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Wannes Boonen

De Molen

1.

Nathaline Sempels
Lily-Rose Weyns (L5)

Toon Fonteyne (L6)
Yaren Kalayci (L6)

presentatie en stembus zomeractiviteiten
Bij gebrek aan tijd op de eerste kinderraad herhalen we de presentatie en stemming
van de beste activiteiten die bedacht werden voor het zomerprogramma van de
jeugddienst via het methodiekspel: ‘Weet je wat ik wil’
https://shop.aanstokerij.be/koopspel/397-weet-je-wat-ik-wil.html
De kinderen werden vorige raad ingedeeld in groepen zodat ze onderling leerden
samenwerken met andere leerlingen van andere scholen. Via het spel moesten ze
creatief nadenken over activiteiten. Zo ontstonden er 5 ideeën die gepresenteerd
werden.
1. SZK: spelen, zwemmen en koken: 13 stemmen

Een hele dag waar sporten en spelen centraal staan voor 10 tem 15 jarigen. Zelf eten maken,
dance battles en kleine wedstrijdjes houden, spelletjes spelen en gaan zwemmen. Vooral de
combinatie van koken, eten en zwemmen sprak de meeste kinderen aan.
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2. Survival camp: 8 stemmen
Een 5daagse zonder ouders met kampen bouwen, boomhut bouwen, insecten vangen en
kooi maken, milkshakes maken en kampvuur. Kinderen die hiervoor stemden vonden het
idee leuk omwille van het avontuur en de natuur en de afwezigheid van ouders. Andere
kinderen houden niet van insecten en wilden geen kampen bouwen.
3. Papier maché: 4 stemmen
Een creatieve activiteit waar er grote constructies met ballonnen en paier worden gemaakt.
Omwille van het knutselen, verkozen enkele kinderen dit.
4. Efteling: 2 stemmen
Een uitstap naar de Efteling voor 8plussers, maar met opvang voor alle kleine broertjes en
zusjes.
5. Bowling doolhof: 0 stemmen
Een combinatie tussen een bowlingspel en een bosspel met gratis snacks en een
deelnameprijs van 10 euro. De meeste kinderen vonden dit een verwarrend idee of te duur.

2.

Parcours zomeractiviteiten

Op de eerste kinderraad mochten de kinderen via het afleggen van een parcours ook nog
hun meest favoriete activiteiten in een stembus stoppen. Hier het resultaat aan activiteiten:

SPORT:

Wielrennen;

voetbal;

zwemmen;

turnen;

estafette;

karate;

koningsbal:

bungeejumping;

hoogte parcours;

volleybal,

hockey;

minigolf;

trampoline springen.

UITSTAPPEN:

Zeeklassen, … ;

boerderij;

pretparken;

lasershoot;

escape room;

kamperen;

cinema;

paintball.

WORKSHOPS:






Zingen;
dansen;
acteren;
knutselen;
tekenen.
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3.

Uitdelen HOCHA + testverslag

Alle 27 aanwezigen kregen een volledig HOCHA speelkaartenset mee naar huis, samen met
een testformulier. De kinderen werd uitgelegd dat dit spel een aanmoediging is en een
beloning voor kinderen die deelnemen aan de activiteiten van de jeugddienst. Hoe vaker
kinderen meedoen, hoe meer kaarten ze verzamelen. De kinderen mogen als HOCHAambassadeur het spel uittesten en beoordelen als ook bekend maken bij andere klassen.

4.

Verkiezing beste ontwerp voor de speelaanleiding in het
Gravenhof park

De huidige kinderraad telt een aantal leden die ook vorig jaar reeds inspraak aanleverden
voor het ontwerp van een speelaanleiding in Gravenhof park. Zij mochten hun ervaringen
aan deze groep vertellen. Daarop liet de jeugdconsulent de groep kennis maken met de
procedure die aan een ontwerp vooraf gaat, welke verschillende rollen er zijn en de
uiteindelijke voorstellen werden uitgehangen en samen overlopen. De kinderen mochten
uiteraard vragen stellen. Nadien mochten de kinderen via een ren je rot-opdracht hun stem
uitbrengen via een post- it. Via deze stemming werd zichtbaar dat concept 2: de reis rond
Louisaland veruit het populairst was.
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De vier ontwerpen in chronologische volgorde opgehangen en eronder de stemmen via post-it.

