
          
   
 

Op Stap na school: Kinderen toeleiden naar vrijetijd in 
Roeselare 
 

Uitnodiging            13 november 2019 

 

Op Stap na school is een samenwerking tussen het onderwijs (scholen BS Ring, SBS De Brug en VCSR), 

De Trompet, VOC Opstap, Agentschap inburgering en integratie, Arktos en de brugfiguur onderwijs.  

Dit project is gesubsidieerd binnen Elk Telt vanuit Stad Roeselare.  

Tijdens de activiteiten van Op Stap na school bieden we een waaier aan activiteiten aan voor 

kinderen van eerste tot en met zesde leerjaar. Eén keer per maand kunnen ze proeven van 

verschillende vrijetijdsactiviteiten en laten we met hen kennis maken met vrijetijd in clubverband in 

Roeselare. We bieden activiteiten aan, bekijken samen met de leerkrachten welke activiteit welk kind 

gesmaakt heeft en leiden de gezinnen, die verschillende drempels kennen tot instap in een club, toe 

tot dit aanbod. Dit doen we in samenwerking met de brugfiguur onderwijs en buurtwerker van 

Arktos.  In september leerden we op woensdagnamiddag de jeugdbewegingen kennen. In oktober 

sportten we erop los tijdens workshops capoeira, taekwondo, skeeleren, voetbal, handbal, yoga, 

ropeskipping,…  

Op 13 november staat er als thema ‘Creativiteit’ op het programma. We proberen telkens connectie 

te maken met het bestaande aanbod door clubs uit de buurt uit te nodigen,…  

Tijdens het thema creativiteit werken we samen met SASK en andere creatieve organisaties.  

Ook konden we onder andere Arthur, de papa van Henry en Arnaud strikken om de kinderen onder 

te dompelen in de wereld van keramiek.  

Arthur is oorspronkelijk afkomstig uit Armenië en woonde lang in Rusland. In Rusland werkte hij in 

een keramiek atelier. In 2010 kwam hij samen met zijn vrouw Ani en hun oudste zoon Henry naar 

België. Ze vestigden zich in Charleroi. Daar exposeerde hij zijn werken.  

Het gezin woont sinds 2013 in Roeselare. Arthur bleef creatief aan de slag met keramiek en 

schilderkunst als hobby. In de K-TROLLE exposeerde hij zijn werken.  

Arthur vindt dit een mooie kans om de kinderen de kunst van keramiek aan te leren. In de toekomst 

wil hij graag workshops geven aan mensen. De droom van Arthur en Ani is een winkel met 

handgemaakte kunst te openen.  

Hopelijk is dit project ook voor hem een Op-stap naar de verwezenlijking van hun droom.  

 

 



De pers is welkom op woensdag 13 november om 13.45 u. in de SASK. We verzamelen in de foyer. 

Daarna kunnen jullie de kinderen aan het werk zien tijdens de workshop keramiek onder begeleiding 

van Arthur Aikazan. 

Meer info 

Daphné Debels | Brugfiguur onderwijs | daphne.debels@roeselare.be  

 

Bevoegde Schepenen:  

Michèle Hostekint | schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen | 0498 53 72 69 

Tom Vandekendelaere | schepen van Onderwijs | 0479 39 05 57 

Dirk Lievens | schepen van Jeugd | 0492 40 89 41        

 


