
 

In maart 2017  is het Jeugdboekenmaand met als thema 'M/V/X, je bent wie je bent'. 

Studio Sesam en nik-nak, uitgevers van kleurrijke en meertalige kinderboeken nodigen 

iedereen uit voor de netwerknamiddag op 17 maart over 'Culturen en rolpatronen in 

kinderboeken'.  

 Wanneer: op vrijdagmiddag 17/03 vanaf 13.00u tot 17.30u 

 Waar: Syntra, Borsbeeksebrug 32 te 2600 Berchem (vlakbij Berchem-treinstation)  

 Voor wie: voorlezers, leerkrachten, schrijvers, illustratoren ... en iedereen die interesse heeft 

in kleurrijke kinderboeken 

 Prijs:  € 25 (incl. drank/hapje, 1 Sesam- of nik-nakboek naar keuze)  

 Boeken/methodiekenstand door DocAtlas en de initiatiefnemers  

 Inschrijven: je meldt je aan via deze link 

 Meer info: www.studiosesam.be en Facebook Sesam en nik-nak 

 

Programma  

13.00u:  Ontvangst en kennismaking  

13.45u:  Welkom door Chris Sterkens, nik-nak 

14.00u: Intro door gast M/V/X   

14.15u: Kim Lecoyer, onderzoekster Odisee, Kenniscentrum Hoger Instituut   

  voor  Gezinswetenschappen over 'opvoedingsidealen,    

  stereotypen en  rolpatronen' + beantwoorden vragen uit het publiek  

15.00u:  Column door Sesam-auteur, Sayira Maruf over kleurrijke kinderboeken  

15.10u  Pauze en 'post-it' tijd  

15.40u: Kruispuntdenken en kinderboeken: een interactieve oefening door Fatma  

  Arikoglu van vzw Ella  

16.20u:  Azmi Latif, debutante en schrijfster stelt haar eerste nik-nakboek voor  

16.40u:  Afsluiten door Ingrid Tiggelovend, Studio Sesam vzw  

16.45u:  Napraten met hapje en drankje en kies het boek dat je mee naar huis wil nemen 

https://www.syntra-ab.be/campussen/campus-antwerpen
https://goo.gl/forms/affxv1PMUGlCgWfb2
https://www.facebook.com/KamalKharmach/


Praktisch  

Je bent welkom vanaf 13u. en kan dan al informeel kennismaken met de andere deelnemers. 

Het programma start om 13.45u, zie link.  

We willen ook vragen om een prenten- of kinderboek mee te brengen waarvan jij vindt dat 

het meisjes en/of jongens op een niet-stereotype manier voorstelt. Vooral wanneer er ook 

sprake is van een andere cultuur, willen we dat graag weten. Heb je geen boek, dan ken je 

misschien wel een titel?  

Wil je materiaal tonen aan de andere deelnemers? Wij voorzien extra tafels waar je 

materiaal kunt leggen en bespreken.  

Ook DocAtlas, het provinciale documentatiecentrum met interculturele leermiddelen, zal 

met een stand aanwezig zijn, alsook Studio Sesam met de Sesam-kinderboeken en nik-

nak met de meertalige kinderboeken. 

Syntra Berchem, Borsbeeksebrug 32 ligt vlakbij het treinstation van Berchem. Tegenover het 

treinstation vind je een knooppunt van openbaar vervoer. De ondergrondse parking (€ 2/u) 

aan het gebouw is toegankelijk via  een afslag op de Borsbeeksebrug. Je kan ook voor 

hetzelfde tarief parkeren onder het stationsplein. Kom je met de trein, dan neem je de 

uitgang van het stationsplein en gaat meteen rechts naast het station de trap op naar de 

sporen. Er loopt een wandelpad dat je bij het Syntra-gebouw brengt.  

Je bent definitief ingeschreven als je 25 euro (incl. Sesam- of nik-nakboek naar keuze) 

overschrijft op het nummer IBAN BE65 0013 3359 4796 van Studio Sesam vzw met 

vermelding van je naam + 17/03/17. Nadien ontvang je een bevestigingsmail. Een 

aanwezigheidsattest kan aan het einde van de dag worden meegegeven.  

 

Van harte welkom!  Chris Sterkens (nik-nak) en Ingrid Tiggelovend (Studio Sesam)  

 

 

www.nik-nak.eu  -  www.studiosesam.be 

 

 

http://www.studiosesam.be/winkel
http://www.nik-nak.eu/
http://www.nik-nak.eu/
https://www.syntra-ab.be/campussen/campus-antwerpen

