Goed praktijkvoorbeeld
Gedichtenbundel
De beleving van coronatijden door kinderen en leraren

Naam van de school/oudervereniging van het voorbeeld
Ouderraad van het Regina Caelilyceum (RC) in Dilbeek

Korte beschrijving van het
voorbeeld
In het kader van de Poëzieweek in februari
2021 heeft de school in samenwerking met
de ouderraad een Gedichtenbundel van
meer dan 40 bladzijden samengesteld.
De gedichtendag is een traditie op RC. Dit
jaar kon er omwille van corona geen groots
gebeuren plaatsvinden.
De gedichtenbundel was een mooi
alternatief. Kinderen en leraren schreven gedichten over hun gevoelens in coronatijden.
De ouderraad droeg de kosten voor een papieren versie van de gedichtenbundel met meer dan 100
gedichten van jongeren en leerkrachten. Alle kinderen en leerkrachten kregen de fysieke
gedichtenbundel. Alle ouders ontvingen de digitale versie via smartschool. Het boek is een
herinneringsbundel waarin zowel positieve als negatieve gevoelens verwoord werden.
Er werd een wedstrijd aan gekoppeld waarvan de prijzen door de ouderraad bekostigd zijn.

Context van de school en actoren
Regina Caelilyceum is een ASO school in de Brusselse Rand.
Directie, personeelsleden, leerlingen en ouders engageren zich om een positief leer- en leefklimaat
te creëren. De school heeft in februari 2021 de zilveren prijs gehaald bij de Pesten-dat-kan-niet
wedstrijd. Het breed gedragen antipestbeleid van de school maakte dit mogelijk.
De school heeft een actieve ouderraad die o.a. elk jaar de poëzieweek ondersteunt.

Waarom vindt de VCOV dit goed?
-

Heel de schoolgemeenschap werkte samen aan een gemeenschappelijk doel. Zowel
leerlingen, leraren als ouders deden een inbreng aan de gedichtenbundel.

-

Kinderen en leraren kregen de kans om hun gevoelens tijdens deze vreemde periode op een
creatieve manier te verwoorden.
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-

Poëzie is een mooie manier voor jongeren om sombere, hopeloze maar ook hoopvolle
gevoelens waar ze mee zitten van zich af te schrijven.

Tips om te variëren
-

Zoek je inspiratie voor leuke activiteiten in de poëzieweek? Neem dan een kijkje op:
https://www.poezieweek.com/school/
Enkele originele ideeën
o Nodig de Belgische Improvisatie Liga uit om op school met de leerlingen aan het
werk te gaan.
o Nodig een dichter uit op school.
o Laat gedichten in sms-taal of in het dialect schrijven door de leerlingen.
o Organiseer een rap-sessie.
o De leerlingen hangen een stuk van een gedicht op een kaartje rond hun nek. Ze gaan
op zoek naar een medeleerling met het ander stukje van dat gedicht. Daarna dragen
ze samen het gedicht voor. Zo betrek je iedereen!
o Laat de leerlingen gedichten in hun thuistaal voordragen met de vertaling in het
Nederlands erbij.

Contactgegevens voor meer informatie
Regina Caelilyceum
Rozenlaan 45
1700 Dilbeek
www.erce.be

Bijlagen
-

Link naar de gedichtenbundel: Poezieweek.pdf (reginacaeli.be)
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