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Doet u mee?

De campagne heeft tot doel personeel, 
ouders en leerlingen bewust te maken 
van de meerwaarde van het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs. 
Onder het motto ‘Ik ben welkom’ laten 
de scholen een week lang zien waar 
ze voor staan: dat écht iedereen hier 
welkom is en dat er daarbij daad-
werkelijk respect en aandacht is voor 
verschillende levensbeschouwingen. 
Daarmee is de openbare en alge-
meen toe gankelijke school dé school 
waar kinderen goed worden voorbe-
reid op de samenleving van vandaag. 

Ook dit schooljaar 

komt er weer een 

campagne voor het 

openbaar en alge

meen toegankelijk 

onderwijs: de derde 

School!Week van  

17 tot 21 maart 2014. 

Een jaarlijks feest 

met een krachtige 

boodschap. 

Nieuw: win een tablet Layar  
laat  
deze  
krant  
leven

School!Week

In deze actiekrant vindt u 

veel inspirerende ideeën, 

maar kijk ook op de website 

www.openbaaronderwijs.nu, 

Daar kunt u stickers, kleur-

platen, posters en ander 

actiemateriaal bestellen.  

Er staat zelfs een kant-en-klare 

powerpointpresentatie over 

de kernwaarden, geschikt 

voor een ouderavond of  

de basis voor een interview 

met de plaatselijke pers.

Basisschool  
De Carrousel in 
Heerhugowaard 
heeft zin in de 
School!Week. 
(Archieffoto: 
John Oud).

Eigenlijk hoeft hier geen denominatie 
bij te staan: het is gewoon de School. 
De naam School!Week verwijst naar 
een wereld zonder denominaties, 
waarin alle kinderen gewoon samen 
naar School gaan.
Aan de eerste twee School!Weken 
deden al honderden scholen mee, 
en de eerste signalen wijzen er op dat 
in 2014 nóg meer scholen aanhaken. 
Dat is mooi, want hoe meer actie, hoe 

krachtiger het geluid. In week 12 van 
2014 moet de pers in het hele land bol 
staan van het positieve nieuws over het 
openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. 
Deze actiekrant is bedoeld om u te 
inspireren bij het opzetten van een 
feestelijk programma met een trotse 
boodschap over het openbaar en 
algemeen toegankelijk onderwijs. Doet 
u ook (weer) mee? •

Deze actiekrant is ver-
rijkt met Layar. Daarmee 
wordt de papieren krant 

interactief. Download 
de Layar-app met uw 
mobiele telefoon en 

scan de pagina’s waar 
het Layar-logo op staat. 
U komt direct uit bij extra 

informatie en films op 
internet. •

De eerste 100 scholen of besturen die 
zich opgeven voor deelname aan de 
campagneweek voor het openbaar 
en algemeen toegankelijk onderwijs, 
ontvangen een feestelijk cadeautje, 
aangeboden door De Badge Group. 
Ook wordt onder hen een Acer Aspire 
P3 tablet verloot. 
Stuur een mailtje naar het adres ikben-
welkom@vosabb.nl waarin u aangeeft 
wat uw programma in de School!Week 
wordt, dan maakt u kans op de tablet 
ter waarde van 599 euro, die gratis ter 
beschikking is gesteld door The Rent 
Company in Rosmalen. Vergeet niet 
in die mail ook uw naam en de naam 
van uw school of bestuur te vermelden, 
evenals uw telefoonnummer. Doe het 
snel, want de eerste aanmeldingen zijn 
al binnen. •

Wie meedoet aan de 
School!Week 2014,  

maakt kans op een 

gratis tablet!

Tip!

Download de gratis 
Layar App

Scan de artikelen 
met dit logo

Ontdek de 
interactieve content

INTERACTIVE PRINT
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 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Kent u Tristan nog van de  

School!-iPadkaart kaart met Layar?
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MET 
LAYAR
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‘ Dit straalt gastvrijheid  
uit en dat past bij ons’
Honderden scholen in het hele land hebben  

het bordje ‘Ik ben welkom’ inmiddels op de gevel 

geschroefd. Eén daarvan is obs De Straap in 

Helmond, waarvan directeur Marianne  

van Mierlo zegt: ‘Dit past zó geweldig  

bij onze school!’

