
Persmoment Code City op woensdag 15
november om 10.30 uur

Beste lezer

Coderen en computationeel denken zijn dé vaardigheden van de toekomst. Het project
Code City, een samenwerking tussen Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van
Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis Gent, en Fyxxi wil kinderen en jongeren laten
proeven van deze essentiële vaardigheden. Daarom geven coaches in het voorjaar van
2018 een CodeUur rond het thema Minecraft in alle Gentse basisscholen. CodeUur is
een wereldwijde beweging met als doelstelling kinderen in één uur tijd de basis van
programmeren leren.

Op 15 november geven Schepen Martine De Regge, bevoegd voor ICT, en Schepen Elke
Decruynaere, bevoegd voor Onderwijs, het startschot van het project. In basisschool
KLIM begeleidt Fyxxi het allereerste CodeUur van Code City aan het vijfde leerjaar.
Basisschool KLIM inspireert zo alle andere Gentse scholen om in te tekenen voor Code
City en mogelijke coaches om de CodeUren in het voorjaar van 2018 te begeleiden.

U bent uitgenodigd op deze lancering en het persmoment op woensdag 15 november
2017 om 10.30 uur in Basisschool KLIM, Sint-Pieters-Aalststraat 76, 9000 Gent.

Programma
10.30 uur: toelichting over en lancering van Code City door Schepen Martine De Regge,
bevoegd voor ICT, en Schepen Elke Decruynaere, bevoegd voor Onderwijs.
10.40 uur: CodeUur rond het thema Minecraft begeleid door Fyxxi in het vijfde leerjaar

11.15 uur: mogelijkheid om de kinderen en leerkrachten van het vijfde leerjaar te
interviewen

mailto:Digitaal.Talent@stad.Gent


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.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Thomas Lecompte
Directeur Dienst Communicatie

Contact
Sarie Van Lancker, communicatie Digipolis Gent – Digitaal.Talent@Gent, gsm 0472 52
37 12, e-mail Sarie.VanLancker@digipolis.gent
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