Concept 1: De ronde tafel van Koning Louis




0 stemmen.
Te saai
Niets om te doen

Concept 2: Reis door Louisaland







Ze vinden dit concept sportiever en leuker omdat zij graag actief willen zijn
Een parcours vinden veel kinderen leuk om te volgen
Groter en meer dan de rest, zowel zitten, lopen als springen
Wild kunnen spelen
Omdat ik van lopen hou
20 stemmen

Concept 3: Kasteel van Louisaland





6 stemmen
Ze vinden op- en afspringen van lage blokken leuk.
Mooi ontwerp
Gezellig om te verstoppen

Concept 4: Theater van prinses Louisa


Voor dit concept had er maar 1 persoon gestemd. Zij/hij vindt de sfeer van theaters gezellig en
wil ernaar kunnen kijken.
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5.

IK ontwerp de Kioskplaats

De Kioskplaats zal worden heraangelegd. Deze heraanleg kadert in het Masterplan Helemaal
Hoboken. De kinderen leerden over het Goed Gespeeld Charter dat ook door Antwerpen en
Hoboken is ondertekend.
https://www.goegespeeld.be/je-bent-een-goe-gespeeld-gemeente
In het charter staat dat de kinderen ook mee de openbare ruimte mogen ontwerpen. Via de
methodiek Picto-play van Kind en Samenleving, gingen de kinderen aan de slag met een
schets van de Kioskplaats. https://k-s.be/inspraak-participatie/picto-play-10-knip-en-plakhet-speelweefsel-bij-mekaar/picto-play-10-catalogus-en-handleiding/
Alle ontwerpen worden overhandigd aan het Stedelijk Wijkoverleg Hoboken en de consulent
Openbaar domein en ook aan het schepencollege.

6.

Hoe zet ik een buurtactie op met mijn klas

De kinderen schrijven per school op wat ze goed en wat ze slecht vinden aan de buurt rondom hun
school. De bedoeling is om hen te laten nadenken over hoe ze de slechte dingen zelf mee kunnen
verbeteren. De leerkrachten krijgen informatie nagestuurd over het organiseren van een Buurtboost.
In samenwerking met stadsmakers kunnen ze samen met hun klas, leerjaar of de ganse school een
actie opzetten. Die mag zo klein of zo groot zijn als ze zelf kunnen en willen. De scholen hebben tijd
tot midden mei 2018.
Op de laatste kinderraad van 30 mei komen alle afgevaardigden nog een laatste keer samen voor een
bedanking. De jeugddienst brengt de pers op de hoogte en zet zo de kinderraad en hun ondernomen
acties nog eens in de kijker. Via een stemming verkiezen de kinderen zelf, olv de schepen, de beste
buurtactie. De afgevaardigden van deze school krijgt nog een extra bedanking met hun hele klas en
de wisselbeker mee naar huis.

Buurtboost: geef uw buurt letterlijk een boost
Wil u iets positiefs doen voor uw buurt? Organiseer dan een Buurtboost. U maakt uw buurt
dan proper of zet een sociale actie op. Zo geeft u de buurt letterlijk een boost.

Wat is een Buurtboost?
Tijdens een Buurtboost doet u samen met zes bewoners, leerlingen of leden iets positiefs voor
de buurt. U kan dit op twee manieren doen:
 Organiseer een poets- of opruimactie

Voorbeeld: zwerfvuil opruimen, bloemenperkjes opfrissen of straatmeubilair
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poetsen.
 Organiseer een sociale actie

Voorbeeld: help een sociale organisatie, organiseer een voedselbedeling of bezoek
eenzame senioren.
U vult deze acties zelf in.

Wie kan een Buurtboost doen?
 Bewonersgroepen: minimaal drie personen die in dezelfde straat wonen
 Feitelijke verenigingen en vzw's
 Scholen

Wat krijgt u van de stad?
 U krijgt 2 euro per deelnemer voor een éénmalige actie. Voor een aanvraag met

minstens drie acties, krijgt u 4 euro per deelnemer per actie. Er wordt maximaal
400 euro per aanvraag uitbetaald.
 U kan poetsmateriaal lenen bij de stad.

Wanneer vraagt u een Buurtboost aan?
Vraag de Buurtboost minimaal vier weken op voorhand aan.

Hoe vraagt u een Buurtboost aan?
U vraagt een Buurtboost aan via de databank voor verenigingen.

Meer info
Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be

Dit verslag en alle andere info over de kinderraad kan u raadplegen op:

https://www.antwerpen.be/nl/info/58ff0c02b85c8d411f32fe43/kinderraad-hoboken
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