
• HOE ZIT HET KAMP IN ELKAAR? 
Elke dag is anders. Je kind krijgt een mix mee van programmeren en offline  
activiteiten om de programmeerconcepten te oefenen. De groepjes zijn verdeeld op leeftijd.

• MOET MIJN KIND AL MET EEN COMPUTER KUNNEN WERKEN? 
Absoluut niet. We beginnen van nul, je kind heeft geen voorkennis nodig.

• WAT MOET IK MEEBRENGEN? 
Enkel een lunch, voor de rest niets! Een computer zal klaarstaan voor je kind.

• IS ER OPVANG VOORZIEN? 
Ja, een halfuur ervoor en erna is er opvang.

• WAT MET CORONA? 
Wij zorgen ervoor dat de richtlijnen van de overheid strikt worden nageleefd. 

VEELGESTELDE VRAGEN

 

 

Goed met de computer kunnen werken is niet alleen supercool om te doen, het is ook nuttig 
voor de toekomst! Want het is even belangrijk als lezen en schrijven. Daarom begin je er best  
vroeg mee.

READY? SET... GO!

Op dit kamp leert je kind de basis van programmeren, logisch nadenken en 
probleemoplossend denken aan de hand van games. Ze leren ook stapsgewijs 
om zelf kleine games te maken.

 

• Het kamp start elke dag om 09u00 en eindigt om 16u30, met opvang van 08u30 tot 17u00.

    *te bewijzen met een klevertje van je mutualiteit op naam van je kind 

• Dit project wordt gefinancierd door het Digital Belgium Skills Fund dat maatschappelijk  
kwetsbare kinderen kansen wil bieden.

• Zonder kansentarief kost het kamp 270 euro.

HEB JE EEN KANSENTARIEF*, DAN BETAAL JE MAAR 10 EURO VOOR DE HELE WEEK
De plaatsen zijn beperkt! Schrijf in via www.codefever.be/dbsf2022

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Zit je kind in het 3e leerjaar tot en met het 2e middelbaar?

De groepjes zijn verdeeld op leeftijd.

Wil je dat je kind mee is met de digitale wereld?

Kom dan mee op kamp in de zomer!

OVERZICHT

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓Stedelijk Lyceum Pestalozzi
Jan de Voslei 6, Antwerpen

Sint-Ludgardisschool Merksem,
Kasterveldenstraat 1, Merksem

Koninklijk Atheneum Antwerpen
Franklin Rooseveltplaats 11, Antwerpen 

Stedelijk Lyceum Waterbaan
Waterbaan 159, Deurne

4 - 8 jul 11 - 15 jul 16 - 19 aug* 22 - 26 aug

*Opgelet, dit is een 4-daagse kampweek. Op maandag 15 aug is er geen kamp.

 

www.codefever.be/dbsf2022 09 336 10 73 dbsf@codefever.be

http://www.codefever.be/dbsf2021

