
Kaartenbundel met 'Gentse Top Tien' voor
kinderen in het derde en vierde leerjaar

Met de Gentse Top Tien, een pakketje speelkaarten, toont de Stad Gent
leerkrachten, leerlingen en ouders de weg naar enkele schitterende locaties waar
kinderen (en volwassenen) kunnen spelen, leren en zich verwonderen. Alle
kinderen uit de tweede graad van het Gentse lager onderwijs krijgen de komende
dagen via de school een pakje kaarten.

Waar kun je beter boeken ontdekken dan in een bibliotheek van wereldklasse? Waar is
het prettiger leren over de natuur dan op het blotevoetenpad in de Bourgoyen? Waar
anders kun je kinderen nieuwsgierig maken naar het verleden dan in een kasteel met
alles erop en eraan? Gent is een schatkamer vol educatief materiaal en vormt een school
op zich, met de ene na de andere 'klas' vol boeiende objecten, geschiedenis en natuur.
Maar leerkrachten, kinderen en ouders vinden hun weg niet altijd naar deze plaatsen en
daar wil de Stad Gent verandering in brengen.

Leren buiten het klaslokaal

Om het leren buiten het klaslokaal te bevorderen, ontwierp BOUGIE vzw in opdracht van
de Stad Gent een kaartenbundel voor kinderen van het derde en vierde leerjaar. Het
doel: kinderen, leerkrachten en ouders inspireren en ertoe aanzetten om samen op
ontdekking te gaan buiten de schoolmuren. Het is dus ook de bedoeling dat de kinderen
de kaarten meenemen naar huis en hun ouders vragen om samen De wereld van Kina of
het Gravensteen te gaan bezoeken.



'Met dit pakketje kaarten maken we leerlingen nieuwsgierig naar enkele
schitterende plaatsen in onze stad. Plaatsen waar een leerkracht ten volle zijn
leraarstalenten kan gebruiken en samen met de klas op ontdekkingsreis kan
gaan.'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Top tien in Gent

De kaartenbundel omvat een korte omschrijving van tien locaties in Gent:

De Blaarmeersen
De wereld van Kina: de Tuin
De Souffleur en de 4 andere speelcontainers in Gent
De Stadshal
De Bourgoyen
De Gentbrugse Meersen
Bibliotheek De Krook
De wereld van Kina: het Huis
Het Gravensteen
Schoolhoeve De Campagne.

BOUGIE vzw selecteerde de plaatsen, in samenwerking met de Educatieve Diensten van
de Stad Gent. Het Gentse Onderwijscentrum zorgde voor logistieke ondersteuning.

Bundel van 26 kaarten

Het pakketje bestaat uit 26 kaarten in A7-formaat. Elke locatie wordt in twee kaarten
behandeld. Op de eerste kaart staat telkens een foto van een kind op de plek in kwestie,
met aan de andere kant een wervende tekst, vraag of opdracht. Op de tweede kaart is
nog een foto te zien, met op de achterkant praktische info over de locatie. Deze
kaartenbundel is ontwikkeld voor de tweede graad van het basisonderwijs. Elke leerling
van het derde en vierde leerjaar in Gent krijgt de komende dagen via zijn of haar school
gratis een exemplaar.



http://persruimte.stad.gent/images/277500
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Jong & Wijze Maand

Het initiatief sluit perfect aan bij de Jong & Wijze Maand die voor de tweede keer in april
georganiseerd wordt. De hele maand staat het activiteitenfestival in het teken van
outdoor activiteiten. Jongeren kunnen sporten, ontwerpen, experimenteren, chillen,
ravotten en avonturen beleven op allerlei plekjes in de stad. Kinderen, jongeren en
(groot)ouders: iedereen welkom. Kom op, naar buiten!

Informatie
Melanie De Munck, Bougie vzw, 0476 51 92 75, melanie.de.munck1@telenet.be
Joke Gezels, Educatieve Diensten Stad Gent, 09 242 48 32, joke.gezels@stad.gent
Wietske Vos, Onderwijscentrum Gent, 09 323 50 54, wietske.vos@stad.gent

Bevoegd
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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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