ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
RUILACTIE IN DE SCHOOLBIB

ALGEMENE INFO
Doelgroep: Alle groepen van de school
Grootte groep: 150 leerlingen

Leeftijd: 3-14 jaar
Duur van de activiteit(en): 3 weken

STAP VOOR STAP

vooraf
Organisatoren (wie + aantal): Werkgroep ‘ik deel’op school (5)
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
De schoolbib was aan vernieuwing toe. Twee vrijwilligers (waarvan 1 collega in ziekteverlof ) wilden nieuw leven in de werking blazen. Daarom
werd er een boekenruilbeurs opgezet met alle kinderen van de school
(De Vinderij - Buitengewoon Onderwijs te Lokeren). Elke leerling kreeg
de kans om 3 boeken binnen te brengen bij de eigen leerkracht. Voor elk
ingeleverd boek kreeg de leerling een jeton die mocht ingeruild worden
op de boekenruilbeurs.
Er werd een tijdsschema opgesteld waardoor elke klas in de schoolbib kon langskomen.
De leerkracht gaf uitleg waar nodig en de leerlingen kozen hun nieuwe boeken uit. Een
kind dat geen boek had binnengebracht mocht een boek voor de eigen klasgroep uitkiezen. Het was een echte voltreffer. De vrijwilligers zagen hun schoolbib terug tot leven
komen en de leerlingen kregen een nieuwe impuls om te lezen in de boeken van hun
vrienden.

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

De schoolbib blijft natuurlijk bestaan en is nu aangevuld
met nieuwe boeken die geschonken werden. De
vrijwilligers zijn enthousiast om nogmaals een ruilbeurs te
organiseren. Tijdens de pauzes is de schoolbib regelmatig
open: kinderen kunnen er rustig en gezellig een boekje
lezen.
“Het was heel plezant om zien dat kinderen speciaal de
boeken van hun vrienden uitzochten, ook al waren die voor hen zelf soms nog een beetje
te moeilijk.” (vrijwilliger)

let op

Omwille van armoedethematiek bij onze kinderen legden we niet teveel druk op de kinderen
om zeker een boek mee te brengen.
Toch zijn sommige anderstalige ouders speciaal Nederlandstalige boeken gaan kopen opdat
hun kind kon meedoen aan de ruilbeurs. Uiteraard is dit een mooie inspanning, maar het is
ook wat ‘overdreven’.
Een kleine financiële input kan wonderen doen: de schoolbib werd ingericht tot een tof en
gezellig plekje om een boek te lezen.

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

Contactgegevens school:
Naam: De Vinderij (school voor Buitengewoon Basisonderwijs)
Telefoonnummer: 09 337 52 70

Contactpersoon: Marijke Van Malderen
Gemeente: Lokeren
E-mail: info@devinderij.be

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