Van Mierlo van De Straap was blij ver-
rast toen alle scholen van de Stichting 
Openbare Basisscholen Helmond op 
de nieuwjaarsreceptie begin 2013 de 
plaquette cadeau kregen. ‘Dit straalt pre-
cies uit wat willen: gastvrijheid. De Straap 
is een multiculture school met kinderen 
van wel 30 nationaliteiten: hier is echt 
iedereen welkom. Daarnaast bieden we 

plaats aan zorgleerlingen, ook kinderen 
die tot voor kort nog thuis zaten omdat 
ze nergens terecht konden.’ 
Van Mierlo hing het bordje dus meteen 
op, maakte er de passende foto bij 
met een groepje leerlingen en stuurde 
die in naar een fotowedstrijd van de 
School!Week 2013. Ze won de hoofd-
prijs, een improvisatievoorstelling van The 
Big Mo met de titel – hoe kan het ook 
anders – ‘Ik ben welkom’. ‘Een geweldige 

voorstelling waar onze leerlingen aan 
mee mochten doen, met veel humor, 
zéér leuk, echt een aanrader’, zegt ze. 
Meer over die voorstelling op pagina 4..
Met De Straap gaat het intussen erg 
goed. Niet alleen kreeg de school het 
stempel ‘Excellent’ van OCW, maar ook 
werd het TOP-certificaat van VOS/ABB 
toegekend. Bovendien scoorde de school 
deze zomer de hoogste gemiddelde 
Cito-score van Helmond. Dankzij een 
enorme inzet van het personeel en veel 
aandacht voor woordenschatonderwijs, 
gaat het goed met álle leerlingen. •

Heeft u nog geen plaquette met 
‘Ik ben welkom’? Deze is nog 
te bestellen. In twee formaten: 
klein (circa 210 x 125 x 6 mm) 
voor 20 euro of groot (circa 297 
x 175 x 8 mm) voor 30 euro. 
Bestellen kan op de website  
www.openbaaronderwijs.nu.

Tip!

Het is het ID!ee-trainingsspel, bedoeld 
voor de professionals in het onderwijs, die 
er al spelend achter zullen komen wat 
de kernwaarden precies beogen, hoe 
je ze concreet maakt in de dagelijkse 

Spelen met de 
kernwaarden

praktijk en hoe je ermee kunt scoren. 
Want degene die de kernwaarden het 
meest doeltreffend inzet, wint dit spel. 
Het ID!ee-spel is bij uitstek geschikt 
voor een teamdag van het openbaar 

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn 

bepaald geen kinderspel, maar er is wél een spel 

van gemaakt. 

onderwijs en past ook heel goed in 
de School!Week, de campagne voor 
het openbaar onderwijs. Immers, 
het maakt het team bewust van de 
identiteit van de openbare school. 
Dat is belangrijk, want het zijn de 
leerkrachten die elke dag de iden-
titeit uitdragen. Het spelen met de 
kernwaarden leidt tot scoren met de 
kernwaarden in de school zelf. 

Dit trainingsspel is ontwikkeld door 
VOS/ABB, waar u het kunt bestellen 
voor de ledenprijs van 25 euro per spel 
of voor 75 euro per 4 spellen. Wie de set 
van 4 spellen bestelt, krijgt er meteen 
een workshop met spelleider bij.  •

Met het hele 
team het 

ID!ee-spel 
spelen: echt 
iets voor de 

School!Week. 
Hier zijn de 

personeels-
leden van 
Proloog in 

Leeuwarden in 
actie.

Gratis workshop tijdens de School!Week 
In de School!Week 2014 geeft VOS/ABB de ID!ee-workshop mét de spellen -aan leden- twee  

keer gratis (incompany). Meld u aan via ikbenwelkom@vosabb.nl.

SCAN
MET 

LAYAR

SCAN
MET 

LAYAR

‘De voorstelling  
van The Big Mo  
zit vol humor en 

interactie’

Obs De Straap in Helmond.

Obs Triangel in Steggerda. Obs Kiezel en Kei in Bergambacht.

Obs Oosterschelde in Scherpenisse.
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1 Iedereen welkom

2  Iedereen benoembaar

3 Wederzijds respect

4 Waarden en normen

5  Van en voor de 
samenleving

6  Levensbeschouwing  
en godsdienst

De openbare identiteit, een lastig begrip? Niet meer voor leer

krachten die het Diploma Openbaar Onderwijs hebben gehaald. 

