ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
BOEKENRUILBEURS

ALGEMENE INFO
Doelgroep: Leerlingen en ouders
Grootte groep: 1e, 2e en 3e graad

Leeftijd: 6-12 jaar
Duur van de activiteit(en): 2u

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): Minstens één leerkracht nodig voor voorbereiding
en 3 volwassenen voor toezicht tijdens de activiteit
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
Basisschool ‘Scheut’ in Anderlecht vroeg aan de leerlingen van de derde
graad om kinderboeken van thuis mee te brengen voor een boekenruilbeurs. Deze boeken konden de kinderen tot 2 schooldagen vóór de
ruilbeurs binnenbrengen. In ruil voor de boeken kregen de leerlingen
een aantal bonnetjes die ze op de dag van de ruil zelf konden gebruiken
om te ruilen. De coördinerende leerkracht verdeelde de ingeleverde
boeken in 3 categorieën, van één tot drie punten, op basis van hun
kwaliteit.
Op de ruildag werd één uur voorzien waarop de kinderen konden ruilen naar believen.
Ouders werden uitgenodigd om te assisteren. De leerkrachten en andere volwassenen
hielden een oogje in het zeil en ontvingen de bonnetjes van de kinderen die een boek
wilden “kopen”.

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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ik deel

resultaat
In een mum van tijd waren alle boeken uitverkocht. Alle kinderen hadden leuke ‘nieuwe’
boeken en hadden hiervoor geen cent moeten betalen!

let op

De ruilbeurs had iets van een race: de kinderen die het vroegst waren, gristen de boeken
snel weg zodat degenen die 5 minuutjes later waren niet meer de kans hadden om uit alle
boeken te kiezen.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.
Kijk ook eens naar de praktijkfiche “Ruilbeurs-Tweedehandbeurs”.

Contactgegevens school:
Naam: Scheut
Telefoonnummer: 02 522 95 11		
Contactpersoon: Christine Verburg

Gemeente: Anderlecht
E-mail: scheut7@gmail.com

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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