Burger
zijn doeboek! alles wat JE moet weten 

over de bundel



Voor wie is de bundel?

kinderen vanaf 6 tot en met 12 jaar

Wat is de bundel?

De Birger de Burger vragenlijst is een onderzoek 
naar hoe kinderen zich voelen in Brugge. 
Wat denken zij over het leven in hun buurt, hun huis, hun schooL?

Op basis van die info willen we verder in gesprek gaan 
met kinderen en jongeren over wat zij verwachten van Brugge.

Ons doel!

Samen met jouw hulp 
500 ingevulde bundels ontvangen.

WAT JE MOET WETEN!

De gegevens zijn anoniem en vertrouwelijk.
Je hoeft dus geen naam of adres in te vullen.



Hoe kan jij helpen?

Help eventueel om de kinderen de vragen te begrijpen!

We proberen om de bundel zo leuk mogelijk te maken.
Sommige vragen bevatten moeilijke taal 
of woorden die kinderen nog niet kennen.

Maak gebruik van de tekeningen, voorbeelden 
om de vraag duidelijk te maken.

Sommige vragen zijn misschien niet van toepassing of te moeilijk.
JE MAG die vragen gewoon overslaan.

bekijk de bundel samen met de kinderen

Neem even de tijd om de bundel samen te overlopen.
Als de kinderen dit kunnen, dan mogen ze de bundel zelfstandig invullen.

Een tip: doe 1 onderwerp per dag. Zo blijft het leuk.



Voor de leerkrachten

Download de tekeningen en opdrachten

Je kan de tekeningen en opdrachten die bij de vragenlijst staan
downloaden op onze website - jeugddienstbrugge.be/birgerdeburger

Zo kan je die projecteren in klas, tonen op je smartboard 
of afdrukken.

Met de bundel aan slag in de klas

De thema’s in de bundel hebben
Heel wat aanknopingspunten met De lessen.

het zou tof zijn mocht je als leerkracht 
met de bundel aan de slag kunnen gaan.

gezondheid en milieu

Vraag beloningsbuttons aan voor de kinderen die meehelpen
via jeugddienst@brugge.be!



de beloning
de button

Kinderen die meehelpen door de vragenlijst in te vullen, 
worden beloond met een burger button.

Als leerkracht of school kan je buttons aanvragen via 
jeugddienst@brugge.be

Als ouder met kinderen kan je de bundel afgeven 
in het Huis van de Bruggeling en daar krijg je de gratis button.
(Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge)

Bedankt om samen met ons                       je tanden in deze bevraging te zetten!


