
ACHTERGROND 

‘Junior stadsdichter’ is een gedichtenwedstrijd voor kinderen van de derde 
graad lager onderwijs. Voor het eerst slaat Stad Roeselare hiervoor de 
handen in elkaar met ARhus.

Het thema voor 2020 is “KOERS”. Denk hierbij niet enkel aan wielrenners 
en ons museum, maar ook aan beweging, snelheid, de juiste koers varen 
en zo verder. Een begrip met veel mogelijkheden.

Op gedichtendag, 30 januari 2020, wordt onze junior stadsdichter bekend 
gemaakt. Doorheen het jaar duikt dit gedicht dan meermaals op in ons 
straatbeeld!

INZENDING

junior stadsdichter 2020
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Dien je gedicht in vóór zondag 15 december 2019.
- Per e-mail: stuur een mailtje met het gedicht naar:  
stadsdichter@roeselare.be.
- Per brief: breng jouw meesterwerk binnen aan de balie in ARhus.

Vermeld bij jouw gedicht (op de achterzijde!) volgende gegevens:
- voor- en achternaam
- geboortedatum
- adres
- school en klas
- telefoonnummer
- e-mailadres
- indien meerdere auteurs: graag de gegevens van alle auteurs



junior stadsdichter 2020

WINNAARS

- De winnaar(s) worden feestelijk bekend gemaakt op gedichtendag.
- De winnende gedichten zullen in de aandacht gebracht worden in 
Roeselare via verschillende kanalen.
- Indien deelgenomen in klasverband: De klas van het winnende gedicht 
wint een leuke klasprijs.
- Indien individuele deelname: Je wint een een leuke prijs.

JURY

- De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige en neutrale 
jury.
- De prijswinnaars ontvangen voor gedichtendag per telefoon of e-mail 
bericht over de prijs en de uitreiking hiervan.
- De uitslag die door de jury is vastgesteld is bindend. Er kan niet over 
worden gecorrespondeerd. 

ONDERSTEUNING

- Er worden gratis workshops aangeboden voor het vijfde en zesde 
leerjaar waar scholen uit Roeselare op kunnen intekenen. Deze workshops 
worden voorzien door professionelen.
- Indien u vragen of extra informatie wenst over de workshops kan u 
contact opnemen met ons: stadsdichter@roeselare.be of 051 26 23 66 
(vraag naar Janne Jacobs).

De eisen waaraan het gedicht moet voldoen:
- Het is nog niet eerder gepubliceerd. 
- Elke deelnemer mag maximaal 3 gedichten insturen.
- Een gedicht mag maximaal 4 auteurs hebben.
- De deelnemer zit in het vijfde of het zesde leerjaar.
- De deelnemer loopt school of woont in Roeselare.
- Het gedicht mag creatief aangepakt worden, maar dit hoeft niet.



TOT SLOT

- Stad Roeselare en ARhus hebben het recht om de ingezonden gedichten 
zonder vergoeding, maar wel uitsluitend ten behoeve van de wedstrijd te 
publiceren.
- Door je gedicht in te sturen ga je akkoord met dit wedstrijdreglement.
We wensen je veel plezier bij het schrijven van je gedicht en kijken uit naar 
jouw inzending.

Veel succes!


