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#eenboekvoorjou: bijna 570 boeken voor
kwetsbare kinderen

Zes uitgeverijen/distributeurs schenken in samenwerking met boekensite.gent en

op initiatief van de Stad Gent bijna 570 boeken aan Gentse kinderen in precaire

situaties. De komende weken verdelen de brugfiguren en de leerkrachten van de

stedelijke scholen de boeken.

Nu de scholen gesloten zijn, is thuis lezen de grootste waarborg om leesachterstand te

vermijden. Het idee voor het initiatief is ontstaan bij de Pedagogische Begeleiding Stedelijk

Onderwijs Gent (PBSOG). Dit team ondersteunt stedelijke scholen en ontwikkelt initiatieven

om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren en zo maximale ontwikkelingskansen te

bieden aan kinderen. Nu de scholen gesloten zijn, riep het team de hulp in van boekensite.gent.

 

Zes uitgeverijen/distributeurs gingen uiteindelijk op de vraag in: Standaard Uitgeverij, VBKU,

Die Keure, L&M Books, Lannoo en Pardoes-Baeckensbooks schenken samen bijna 570 boeken,

van kartonboekjes voor de allerkleinsten, prentenboeken, boekjes voor aanvankelijk lezen tot

boeken voor tieners.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Stoeptekeningen

De komende weken verdelen de brugfiguren en de leerkrachten van de stedelijke scholen de

boeken aan de meest kwetsbare gezinnen. Dit initiatief maakt deel uit van een hele reeks acties

binnen het Stedelijk Onderwijs Gent om deze doelgroep zoveel mogelijk aan boord te houden.

De gezinnen ontvangen ook stoepkrijt. De bedoeling is dat de kinderen ook een stoeptekening

maken over het boek. Foto’s van deze tekeningen worden verspreid via sociale media met

#eenboekvoorjou. 

'Dit is een heel warm initiatief dat leerlingen niet alleen aanzet om te blijven
lezen, maar ook hun fantasie en creativiteit prikkelt. Ik ben ook heel blij met
deze samenwerking met de uitgeverijen en kijk al uit naar de tekeningen.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Contact

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

mail sofie.redele@stad.gent

Katlyne De Leye, Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent, gsm 0473 79 95 73, e-

mail katlyne.deleye@stad.gent

Jan Stevens, coördinator/leesbevorderaar boekensite.gent, gsm 0473 27 34 18, e-mail

jan@boekensite.gent

Bevoegd

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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