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Contact
Voor meer informatie kun je mailen naar Geert Callebaut: 
geert.callebaut@odisee.be.

Over Odisee
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden 
(Lerarenopleiding, Sociaal-Agogisch Werk, Biotechniek, 
Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse 
vervolgopleidingen. De instelling wil state-of-the-art onderwijs 
aanbieden d.m.v. een integraal talentbeleid waarbij super- 
diversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten 
zijn. Ze heeft campussen in Aalst, Brussel, Gent en  
Sint-Niklaas. Voor meer info, surf naar www.odisee.be. 

Ik wens deel te nemen aan CodesCool en ben bereid me wekelijks naschools 
in te zetten en enthousiasme te tonen in de Codeklas. Ik ben fier op mijn 
lidmaatschap en spoor anderen aan mee te doen met het project.

Voornaam en naam

Handtekening nieuw lid van CodesCool Handtekening ouders/voogd

"



Droom je ervan een eigen computerspel te ontwerpen?  
Heb je altijd al een robot willen besturen?  
Ben je nieuwsgierig naar wat een computer zoal in petto heeft? 

Word dan snel lid van CodesCool! Leer programmeren en voel je 
een echte geheim agent, want je zult dingen begrijpen waarvan 
vele anderen niet eens weten dat ze bestaan.

Code-watte?
CodesCool zet zich in om kids uit het 5de en 6de leerjaar na 
schooltijd te leren programmeren. Jouw school heeft beslist 
deel te nemen aan dit initiatief. Je komt wekelijks een uurtje 
samen om aan de slag te gaan aan de computer. Je leert  
spelenderwijs programmeren met leuke software en leert  
zo hoe computers werken. Je creëert stap voor stap digitale  
verhalen en ontwerpt de leukste computerspelletjes en 
gaat zelfs aan de slag met robots. Allesbehalve een saaie 
computerles!

Voor wie?
Of je nu een jongen of een meisje bent, of je nu een  
computerexpert bent of niet zo goed met de computer  
kunt werken: iedereen is welkom in de bij de Codeklas.

Wat kost dat?
Lid worden van CodesCool en  
wekelijks naar de Codeklas komen  
is volledig gratis.

Waarom? 
Wanneer je een hele dag aan de computer doorbrengt, maakt 
dat jou niet automatisch computervaardig. Nochtans zal het in 
de toekomst net zo belangrijk zijn om met computers te werken 
en te programmeren als om goed Engels te spreken.

De belangrijkste redenen om te leren programmeren op een rij:

• Als kind leer je heel snel bij.
• Je kunt meer uit je smartphone, tablet en computer halen.
• Het is een vorm van expressie die taal, ruimtelijk inzicht,  

samenwerken, creatief denken en nog veel meer vaardig- 
heden stimuleert.

• Het is nieuw, cool, leuk én spannend.
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CodesCool vindt plaats in je eigen school!

Lokaal:

Dag en uur:

Coach:


