ik deel

PRAKTIJKFICHE: LETSEN
WAT IS LETSEN?
Letsen is een eigentijdse manier van ruilen en samenwerken tussen mensen, volgens een lokaal uitwisselsysteem. Het gaat
om het uitwisselen van hulp en/of kennis en vaardigheden tussen de leden. Ook spullen kunnen verletst worden. Elke uitwisseling van een dienst of een product wordt ‘betaald’ met LETS-eenheden in plaats van met echt geld.

WAAROM LETSEN?
Door te letsen leer je elkaar kennen en leer je je eigen talenten en die van andere leerlingen ontdekken. Bovendien heb je er
geen geld voor nodig. Letsen is ook goed voor het milieu, want spullen worden hersteld en gedeeld en zo is er minder afval.

AFSPRAKEN OP VOORHAND
1.

Voor je aan de slag gaat, is het belangrijk dat de leerlingen weten wat letsen precies is, want niet iedereen kent het
systeem. Neem een kijkje op www.letsvlaanderen.be voor meer informatie.

2.

Spreek duidelijk af voor welke periode er geletst wordt. Maak ook duidelijk wie er allemaal mag deelnemen aan de LETSgroep. Je hoeft niet te beperkend te zijn (enkel de leerlingen) en kunt overwegen om zoveel mogelijk mensen erbij te
betrekken: leerlingen, (groot)ouders, leerkrachten, buurtbewoners…

3.

Elke LETS-groep heeft een LETS-eenheid. Dit is een soort betaalmunt die gebruikt wordt en komt overeen met een
aantal minuten werk. Spreek af wat de LETS-eenheid wordt. Zorg voor een LETS-eenheid die voldoende klein is: stel dat
je een LETS-eenheid kiest die overeenkomt met één uur werk, dan kan dat problemen geven voor kleine acties die maar
een kwartiertje duren. Een eenvoudige eenheid is bv. een bonnetje met een stempel van de school, maar hier kan je ook
creatiever te werk gaan!

4.

Zorg voor een kerngroepje dat het letsen opvolgt. Zo is er een centraal aanspreekpunt waar iedereen terecht kan voor
inschrijven, vragen, problemen e.d.

5.

Zorg voor een platform waar je kan terugvinden…
…wie de leden van de LETS-groep zijn
…welke diensten er gevraagd en aangeboden worden.
Wie een dienst vraagt of aanbiedt, laat best duidelijk weten hoe hij/zij bereikt kan worden.
Zo’n platform is in de meeste LETS-groepen een online-platform. In een school kan dit een groot prikbord waar kinderen kunnen gaan kijken wat de gevraagde en aangeboden diensten zijn.
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AAN DE SLAG!
1.

Een leuk startmoment waar het letsen wordt uitgelegd en waar de LETS-eenheid en groepsnaam worden voorgesteld
helpt om een LETS-groep op school te lanceren. Een toneeltje kan een leuke trigger zijn om het letsen aan te brengen bij
de leerlingen.

2.

Geef alle leden van een LETS-groep bij de start een aantal LETS-eenheden (bv. ter waarde van 3u ‘werk’). Zo kan iedereen meteen aan de slag!

3.

Wanneer er geletst wordt, zorg dan voor een leuke anekdote, foto e.d. die je kan tonen op het platform. Zo wint je LETSgroep aan populariteit.

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN
1.

LETS Vlaanderen beschikt over veel praktische informatie op hun website (www.letsvlaanderen.be).

2.

Nodig iemand van LETS Vlaanderen vzw of van de plaatselijke LETS-groep uit bij de opstart van een LETS-groep op
school. Hij/zij kan je misschien helpen om goed uit de startblokken te komen.
In bepaalde steden en gemeenten werken de lokale LETS-groepen al samen met basisscholen.

3.

Houd de resultaten van het letsen bij: op het einde van de LETS-periode kan je een mooi overzicht geven van wat mensen voor elkaar gedaan hebben zonder ook maar één euro uit te geven.
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