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Kleurpotloden voor alle huidskleuren in Gentse
scholen
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De Stad Gent verdeelt kleurpotlodensets in de Gentse scholen waarmee kinderen

elke tint huidskleur op papier kunnen zetten. Tijdens een vormingsdag staan de

leerkrachten die in Gent aan de slag zijn stil bij hoe ze best omgaan met

discriminatie in het onderwijs.

Het Sint-Janscollege Oude Bareel in Sint-Amandsberg gebruikt in zijn klassen al langer

kleurpotloden waarmee je elke tint huidskleur op papier kan zetten. De Stad Gent ondersteunt

dat idee en heeft daarom 2.000 dergelijke kleurpotlodensets gekocht. Die sets worden voortaan

verdeeld tijdens elke vormingsdag van het Onderwijscentrum Gent zodat elke school erover

beschikt.

De kleurpotlodensets in diverse tinten huidskleur zijn een creatief middel om
de diversiteit in de Gentse scholen te omarmen en op school over discriminatie
en racisme te praten. Dat is belangrijk, ook op jonge leeftijd.  
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Op 16 november 2021 is er bovendien een vormingsdag voor alle onderwijsprofessionals in

Gent over een positief diversiteitsbeleid op school en het tegengaan van discriminatie en

racisme. De studiedag vindt plaats in het centrum en koppelt een plenaire lezing aan tal van

workshops. Onder andere omstaandertrainingen leren je gepast reageren als je getuige bent van

discriminatie. In het voorjaar van 2022 staan zulke omstaandertrainingen ook gepland voor

leerlingen van de derde graad.

Met de omstaandertrainingen willen we onderwijsprofessionals en leerlingen
nog meer handvatten geven over hoe te reageren op ongewenst gedrag. We
willen de drempels om te reageren op pesten, intimideren, beledigen
en discrimineren wegnemen.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen 

Contact

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

mail sofie.redele@stad.gent
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Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@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

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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