ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
HANDEN UIT DE MOUWEN

ALGEMENE INFO
Doelgroep: kleuters en leerlingen lagere school
Grootte groep: 115 kinderen

Leeftijd: 3 – 12 jaar
Duur van de activiteit(en): 1 namiddag

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): drie leerkrachten nemen het openschoolproject in handen. We doen bij aanvang van
het schooljaar een bevraging bij kinderen en ouders. We vragen hen om ideeën en activiteiten en wie waaraan kan/wil
meewerken.
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel
We proberen zo efficiënt mogelijk te vergaderen, verdelen de taken over de leerkrachten, gebruiken de middagpauze om te overleggen, spreken ouders aan op de speelplaats met hulpvragen, zetten onze voelsprieten op naar wie we kennen in en rond de school. We hebben partners waar we al jaren mee samenwerken
(vb. De Wroeter, de Wereldwinkel, de gemeente) en een nauw contact met ouders (vb. vaste kookouders,
grootouders die de kinderen ophalen,…).
Jaarlijks wordt er een gemiddeld budget voorzien voor het openschoolproject.

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

Bij de start doen we een korte inleiding (toneeltje rond het
thema ‘delen en repair’) en verdelen we de kinderen in de
groepjes.
We doen gemiddeld 8 openschoolnamiddagen per
schooljaar. Activiteiten voor één openschoolnamiddag zijn
bijvoorbeeld :
Lampionnen knutselen, Afrikaanse maskers maken, stof
rijgen, de toog schilderen, de voorkant van de school opfleuren, het rustig hoekje schilderen, dotpainting, breien en haken, de deelkast aankleden, repair van onze fietsen en van
andere kapotte dingen op school zoals de vogelhuisjes, de knikkerbaan, de quadro, het
naaien van vlagjes en van een werelddoek, koken en het eten delen op het einde van de
openschoolnamiddag.
Voor al deze activiteiten doen we beroep op een mix van leerkrachten, ouders en grootouders en sympathisanten.

resultaat

Het resultaat mag er zijn. Opgefriste hoekjes zien er mooi
en vrolijk uit. De herstelde fietsen, knikkerbaan en quadro
werden onmiddellijk weer in gebruik genomen door de
kinderen.
Alle gerepareerde dingen hebben een fijn plekje gekregen op
de school. De deelkast wordt regelmatig hervuld, afwisselend
voor speelgoed, boeken, kleding …
Als er iets kapot gaat, leggen we dit in ons repairhoekje tot we weer tijd maken om het
te herstellen. De kinderen zijn er zich meer bewust van dat we veel kunnen herstellen en
samen kunnen delen.
Op de bosklassen van de kleuters hebben we samen met Gloob en Teo van Djapo verder
gewerkt rond het thema ‘delen en repair’.

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

Er vallen steeds activiteiten weg, door ziekte van begeleiders, onverwachte afzeggingen van
mensen die zouden komen meewerken. Daarom voorzien we kleine groepen zodat we bij
verandering enkele kinderen kunnen laten meewerken in een andere groep.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.
Kijk ook eens naar de Praktijkfiches ‘Repair Café’ en ‘Upcyclen’.

Contactgegevens school:
Naam: ’t Schommelbootje		
Telefoonnummer: 011 72 92 26
Contactpersoon: Tom Meuwis

Gemeente: Alken
E-mail: info@schommelbootje.be
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