Arkades Xtra
Jaargang 3, nr. 1
Beste lezers
Na een welverdiende
zomervakantie wordt het
stilaan tijd om terug de
benen te strekken. Met
nieuwe
energie,
een
rugzak vol inspirerende
ideeën en ongelooflijk veel
zin komt het nieuwe
werkingsjaar
wel
erg
dichtbij. Arkades start het
derde jaar met vele oude
bekenden
ondertussen
maar ook nieuwe gezichten mogen we blijven
begroeten. Sinds de start
leverden we zo’n 1030
diensten. Wetende dat 2/3
tot nu herinschrijft, is de
mooiste bevestiging van
het werk dat geleverd
wordt. Voor het eerst is
Arkades ook in volle vorm
aanwezig. Alle takken
worden ingevuld: van
dagschool tot naschools
aanbod (individueel of in
groep) en tot vakantieaanbod. Het plaatje is
compleet. Onze nieuwe
locatie
doet
Arkades
bovendien alle eer aan.
We zijn klaar voor een jaar
vol uitdagingen, confrontaties en dus voeding voor
hart en geest.
Veel leesplezier!

augustus 2015

Nieuw onderkleedje voor de website
Communicatie blijft een topprioriteit. Een goede en duidelijke website is voor
een organisatie het uithangbord. Arkades heeft verschillende werkdomeinen
en dat maakt het niet gemakkelijk om je weg erin te vinden.
De website heeft daarom een grondige wijziging ondergaan. Voortaan vind
je in het groene menu de topics. Onze activiteiten vind je uiteraard bij ‘Wat
doen we?’. Van daaruit kun je het werkveld aanklikken waarnaar je interesse
uitgaat.

Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender
vanaf 14/9
start After School
zaterdag 27/9
meet ‘n greet@Arkades
(10u30 tot 17u)

We hopen op deze manier een transparante werking te garanderen.

Als er iets is wat we willen veranderen in het kind, moeten we eerst onderzoeken wat we precies willen
veranderen en uitzoeken of het niet iets is dat we zouden moeten veranderen in onszelf.
(Carl Jung)
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Waarom Arkades?
We hebben weer heel wat nieuwe lezers en daarom is de tijd rijp om bij de start van het
schooljaar nog eens mee te delen wat we doen en waar we voor staan.
De hele filosofie van Arkades zit eigenlijk vervat in het logo van de vzw.
De volwassene en het kind reiken elkaar de hand. Ze bouwen als het ware een brug. Daar
vinden ze elkaar: in hun eigenheden, in hun werkpuntjes, in hun talenten. Toch is de brug
onderbroken. Leren en evolueren doe je immers voor een stuk alleen. Je groeit naar
zelfstandigheid. De ruitjesachtergrond verwijst naar het schoolse karakter: je intellectuele
talenten naschools ontplooien en ontwikkelen. De brug of gebogen vorm vind je ook terug in
de naam Arkades. Die is vrij ontleend en vindt haar oorsprong in “arcade”: booggewelf of
zuilengalerij. De boog verwijst bovenal naar het individuele traject van de leerling: niet strak,
maar wel met een begin- en eindpunt.
Net omwille van activiteiten is Arkades een trekpleister voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
Zij hebben immers, meer dan wie ook, nood aan intellectuele uitdaging en samen zijn met
ontwikkelingsgelijken. Alle expertise rond hoogbegaafdheid is dan ook in huis.
Arkades is er dus voor alle kinderen die zich in hun vrije tijd willen vermaken op intellectueel
vlak, maar zeker ook voor die kinderen die graag uit hun comfortabele hangmat komen en
zichzelf graag een uitdaging cadeau doen.
Alle cursussen en workshops worden steeds georganiseerd voor een groepje van 10 kinderen.
Dat geeft de coaches voldoende gelegenheid om de individuele groei van het kind (op) te
volgen. Het is dus niet meer dan normaal dat kinderen vrij snel hun eigen traject binnen een
workshop of cursus volgen.
Alle lessen zijn vooraf didactisch en pedagogisch gescreend.
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Nieuwe locatie & bereikbaarheid
Sinds het begin van de zomer draaien we op volle toeren op onze nieuwe locatie in de
Watervoort 6 te Herentals. Het doet deugd om de kinderen tijdens de pauzes buiten te laten
spelen. Meer nog: bepaalde workshops konden ook buiten doorgaan.
Binnenkort hebben we op de hoek van de straat pijlen die je naar onze locatie loodsen. We
hebben daarvoor een goedkeuring gekregen door het schepencollege van Herentals.

