
François Laurentinstituut loopt als 33e Gentse
basisschool een mijl per dag

Met het François Laurentinstituut erbij lopen ondertussen leerlingen van 33 Gentse
basisscholen een mijl per dag. Het project ‘One Mile a Day’, onder meterschap van
Tia Hellebaut, kent dan ook steeds meer succes in Gent. De Gentse leerlingen
komen zo letterlijk steeds meer in beweging.

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’: 33 Gentse
basisscholen lopen dagelijks een mijl

Sinds Olympisch kampioene Tia Hellebaut haar schouders mee onder het project ‘One
Mile a Day’ zette, gingen al 33 Gentse basisscholen het engagement aan om hun
leerlingen elke dag een mijl te laten bewegen. Meer dan de helft van de scholen komt uit
het Stedelijk Onderwijs, waar al zeventien scholen overtuigd zijn van dit project. Ook elf
scholen uit het vrij onderwijs en vijf scholen uit het gemeenschapsonderwijs sprongen al
mee op de kar.



François Laurentinstituut: de ideale omgeving voor een mijl per
dag

Aangezien het François Laurentinstituut in een voetgangerszone ligt, maakte de school
van de nood een deugd. Via een uitgestippelde route, recent ook letterlijk met geverfde
stippen op de grond, stimuleert de school alle leerlingen om stappend naar school te
komen. Een engagement dat ook voor de leerkrachten en de leerlingen geldt. Het
parcours van een mijl loopt door de Onderstraat tot binnen de schoolmuren.
 
Op maandag 11 september 2017 om 11 uur geeft de school het startschot voor de eerste
mijl van het schooljaar. Gewapend met vlaggetjes, toeters en bellen verspreiden de
leerlingen zich op het voetpad en moedigen ze hun medeleerlingen aan tijdens de eerste
mijl. De kleutertjes bijten de spits af, gevolgd door het eerste, tweede, en derde  leerjaar
en tot slot het vierde, vijfde en zesde leerjaar.

‘One Mile a Day’: actief doorbreken van inactieve lesblokken

Het doel van ‘One Mile a Day’ is simpel: de lange inactieve blokken op school
doorbreken met een korte, maar dagelijkse bewegingsactiviteit met de volledige klas. De
leerlingen lopen of wandelen samen met hun leerkracht 1 mijl (1.6 km) in de frisse
buitenlucht en nadien wordt de klasactiviteit gewoon hervat. Kinderen hervatten de
lessen na hun mijl met meer energie en concentratie.

'De leerkrachten kiezen zelf wanneer ze hun bewegingsmoment inrichten. De
kinderen raken hun energie kwijt en hebben de kans om eens een praatje te slaan.
Gezonde kinderen in een gezond lichaam, daar gaan we voor!'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

 
Meer weten over het project?

Informatie
Els De Vilder, directeur François Laurentinstituut, Onderstraat 10-19, 9000 Gent, tel. 09
225 26 58, e-mail frlaurent.dir@stad.gent
Jan Delvaux, Project Manager One Mile a Day Energy Lab, gsm 0474 96 39 67, e-mail
jan.delvaux@energylab.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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