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Al 50 vrijwilligers helpen kinderen online met
schoolwerk

Sinds de start van het tijdelijke project ‘Hulp bij schoolwerk in coronatijd’ hebben

al 100 vrijwilligers zich aangemeld. 50 onder hen zijn intussen aan de slag. Twee

keer per week helpen ze één kind online met huiswerk. Het project loopt door

tijdens én na de zomervakantie.

Online hulp blijft nodig

Door de coronamaatregelen krijgen nog altijd heel wat leerlingen hun schooltaken via online

leerplatformen, zelfs nu meer en meer kinderen en jongeren opnieuw naar school kunnen. De

nood aan hulp blijft reëel, bovendien kunnen leerlingen altijd schoolse ondersteuning en een

luisterend oor gebruiken. Vandaar de oproep aan vrijwilligers om kinderen online te helpen met

hun leerstof.
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Een 100-tal mensen heeft nu al gereageerd op de oproep, voor ruim 100 aanvragen vanuit

Gentse gezinnen of scholen. Elke vrijwilliger werd uitgenodigd voor een gesprek en daarna

gekoppeld aan een kind of jongere. Sinds de start van het project 8 weken geleden gaan 50

vrijwilligers zo'n twee keer per week online met één kind: het gaat tot nu over 24 kinderen uit

het basisonderwijs en 26 jongeren uit het secundair onderwijs.

'Een kleine geste van de vrijwilliger kan zorgen voor een grote impact bij zijn of
haar pupil. We mogen niet vergeten dat nog steeds veel leerlingen, vooral in
het secundair onderwijs, afstandsonderwijs volgen. Deze coaching kan het
verschil maken, inhoudelijk of om de motivatie hoog te houden.' 
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Wordt vervolgd...

Er staan nog vrijwilligers klaar voor een intakegesprek, en er zijn nog meer kinderen voor wie

hulp is aangevraagd. Het project blijft dus verder lopen, tijdens de periode van de toetsen in

juni, tijdens de vakantieperiode en voor het nieuwe schooljaar.

'Leerlingen in kwetsbare situaties kunnen even niet meer terecht bij vrijwilligers
in de bib of elders. Maar intussen zijn er meer dan 50 vrijwilligers die leerlingen
online ondersteunen. De leerlingen krijgen zo de nodige hulp voor digitaal
schoolwerk, het opstellen van een planning of het aanbrengen van structuur in
hun schooltaken.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Dit project is een samenwerking van Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook en

Digitaal.Talent@Gent/Digipolis, in samenwerking met de erkende initiatieven voor

studieondersteuning.

Contact

Online hulp bij huiswerk op computer

https://gent.bibliotheek.be/online-hulp-bij-huiswerk-op-computer?theme=81


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.

Liza Vervinckt, kabinet schepen Souguir, tel. 09 266 53 48, e-mail liza.vervinckt@stad.gent

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

mail sofie.redele@stad.gent

Liesbeth Moers, Onderwijscentrum Gent, gsm 0477 96 12 28, e-

mail liesbeth.moers@stad.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

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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