Met de bus tot bij Arkades? Er is een bushalte op de hoek van de straat. De volgende
buslijnen houden er halt:

www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Arkades vakantieaanbod
Het tweede deel van Arkades Zomert staat voor de deur. Op maandag
17/8 starten we opnieuw. Bij een start hoort ook een terugblik…
Het STEM-/sportkamp in samenwerking met de sportdienst van de stad
Herentals was een schot in de roos. 32 plaatsjes werden voorzien, 33
kinderen namen deel. Arkades Zomert telde dit jaar 135 verschillende
snoeten. Dat is de helft meer dan vorige zomer. Alvast een oproep om
tijdig in te schrijven voor het vakantieaanbod. Ook voor de vorige
vakantieworkshops (Halloween, krokus en Pasen) werden extra middelen
ingezet. Het blijft zo dat we ons willen houden aan kleine groepen. Enkel
op die manier kunnen kinderen zich ten volle ontplooien.

Arkades Dagschool
Zoals het er nog steeds uitziet, gaan op 1 september de deuren open van de Arkades
Dagschool. Verschillende kinderen hebben zich aangemeld. Alle groepen kunnen in principe
van start gaan. Ook voor kleuters! Verder zullen jongeren deelnemen die door Arkades begeleid
worden in hun voorbereiding voor de Centrale Examencommissie. Tot eind september mogen
er nog kinderen aansluiten. Andere instapperiodes zijn voorzien na de kerst- of paasvakantie.
Dit doen we om de groepswerkingen te respecteren.
Op zondag 23 augustus is er een ontmoetingsdag voor de ouders en de kinderen die reeds
ingeschreven zijn. Zo kan iedereen met een gerust gevoel de boekentas op de rug hijsen op de
eerste schooldag.
Meer info is alvast te vinden op de website.
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Arkades After School
Vanaf september kunnen er alweer verschillende cursussen gevolgd worden. Het programma
volgt alvast als bijlage bij deze nieuwsbrief. Dit jaar kan je cursussen volgen rond:







talen (Frans, Engels, Spaans)
muziek (muziekinitiatie, percussie en digitale muziekcompositie)
leren leren (huiswerkklas, studietechnieken, studeren met Sprint, …)
schaken
plusgroepen (voor hoogbegaafden)
…

Naast het traditionele aanbod, is er uiteraard opnieuw STEM. Vanaf dit schooljaar voorzien we
3 niveaus:

-

STEM voor beginners (die zien we graag tijdens de vakantieweken)
STEM voor volhouders en doorbijters (maandelijks op zaterdagvoormiddag)
Een greep uit het aanbod:
 zuren en basen
 optica
 toveren met chemie
 LEGO WeDo
 LEGO Mindstorms
 LEGO Story Starter
 Arduino
 pret met LED - 3D-tekenen en SketchUp
 bouwconstructies
 animatie dubben
 foto's bewerken
 Scratch
 Kodu
 aerodynamica
 groene energie (met o.a. LEGO)
 codekids
Dank je wel!
 ...
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PR-

STEM voor fanaten (modules op zaterdagvoormiddag vanaf 10 jaar) gaat al een beetje verder
campagne mee helpen verspreiden!
en je hebt best wat basiskennis nodig. In het schooljaar 2015-2016 staat Space Challenge van
LEGO, LEGO Engineering en Arduino op het programma. Je werkt telkens aan een
totaalproject. Daarvoor moet je natuurlijk de tussenstapjes beheersen. Kun jij op het einde al je
vaardigheden aan elkaar koppelen? Niet voor watjes !
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Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Kempen
Coach Manon is na een welverdiende vakantie klaar voor nieuwe reeksen plusgroepen.
Waarom plusgroepen?
Begaafde kinderen hebben nood aan ontwikkelingsgelijken. Dit zijn kinderen die op dezelfde
manier denken, dezelfde woordkeuze hebben en om dezelfde grapjes lachen. De kans dat ze
deze kinderen in de klas tegenkomen is niet zo groot. Op de plusgroep zitten ze wel! Tijdens de
cursus ontdekken de kinderen via de theorieën van Dweck, Sternberg en Gardner op welke
manier ze intelligent zijn, welke competenties ze bezitten en aan welke vaardigheden ze willen
werken. Middels leuke uitdagende opdrachten, leren ze samenwerken, planmatig handelen
en doorzetten. De lestijden zijn lichtjes gewijzigd:
-

plusgroep jong (1ste t/m 4de lj.): van 17u tot 18u30
plusgroep oud (vanaf 5de lj.): van 18u30 tot 20u

Deze lessen worden om de 2 weken georganiseerd op de volgende data:
donderdagen 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12

