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Excelleren in 
coronatijden
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1ste prijs:  
6.500 €

2de prijs:  
4.000 €

3de prijs:  
2.500 €

2020  
2021



Meer info?

Stichting Koningin Paola 
Slegerslaan 356, bus 17 – 1200 Brussel 
Tel: 02 762 92 51 
Email: info@paolaprijs.be  
www.paolaprijs.be
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Je maakt deel uit van een schoolteam of je bent leerkracht? Je hebt je 
in deze uitzonderlijke periode van de coronacrisis speciaal ingezet om 
te vermijden dat de sociale ongelijkheid verder dreigt toe te nemen? 

Je hebt de noden van de leerlingen en gezinnen kunnen identificeren, 
je hebt de mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties 
benut, je hebt kwetsbare leerlingen ondersteund en begeleid in de 
school, je hebt aandacht gehad voor de digitale problematiek? Je hebt 
uitzonderlijke veerkracht getoond en creativiteit aan de dag gelegd?

Neem dan deel aan de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs!

Wat is het?

De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs bekroont  
ieder jaar leerkrachten die zich onderscheiden in hun 
beroep. De Prijs wil de creativiteit en toewijding van  
de leerkrachten en schoolteams aanmoedigen en 
pedagogische modelprojecten belonen die bijdragen  
tot de onderwijsvernieuwing en in andere scholen  
verspreid kunnen worden. 

Voor wie? 

De projectoproep 2020-2021 richt zich tot leerkrachten en 
schoolteams van het gewoon en buitengewoon basis- en 
secundair onderwijs van alle netten.  

Hoe deelnemen?  

Het volledige reglement en de instructies om een 
kandidaatsdossier in te dienen, zijn terug te vinden op de 
website www.paolaprijs.be. 31 januari 2021 is de uiterste 
datum voor het indienen van de kandidaatsdossiers.

Wat zijn de selectiecriteria?  

Enkel de initiatieven verwezenlijkt in 2020 zullen weerhouden 
worden. De andere criteria zijn beschreven in het reglement.  

Bedrag?

De eerste prijs heeft een waarde van 6.500€ en de eervolle 
vermeldingen worden beloond met respectievelijk 4.000€  
en 2.500€. 
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