
Basisschool De Triangel verbindt de buurt met
Radio Triangèle op Urgent.fm

Op vrijdag 8 maart om 13 uur laten de leerlingen van basisschool De Triangel de

wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham op reis gaan in eigen land. Tijdens het Hijack-uurtje

van Radio Urgent.fm trekken de leerlingen naar diverse locaties in de wijk

Tolhuis-Sluizeken-Ham om samen te luisteren naar Radio Triangèle.

Radio Triangèle op Urgent.fm

Het volledige schooljaar stond op basisschool De Triangel in het teken van één jaarthema: ‘Op

reis in eigen land’. Binnen dit thema maakten de leerlingen drie podcasts, waarvan op vrijdag 8

juni één podcast live zal worden uitgezonden op de Gentse studentenradio Urgent.fm (105.3

fm). Met deze uitzending van ‘Radio Triangèle’ betrekt de school ook de buurt. Leerlingen zullen

verschillende locaties bezoeken om samen met de buurtbewoners naar de podcast te luisteren.

http://urgent.fm/node/53181


'Op reis in eigen land' in wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham

Elk jaar opnieuw kiest basisschool De Triangel één jaarthema uit. Aangezien de school een

bonte mix aan leerlingen telt, viel de keuze dit jaar op een ‘reis in eigen land’. Tijdens de finale

projectweek, waarin alle gewone lessen wegvielen en plaats maakten voor diverse workshops,

stelden de leerlingen drie thematische podcasts samen over cultuur, sport en eten. Elke

workshop (vb. experimenteren met muziek, radio maken, Belpop, poëzie, luisterspel,…) bestond

uit vier sessies en stond in het teken van één van deze drie podcasts. Als slotevent zendt Urgent

één podcast uit tijdens haar Hijack-uurtje op vrijdagnamiddag 8 juni om 13 uur.

 

Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, trekken de leerlingen naar heel diverse locaties

in de wijk Tolhuis-Sluizeken-Ham en enkele andere locaties vlakbij. Hieronder een overzicht:

AZ Sint-Lucas - Campus Volkskliniek

Rusthuis Domino

Dok

Kapsalon Sevilay

Rusthuis Thuishaven

Brandweer

Stadshal

De Tuin van Kina

De Krook

Zwembad Van Eyck



Informatie

Pieter Dirix, directeur basisschool De Triangel, Kartuizerlaan 70, 9000 Gent, tel. 09 225 29

02, gsm 0470 21 33 63, e-mail DeTriangel.Dir@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50
78, e-mail: schepen.decruynaere@stad.gent
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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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