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Brede School bestaat 20 jaar en bereikt meer
leerlingen dan ooit

Brede School, een samenwerkingsverband dat allerhande activiteiten organiseert

voor leerlingen in Gent, blaast op woensdag 9 oktober 20 kaarsjes uit in De

Centrale. Niet minder dan 8.000 leerlingen namen het afgelopen jaar deel aan de

activiteiten.

Brede School, een project van Onderwijscentrum Gent, is een koepel van

samenwerkingsverbanden tussen één of meerdere buurtscholen en wijkpartners uit

verschillende sectoren, zoals welzijn, cultuur, sport of jeugd. De partners hebben één doel: de

brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd, mét extra aandacht

voor kwetsbare kinderen. Vandaag zijn er 10 Brede School-wijken, voornamelijk in de 19de-

eeuwse gordel, en zijn er 55 scholen bij het project betrokken. De Stad zorgt voor een

coördinator om het netwerk te ondersteunen.
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'Het is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend om zich in te schrijven in de
dansschool om de hoek, of om binnen te springen in het museum vlak bij
school. Vaak staan er, letterlijk en figuurlijk, drempels in de weg. Daarom werkt
Brede School zowel tijdens als na de school een gevarieerd en toegankelijk
aanbod aan activiteiten uit.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Activiteiten die verbinden

Het aanbod van Brede School is eindeloos. Denk aan een lessenreeks aikido, een vertelfestival

in de bib, een gezonde buurtpicknick, Nederlandse lessen tijden de zomervakantie, enzovoort.

Een mooi voorbeeld vind je in de wijk Moscou met het project Telefoonster. Kinderen van de

basisscholen Sint-Gregoriuscollege en De Sportschool bezoeken er bewoners van het

woonzorgcentrum. Na de eerste ontmoeting bellen ze wekelijks naar hun nieuwe

telefoonvriend. Een verbindend initiatief dat vereenzaming tegengaat.

'We doen heel wat. Maar Telefoonster is zoveel meer. Het is anders. Het
verbindt de buurt, de bewoners, de leerkrachten en de kinderen. Je hebt dat
warm gevoel. Je ziet mensen openbloeien.'
— Jessica Gilliet - Brede School Ledeberg-Moscou-Vogelhoek

Een blik op de toekomst

Op woensdag 9 oktober viert Brede School de 20ste verjaardag in De Centrale. Brede School

keert zo terug naar zijn roots, want in 1999 werd het allereerste Brede School-project opgestart

in Sluizeken-Tolhuis-Ham. In De Centrale kan je woensdag kennismaken met de uitdagingen

en vernieuwingen van vandaag. Thema's zijn het slim gebruiken van schoolgebouwen, de

omgang met digitalisering en leren buiten het klaslokaal. Het volledig programma vind je hier.

Alle informatie over Brede School Gent

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/nieuws-evenementen/20-jaar-brede-school
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/onderwijs-ondersteuning/visie-op-onderwijs/brede-school-gent


Contact

Sofie Rédelé, kabinetschef schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Ruud Van de Velde, Teamcoördinator Brede School Gent, gsm 0472 41 18 43, e-mail

Ruud.VandeVelde@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.

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