
 
 

 

 

Verhalenwedstrijd ter gelegenheid van ‘Antarctica Day 2013’ 

 

 

 

Wat? 

Verhalenwedstrijd met als thema ‘Antarctica’ voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar (basisschool). 

Waarom? 

België heeft een rijke geschiedenis met betrekking tot de exploratie van de poolgebieden; niet 

alleen in het verleden, maar ook vandaag zijn heel wat wetenschappers bezig met onderzoek dat 

verband houdt met de Zuidpool. Dit gaat van het bestuderen van dieren- en plantenleven op en rond 

het witte continent, tot het onderzoeken van meteorieten die op Antarctica terecht zijn gekomen. 

Om de aandacht te vestigen op de poolgebieden en dit wetenschappelijk onderzoek, organiseert 

APECS Belgium (Association of Polar Early Career Scientists) in samenwerking met het Federaal 

Wetenschapsbeleid (Belspo) een schrijfwedstrijd voor leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar.  

Dit alles in het kader van ‘Antarctica Day’, die over heel de wereld op 1 december gevierd wordt. Op 

deze dag werd immers in 1959 het Antarctisch Verdrag ondertekend door de internationale 

gemeenschap. Dit verdrag beschermt Antarctica omdat er wordt verklaard dat Antarctica enkel voor 

vreedzame doeleinden mag gebruikt worden (http://www.ourspaces.org.uk/antarctica-day.html). 

Hoe deelnemen? 

Spreekt Antarctica ook tot jouw verbeelding? Aarzel dan niet om deel te nemen aan onze wedstrijd! 

Wat moet je doen: 

- Kies één van de 22 aangeleverde foto’s ter inspiratie (zie verder in dit document) 

- Gebruik je fantasie en schrijf een 2-3 bladzijden lang verhaal (thema: Antarctica) (lettertype 

Calibri, lettergrootte 11, interlinie 1.15). 

- Stuur jouw verhaal vóór vrijdag 14 februari 2014 naar apecsbelgium@gmail.com. Vermeld 

hierbij duidelijk de auteur(s), basisschool, eventueel de leerkracht en het nummer van de 

gekozen foto.   

Een jury van (jonge) wetenschappers en de Belspo Antarctica programmabeheerder zullen alle 

verhalen beoordelen. De 10 beste Nederlandstalige en 10 beste Franstalige verhalen worden samen 

in een boek gebundeld en gedrukt. Alle deelnemende scholen zullen een boek ontvangen. Bij de 

winnende scholen komt er eveneens een jonge wetenschapper op bezoek om jullie onder te 

dompelen in Antarctica!  

 

Succes! 

https://owa.ugent.be/OWA/redir.aspx?C=099651424a384fe4ad71578c2ddb5ce6&URL=http%3a%2f%2fwww.ourspaces.org.uk%2fantarctica-day.html
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