Sponsoring Oproep
RUN 4 CO M P UTE RS
De Naschoolse
huiswerkbegeleiding „Donk‟
heeft nood aan een
computerlokaal met 10 pc‟s

Draag uw steentje bij aan het wegwerken van schoolse
ongelijkheid in Lier (en laat Öztürk zweten).
De hoeveelheid leerlingen die met schoolse

Concreet wil dit initiatief hiertoe bijdragen door het

om leerlingen te ondersteunen

vertraging kampen ligt veel te hoog. De cijfers voor

aanbieden van naschoolse huiswerkbegeleiding.

onder begeleiding en aan hun

Lier tonen aan dat deze achterstand al van in het



huiswerk te werken.

lager onderwijs begint en naarmate de leerlingen

De enige intercontinentale



marathon ter wereld vindt
plaats in Istanbul op 26

Opdat de leerlingen uit Lier
zouden kunnen beschikken
over computers en
begeleiding zal ik deelnemen
aan deze marathon. U kan het
project “Donk” ondersteunen

Kleuter
onderwijs
Lager onderwijs
ste
1 graad
de
de
2 & 3 graad

Totaal
aantal LL
1174

% SA

1851
1358
1323
744
1038

17,02 %
22,90 %
16,55 %
59,27 %
40,56 %

Er loopt steeds iemand rond die kan bijstaan
als de leerling ergens problemen mee heeft;

Tabel: Aantal leerlingen in 2007 met schoolse
achterstand (SA).

oktober 2008.

hun huiswerk te maken;


vorderen komen er nog heel wat bij.

De leerlingen krijgen een rustige omgeving om

Er zullen verschillende pc‟s met
internetaansluiting komen waarover de
leerlingen kunnen beschikken;

-



Een leraar uit Lier op rust heeft enkele
applicaties ter bevordering van de taal- en

ASO
BSO
KSO
TSO

rekenvaardigheden geschreven en stelt deze
ter beschikking.

Het initiatief zal openstaan voor alle leerlingen uit
Lier die hier behoefte aan hebben, zonder
toelatingsvoorwaarden.
Een schitterend initiatief dat ik wil ondersteunen

door een bijdrage per gelopen

Meekunnen en -blijven op school hangt niet alleen

door een inzameling te organiseren voor de

samen met de capaciteiten van een kind. Ook een

aankoop van hun computers. Door mij te

aantal andere factoren dragen bij tot het al dan niet

of 1 € per KM. Dankzij de gulle

sponsoren kan U dus ook bijdragen aan dit

slagen in een schoolcarrière. Niet elk kind kan

prachtige initiatief.

bijdrage van het ICT bedrijf

rekenen op de ondersteuning van ouders bij het

Eenieder die steunt ontvangt een uitnodiging voor

IT1 wordt de drempel voor het

maken van huiswerk en het leren van lessen. Niet

de openingsreceptie.

kilometer te sponsoren.
U kan kiezen tussen 0,5 €

aankopen van deze
computers bovendien nog veel
kleiner.

elk kind heeft thuis een computer ter beschikking
voor het maken van huiswerk, ook al gaan veel
scholen uit van de evidentie dat elk gezin vandaag

U kan de status van de sponsoring + de gelopen

de dag een computer heeft. Niet elk kind heeft thuis

KM‟s volgen op:

de beschikking over een plekje om rustig en

www.taspinar.be/run4computers.html

Hoe sponsoren ? Bevestig via

geconcentreerd bezig te zijn met taken en lessen.

mail op:

Sinds kort is er een vrijwilligersinitiatief opgestart in

run4computers@taspinar.be

Lier dat komaf wil maken met deze verschillen. Op

met het bedrag per KM dat u

deze manier wil men voorkomen dat kinderen die
wel de capaciteiten hebben om mee te kunnen op

wil sponsoren.

school, maar thuis niet de meest ideale
randvoorwaarden ter beschikking hebben, een
schoolse achterstand opbouwen.

