
Sport én taal op de zomerkampjes van Brede
School Gent: nog enkele vrije plaatsen!

Brede School Gent, onderdeel van Onderwijscentrum Gent, organiseert deze

zomer voor de tweede keer op rij zomerkampen voor anderstalige

lagereschoolkinderen. 265 kinderen zijn ingeschreven om kennis te maken met

sport en spel en al spelenderwijs Nederlands te oefenen. Wie wil meedoen

volgende week, kan zich nog inschrijven!

10 Gentse wijken, 50 dagen plezier!

Deze zomer organiseert Brede School in alle tien de Brede Schoolwijken een zomerkamp van

telkens een week: Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Bloemekenswijk, Sint-

Amandsberg, Gentbrugge, Nieuw Gent, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Gentbrugge, Ledeberg en

Muide-Meulestede-Afrikalaan.

De kampen gaan door op een lagere school in de wijk waar de kinderen wonen en/of naar school

gaan. Inschrijven kon via de brugfiguren, de scholen en de wijkorganisaties. Dat alles houdt de

drempel laag. In de voormiddag spelen de monitoren van vzw Roeland taalspelletjes met de

kinderen. In de namiddag kunnen ze proeven van sport en spel.



Er zijn ongeveer 30 inschrijvingen per locatie, meteen goed voor een totaal van 265 unieke

kinderen. Kinderen die graag nog willen deelnemen in de week van 20 augustus 2018 kunnen

contact opnemen met Brede Schoolcoördinator Arnout Siebens (gsm 0470/22.16.51). Er zijn

dan zomerkampen in Sint-Amandsberg/Bernadettewijk (nog 2 plaatsen beschikbaar), Brugse

Poort (nog 7 plaatsen beschikbaar), Bloemekenswijk (nog 5 plaatsen beschikbaar) en Rabot

(nog 10 plaatsen beschikbaar).

In de link hieronder vindt u informatie voor ieder kamp.

Met de zomerkampjes van Brede School zet Onderwijscentrum Gent op een speelse manier in

op het aanleren van de Nederlandse taal. Tegelijk kunnen de kinderen kennismaken met leuke

sport en spelactiviteiten.

'Voor anderstalige kinderen is dit een toffe afsluiter van de vakantie.
Spelenderwijs Nederlands oefenen met sport én spel. Wie nog vrij is moet wel
snel zijn want de kampjes zitten bijna vol. We doen dit nu voor het tweede jaar
op rij tot ieders tevredenheid.’
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten

De doelstelling past in de ambitie van het Gentse onderwijsbeleid om samen met alle Gentse

scholen het aantal vroegtijdige schoolverlaters tegen 2020 met een kwart terug te dringen. Met

het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten en de campagne Operatie Geslaagd bundelt de Stad

Gent de krachten.

Een van de ambities van het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten bestaat erin 'nog meer

gerichte inspanningen te doen om de Nederlandse taalvaardigheid bij anderstaligen vanuit hun

meertaligheid maximaal te ontwikkelen'. Daarbij is uiteraard ook aandacht nodig voor kinderen

uit de basisschool. Met het initiatief van de zomerwerking komen het Gentse onderwijsbeleid,

Onderwijscentrum Gent en hun partners aan deze ambitie tegemoet.

Informatie

Zomerkampen

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/brede-leer-en-leefomgeving/projecten-brede-leer-en-leefomgeving/zomerkampen
https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/onderwijsontwikkeling/projecten-en-acties/gents-plan-vroegtijdig-schoolverlaten


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.

Ruud Van de Velde, coördinator Brede School, gsm 0472 41 18 43, e-

mail ruud.vandevelde@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw 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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