Sint-Pieters-Woluwe, december 2014
Geachte directie,
Beste leerlingenbegeleid(st)er,
Beste leerkracht,

Volgend op het succes van het taalproject “Spelenderwijs Nederlands Leren” (SNeL) van de Brede
School Sint-Pieters-Woluwe, willen dit schooljaar opnieuw een project doen rond taal voor
anderstalige jongeren. Dit jaar wordt de nadruk gelegd op het verfilmen van hun eigen verhaal d.m.v.
digital storytelling, een methodiek dat gebruikt wordt door Jeugd En Stad (JES).
Tien jongeren die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, krijgen de kans om in het
voorjaar 2015 acht workshops digital storytelling te volgen o.l.v. BEAM, workshopbegeleiders bij JES.
Tijdens deze workshops leren de tieners hun eigen verhaal op een creatieve wijze te verwoorden en
om te zetten in een film. Een deel gaat door in teamverband en een ander deel op individuele basis,
en is altijd begeleid door begeleiders van JES.
Het doel van SNeL is om anderstalige jongeren meer oefenkansen in het Nederlands te geven en hen
aan zelfvertrouwen te laten winnen om zelf – creatief – een eindproduct af te werken.
Het eerste deel van de workshops vindt plaats in het Roodebeekcentrum (Roodebeeksteenweg 270,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, op wandelafstand van metrohalte Tomberg en Roodebeek) en dit op
woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u. We mikken vooral op tieners tussen 12 - 18 jaar die thuis
een andere taal spreken dan het Nederlands.
Data: 04/02/15 (kennismaking); 11/02/15; 25/02/15; 04/03/15; 11/03/15; 18/03/15; (pauze:
examens en Paasvakantie); 22/04/15; 29/04/15
Deelnameprijs: 15 EURO / tiener
Mogen we jullie vragen om dit project onder de aandacht te brengen van anderstalige
leerlingen en hun ouders die deze plezierige ondersteuning echt kunnen gebruiken. Schrijf samen
met hen in door hun naam en leeftijd door te mailen naar bredeschool@woluwe1150.irisnet.be. Let
wel: de plaatsen zijn beperkt, dus er snel bij zijn is de boodschap. Inschrijven kan tot 26 januari.
Het proces en het eindresultaat zal tijdens het Brede Schoolfeest (20/05/2015) gepresenteerd
worden.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep SNeL
Lena Verstraete (Roodebeekcentrum), Stijn Van Eyken (internaat Don Bosco) en Aisling van Vliet
(BSC)

