ik deel

GOEDE VOORBEELD FICHE
NIEUWE EN OUDE SMAKEN

ALGEMENE INFO
Doelgroep: 5e en 6e jaar
Grootte groep: 2 klassen van 24 leerlingen

Leeftijd: 11-12 jarigen
Duur van de activiteit(en): 1 dag

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): MetamorPHose vzw, Begeleiders Ak’Cent, Begeleiders St Annendael
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit
Dit was een samenwerking van de leerlingen van
de derde graad van de Pit, met de mensen van
Ak’Cent en de senioren van Sint-Annendael.
•	Een groep kinderen maakte bij de plaatselijke zorginstelling gebak klaar in samenwerking met senioren en begeleiders.
•	Een andere groep maakte de zaal klaar en werkte aan de toegankelijkheid met de
begeleiders van de zorginstellingen.
In de namiddag deelden de leerlingen en de senioren hun kennis rond hun vrije tijdsactiviteiten. De senioren speelden volksspelen en bingo met de kinderen. De kinderen brachten de senioren op hun beurt wat bij over onze hedendaagse samenleving en leerden
hen te werken met de IPad.

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

1

ik deel

resultaat

Het delen van elkanders expertise en talenten, zorgde
ervoor dat de verschillende leeftijden elkaar beter
leerden kennen. Ook was er oog voor de bijkomende
ongemakken waar dikwijls niet wordt aan gedacht, zoals de
toegankelijkheid van gebouwen.
“Voor herhaling vatbaar met de glimlach op het gezicht,
had nooit gedacht dat spelletjes op de computer zo een
leuke tijdsbesteding was. Kinderen vonden de zelf gemaakte peperkoek en het samen
bakken met senioren een meerwaarde.”

let op

Alternatief voorzien bij een buitenactiviteit.
Iedereen binnen de schoolwerking op de hoogte brengen.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be .
Kijk ook eens naar de praktijkfiche “Workshop”.
Contactgegevens school:
Naam: Freinetschool de Pit
Telefoonnummer: 0479 334 276
Contactpersoon: Tuinbegeleider Karen

Gemeente: Diest
E-mail: detuinvrienden@hotmail.com

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