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Nieuwe schoolbib voor Het Kompas met aanbod
en inrichting op maat

Basisschool voor buitengewoon onderwijs Het Kompas heeft een nieuwe

bibliotheek, met een inrichting en aanbod op maat van de leerlingen. Ze komen

binnen via een levensgroot boek, kunnen samen lezen in het Leestuintje of alleen

een boek induiken op een rustige plek. Om de leerlingen extra warm te maken,

had comedian Wouter Deprez verschillende uitdagingen in petto.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/452428


Het Kompas, een basisschool voor buitengewoon onderwijs in de wijk Rabot, diende tijdens de

Warmste Week van 2021 een project in om de schoolbibliotheek te vernieuwen. Dankzij steun

van de Koning Boudewijnstichting is de bib nu een gezellige leesplek geworden. Leerlingen

stappen hun nieuwe 'Leeswereld' binnen via een dubbele deur waarop een levensgroot boek is

geschilderd. Binnen is de bib onderverdeeld in een ruimte waar de hele klas samen kan lezen,

en enkele rustige plekken waar leerlingen alleen in een boek kunnen duiken. Bovenop de

hoogslaper bijvoorbeeld, in de zetel eronder of in de zeteltjes met een kap.

Lezen is niet alleen leuk en verrijkend, verhalen kunnen ons even meenemen
naar een heel andere wereld. Ik vind het super dat dit team hier de schouders
heeft onder gezet, om de leesmomentjes de leukste momenten van de dag te
maken.
— Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Aanbod op maat

Ook de boeken zelf zijn afgestemd op de noden en het leesniveau van de leerlingen in Het

Kompas. In de collectie zitten boeken die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen in

het buitengewoon onderwijs maar ook boeken die hun blikveld verruimen. Zo telt de bib een

waaier aan informatieboeken én verhalen rond personen met een beperking, verschillen in

huidskleur en lichaamstype, LGBTQ+ ...

We bieden leerlingen bewust leesmateriaal waarin ze zichzelf herkennen en
waarmee we tegelijk kunnen werken aan een brede persoonlijkheidsvorming,
met focus op identiteit en diversiteit in al zijn facetten.
— Regina Sharelly, directeur Het Kompas



Boekenuitdagingen van Wouter Deprez

Om de leerlingen extra warm te maken, deed Het Kompas een beroep op Wouter Deprez, die

elke klas een boekenuitdaging voorschotelde in 12 korte filmpjes. Zo gingen leerlingen tijdens

de Voorleesweek onder meer knutselen met oude boeken, hun eigen cover(foto) maken, of elfjes

schrijven. De leerlingen presenteren hun resultaten op het slotfeest dat plaatsvindt op

donderdag 24 november. Op dat moment wordt de nieuwe schoolbibliotheek ook geopend.

Contact voor pers

Sofie Rédelé, kabinet schepen Willaert, gsm 0473 54 13 45, e-mail sofie.redele@stad.gent
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Bevoegd

Evita Willaert
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk; stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, e-mail schepen.willaert@stad.gent

Stad Gent

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_stadgent
mailto:schepen.willaert@stad.gent
http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/

