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Woerden, 13 maart 2008 

 
De Hilt wint prijsvraag ‘De gelukkigste klas’  
 
VMBO T1 van Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt in Helmond is de 
prijswinnaar van de ‘De gelukkigste klas’ in het voortgezet onderwijs. Met hun 
videoclip wonnen zij de prijsvraag die was uitgeschreven door VOS/ABB, de 
vereniging van openbare en algemene toegankelijke scholen in Nederland. De 
leerlingen mogen nu in samenwerking met de filmmakers van productiebedrijf Rol&co 
hun eigen professionele promotiefilm maken. De uitreiking van deze prijs vindt plaats 
op woensdag 19 maart, tijdens het Hilt-festival.  
 
Hoe is de gelukkigste klas ontstaan? 
Afgelopen najaar werd het boek De gelukkige klas (1926) van Theo Thijssen 
uitgereikt door alle openbare bibliotheken in Nederland. Reden voor VOS/ABB om 
onder hun leden op zoek te gaan naar ‘de gelukkigste klas’ van Nederland. 
VOS/ABB wil met deze prijsvraag aandacht vragen voor de positieve aspecten van 
het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Met deze prijsvraag nodigde 
VOS/ABB leerlingen uit het openbaar en algemeen toegankelijke onderwijs uit 
letterlijk in de vorm van videoclip te laten zien hoe positief zij over hun klas zijn. 
VOS/ABB vraagt met deze prijsvraag aandacht voor de positieve aspecten van het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Een deskundige jury selecteerde in 
de categorieën primair onderwijs en voortgezet onderwijs twee genomineerden. Deze 
prijswinnaars worden op YouTube geplaatst en mogen onder begeleiding van 
professionele filmmakers hun eigen film maken.  
 
De uitreiking van de gelukkigste klas past goed in het programma van het Hilt-
festival. De kinderen staan deze dag in schijnwerpers. Feestvieren is op De Hilt een 
manier om te leren met elkaar om te gaan, aandacht te hebben voor een ander en 
iets te doen voor en met een ander.  
 
___________________________________________________________________
______ 
 
Noot voor de redactie 
U bent van harte welkom bij de prijsuitreiking.  
 
Datum: woensdag 19 maart 2008, 09.00 uur – 10.00 uur 
Plaats: Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt, Azalealaan 38, Helmond 
Organisatie: Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt en VOS/ABB 
 
Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij Annelies Schrijver, VOS/ABB, 
aschrijver@vosabbconsulting.nl, 06 22 93 96 79.  
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