ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
COMPLEET VERKLEED

ALGEMENE INFO
Doelgroep: Alle klassen (kleuters en lager)
Grootte groep: De hele school

Leeftijd: Alle leeftijden
Duur van de activiteit(en): 2 halve dagen:
½ dag knutselen + ½ dag als toonmoment

STAP VOOR STAP

vooraf
Organisatoren (wie + aantal): Werkgroepje van leerkrachten (4-tal) bereidt het initiatief voor. De hele
school (alle leerlingen én leerkrachten) doen mee. Leerlingen uit opleiding “Moderealisatie en verkoop”
ondersteunen het initiatief
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
Alle leerlingen brachten oude kledij en accessoires
mee naar de klas. Deze ruilden ze onder elkaar. Met de
hulp van hun leerkrachten en leerlingen uit de opleiding “Moderealisatie en verkoop” uit de nabijgelegen
secundaire school toverden ze deze kledingstukken
om tot originele carnavaloutfits.
In de lagere school gebeurde dit klasdoorbrekend. De kleuters gingen per klas aan de
slag. Tijdens het toonmoment op carnaval kon elke leerling zijn zelfgemaakte kostuum
showen.

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

De school wil het carnavalsfeest om de 2 jaar op deze manier
aanpakken. Door de carnavalskostuums zo samen te stellen,
voorkomt ze dat er leerlingen zijn die zonder outfit zitten.
“Alle leerlingen stonden écht te blinken op het carnavalsfeest. Elke
leerling was duidelijk trots op het kostuum dat hij/zij zélf gecreëerd
had.”

let op

Na het ruilen, bleven kleren en accessoires over. Het is goed om op voorhand na te denken
over wat hiermee kan worden gedaan. Kan het overschot naar de Kringwinkel, is er een
organisatie in de buurt die kledingstukken inzamelt,…?
De accessoires die leerlingen meebrengen, zijn vaak gelijkaardig. Om een mooi resultaat te
krijgen, voorzie je vanuit de school beter ook zelf wat leuke accessoires. Hiervoor kan je zeker
in de Kringwinkel terecht.

Extra tips?
Deze zijn te verkrijgen via Liesbet Willaert (zie gegevens hieronder).
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.
Kijk ook eens naar de praktijkfiche “Upcycling” of de themafiche “Kleding”.

Contactgegevens school:
Naam: De Mozaïek
Telefoonnummer: 051 22 23 38
Contactpersoon: Liesbet Willaert

Gemeente: Roeselare
E-mail: demozaiek@telenet.be

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