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Leerlingen van het derde leerjaar Freinet secundair onderwijs KA Lyceum
(Mechelen) schrijven boek over en voor de kleuters van basisschool Lyceum. De
boekpresentatie gaat door op 14 februari in Basisschool Lyceum, Kleine
Nieuwedijkstraat te Mechelen om 10 uur.

TIENERS SCHRIJVEN BOEK VOOR KLEUTERS
De leerlingen van het derde leerjaar Freinet secundair onderwijs hebben een
boek gemaakt voor en over hun jongste buren: de kleutertjes van basisschool
Lyceum, gehuisvest op dezelfde campus. “De kindjes vertelden ons hun
strafste verhalen en maakten de mooiste tekeningen. Dit alles bundelden wij in
een digitaal boek.” De leerlingen hebben voorafgaand research gedaan naar
wat je wel en niet moet doen bij het uitwerken van een kinderboek. Het boek
wordt voorgesteld aan het publiek tijdens het kleuterhuwelijk op basisschool
Lyceum dat doorgaat op 14 februari. De opbrengst wordt geschonken aan
12.12.
Tieners die zich verdiepen in het leven van kleuters. Het komt niet elke dag voor.
“Neen. Wij waren ook zeer verrast over het initiatief van onze leerlingen”, zegt Katie
Steemans, directeur van KA Lyceum. “Maar het resultaat mag gezien worden. Kleine
schrijfsels, schattige en stoere verhalen, prachtige tekeningen en illustraties, allemaal
aangeleverd door onze jongste campusbewoners en verwerkt in een boek door de
ouderejaars secundair onderwijs. Super toch?”
Alle input werd niet op een hoop gegooid. “Na de nodige research over kinderboeken
zijn wij aan de slag gegaan”, zegt Thomas, een van de auteurs van het boek.
“Tijdens het kleuterhuwelijk stellen wij ons boek voor aan de kleuters, hun ouders en
de pers. De opbrengst van ons boek wordt integraal aan 12.12. geschonken. Op die
manier beperkt de samenwerking zich niet enkel tussen de kleuters van basisschool
Lyceum en leerlingen van KA Lyceum, maar dragen we ook bij tot het geluk van
andere kinderen. Niet iedereen heeft immers de kans, om in luxe groot te worden.
We hopen dan ook op de nodige persbelangstelling.”
De voorstelling van het boek gaat door op 14 februari in basisschool Lyceum in de
Kleine Nieuwedijkstraat in Mechelen. De deuren openen die dag om 9u30.
Journalisten die meer informatie wensen, contacteren: Katie Steemans,
Directeur Freinet secundair onderwijs KA Lyceum 0479366929 of Evi Saerens,
0494337851
KA Lyceum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten avondonderwijs
en 36 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs
in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Linda Van Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs - streeft
naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en
moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de 300.000
leerlingen en cursisten.