Vanaf september hopen we opnieuw van start te kunnen gaan met de oudercursus ‘Hoog iq
en nu’. Ook deze groep wordt opnieuw geleid door Manon Overbeeke.
Vanuit een theoretische basis leer je veel voorkomende praktische problemen oplossen. Hoe
signaleer je een hoogbegaafd kind? Kan dit ook zonder intelligentietest? En vanaf welke
leeftijd? Wellicht weet je al dat je hoogbegaafde kinderen in je gezin of klas hebt. Dan weet je
ook dat ze je regelmatig voor een raadsel stellen. Wat is de achtergrond van hun gedrag?
Waarom lijken eenvoudige dingen zoals kamer opruimen of automatiseren maar niet te lukken?
Waarom lijkt het zo moeilijk sociale aansluiting te vinden? Hoe maak je als ouders en school
samen goede afspraken? We bekijken deze vragen aan de hand van recente theorie van
binnen- en buitenlandse wetenschappers en vinden daarin praktische oplossingen voor veel
voorkomende problemen. In deze cursus is ruimte voor inbreng van specifieke vragen en het
van gedachten wisselen met andere cursisten.
De cursus omvat 5 lesmomenten van telkens anderhalf uur. Het eerste lesmoment wordt
vastgelegd. De andere dagen worden samen met de deelnemers gepland.
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Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Kempen
Ook in september wensen we een vervolg te bieden aan de plusdag. Hierbij komen hoogbegaafde kinderen 1 keer per week samen bij Arkades voor een hele dag onderwijs op maat.
Dit gebeurt telkens in samenspraak met de schooldirectie van het kind. Plusdag@Arkades is
een project waarbij hoogbegaafde leerlingen ingeschreven blijven op hun huidige school
maar 1 dag per week in het Arkadesgebouw les komen volgen. Het project is geschikt voor
leerlingen van 6 tot 15 jaar.
De plusdag biedt hoogbegaafde leerlingen een totaalpakket, gebaseerd op drie pijlers:
 omgang met ontwikkelingsgelijken
 uitdagende opdrachten
 psycho-educatie en leren-lerenvaardigheden
Vanaf het nieuwe schooljaar zal een nieuwe coach deze groep ter harte nemen. Meer
nieuws hierover volgt nog. De start van de eerste plusdag is voorzien voor de tweede helft
van september. Dit geeft ouders de kans om alles te regelen.
Een blik op de vorige periode Plusdag@Arkades:
 onderzoekend leren: de tong, Egypte, planeten, het dierenrijk, Napoleon, soorten
toeristen
 out of the box: bedenk een nieuw broodbeleg, ideeëntoestel, fantasiedier, op zoek
naar aanwijzingen
 wat is hoogbegaafd zijn?
 samenwerkingsactiviteiten: ik ben steengoed, smartgames, coöperatieve spellen, tent
opzetten
 filosoferen: hoe weet je dat je ouders van je houden?, heb je een naam nodig?, haiku,
beschermde dieren en uitsterven
 uitstappen: naar het reisbureau en Museum van Natuurwetenschappen in Tilburg
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27 gulle schenkers GEZOCHT!
Onze materialen zijn niet gratis! We zoeken nog steeds gulle
schenkers die een bijdrage willen leveren aan onze lesmaterialen.

We zouden graag een set coöperatieve spellen aankopen ter
waarde van €540. Als we 27 mensen vinden die bereid zijn om €20
te storten dan staan deze spellen binnenkort in onze kast. Ben jij
overtuigd? Aarzel dan niet langer en lever je bijdrage nog voor 1
september op rekeningnummer: BE 57 1325 4231 6735.
Vermeld in je mededeling: schenker coöperatieve spellen.
We zijn u ongelooflijk dankbaar!

Meet ’n greet
Op zondag 27 september ontmoeten we elkaar tijdens de meet ’n greet @Arkades.
We hopen iedereen een keertje samen te krijgen! Er wordt heerlijk gebruncht en animatie
voor groot en klein zal voor het nodige amusement zorgen.





Wanneer: zondag 27 september 2015 (van 10u30 tot 17u)
Waar: bij Arkades, Watervoort 6, Herentals
Wat: brunch (aan tafel of op het gras) met randanimatie
Deelname: €14 volwassenen en €7 voor kinderen van 4 tot 11 jaar

Inschrijven kan al online (zie startpagina website). Dank je wel!
Dank
je wel!

aan
alle vrijwilligersJedie
de nieuwe kan
PRArkades organiseert deze dag mede ten voordele van
Rodeneuzendag.
aanwezigheid
campagne mee helpen verspreiden!
dus een verschil betekenen voor velen.
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!
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