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De wedstrijd is bedoeld voor alle kinderen in het primair onderwijs, van groep 4 t/m groep 8.
De tekst van het couplet mag niet gekopieerd worden van een andere bron of bedacht
worden door de docent, maar moet door de leerlingen zelf worden bedacht.
Per klas (let op, dus niet per school) mogen er maximaal 3 coupletten worden ingestuurd.
Inzendingen mogen alleen gedaan worden door de leerkracht, niet door leerlingen.
De inzending bestaat uit een liedtekst (via PDF) en eventueel een video-opname waarin de
klas de eigen tekst zingt. Beiden worden geüpload via het formulier op www.ikhebhoop.nl
Deelname aan de wedstrijd en de Week van de Hoop is gratis voor alle scholen in Nederland
en België.
De liedtekst wordt beoordeeld op originaliteit, creativiteit en inhoud.
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.
Uit de inzendingen wordt één winnaar gekozen. De tekst van deze winnaar wordt gedeeltelijk
of helemaal opgenomen in de nieuwe versie van het HOOP lied.
De klas van de winnende inzending mag de nieuwe tekst van het HOOP lied opnemen in de
studio en wordt hierin begeleid door een team professionals.
Uit de overige teksten kunnen fragmenten worden gebruikt in het nieuwe HOOP lied. Deze
klassen winnen niet het meedoen aan opnames in de studio,
maar wel de eer van een vermelding in het lied.
We verwachten dat u als school uw verantwoordelijkheid neemt in het naleven van de regels
rondom de privacy van uw leerlingen.
Verus en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
overtreding van de Europese Privacy Wet.
Deelnemende klassen melden zich bij de inzending van het HOOP lied aan voor de Week
van de Hoop 2018. Meer informatie hierover is te vinden in het lesmateriaal en op
www.ikhebhoop.nl
Door mee te doen aan deze wedstrijd, ga je ermee akkoord dat Verus op openbare kanalen
gebruikmaakt van het ingestuurde materiaal. Dit geldt zowel voor het filmmateriaal als de
tekst van het couplet.
Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
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