Zij weten voortaan hoe ze de openbare 
identiteit in het dagelijks leven concreet 
vorm kunnen geven en brengen het 
ook over op ouders. Zo versterken zij elke 
dag de openbare identiteit. Steeds meer 
schoolbesturen investeren daarom in de 
opleiding voor het Diploma Openbaar 
Onderwijs.

Stichting Aves merkt dat het werkt
Een voorbeeld is de Stichting Aves in 
Emmeloord, die aan alle 350 personeels-
leden van de 26 aangesloten scholen 
heeft gevraagd een identiteitsdiploma 
te halen. Aves bestuurt niet alleen 
openbare, maar ook katholieke en 
oecumenische scholen in de Noordoost-
polder, Kampen en Vollenhove. Ook zijn 
enkele openbare en katholieke scholen 
van Aves samengevoegd tot samenwer-
kingsscholen. Ongeveer de helft van de 
leerkrachten gaat op voor het Diploma 

Openbaar Onderwijs (DOO). Herman 
Snelder, adviseur van het College van 
Bestuur: ‘Wij hebben identiteit losgekop-
peld van godsdienst. Elke school heeft 
een eigen identiteit, waaraan de leer-
krachten binnen de opgestelde kaders 
vormgeven. Dat besef willen we verster-
ken met zo’n identiteitsopleiding. We 
merken dat het werkt.’

Identiteit zichtbaar maken
De eerste drie groepen zijn inmiddels 
klaar met de cursus en de eerste 59 
diploma’s zijn uitgereikt. Vier andere 
groepen draaien nog, met onder 

‘Hier heb ik wat aan, óók bij de kleuters’

Nynke Renske Hiemstra, leerkracht van groep 1 en 2 op samenwerkingsschool De 
Klipper in Luttelgeest, is één van de cursisten die nog bezig is voor het Diploma 
Openbaar Onderwijs. Zij vindt de cursus interessant en inspirerend. ‘Op ons 
verzoek kregen we ook een les die helemaal was toegespitst op de praktijk in 
samenwerkingsscholen. Toen ontstond echt een interessante discussie over het 
omgaan met de verschillen tussen de leerlingen. Ja, hier heb ik echt wat aan 
op school, óók bij de kleuters’.

Actiekorting op deelcertificaat
Ter gelegenheid van de actie School!Week bieden VOS/ABB en de Vereniging 
Openbaar Onderwijs eenmalig 50 procent korting op een cursus voor het deel-
certificaat van het Diploma Openbaar Onderwijs, dat vrijstelling biedt voor een 
deel van de opleiding. 

De deelcursus omvat twee bijeen- 
 komsten over de ontstaansgeschie-
denis van het openbaar onderwijs, de 
kernwaarden, burgerschap en levens-
beschouwing in de openbare school. 

Normaal kost deze deelcursus 100 euro 
per deelnemer, in de School!Week is 
dat 50 euro per deelnemer. Maximum 
aantal deelnemers is 25. Deze mogen 
afkomstig zijn van een of meer scholen, 

maar de cursus wordt altijd incompany 
gegeven. Data in overleg, maar een van 
de sessies moet in week 12 vallen om in 
aanmerking te kunnen komen voor de 
korting. Meer informatie en inschrijven via 
de website www.openbaaronderwijs.nu 
of via een mailtje naar ikbenwelkom@
vosabb.nl o.v.v deelcertificaat. •

De eerste gediplomeerden van stichting Aves met hun Diploma Openbaar Onderwijs.

Diploma Openbaar Onderwijs

versterkt de  
openbare identiteit

anderen leerkrachten van samenwer-
kingsschool De Klipper in Luttelgeest. 
Ook directeur Monique den Dekker, 
die zelf uit het katholiek onderwijs komt 
en al een catechese-diploma heeft, 
volgt zoveel mogelijk DOO-lessen. ‘Het 
is belangrijk om in onze samenwer-
kingsschool zowel de katholieke als de 
openbare identiteit zichtbaar te maken’, 
zegt zij. ‘De DOO-cursus besteedt aan-
dacht aan de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs en aan de verschil-
lende levensbeschouwingen, maar ook 

De kernwaarden  
van het openbaar 
onderwijs in  
het kort

SCAN MET LAYAR
VOOR uiTLEg OVER  
dE kERNwAARdEN

SCAN
MET 
LAYAR

‘Identiteit van  
elke school  

zichtbaar maken’

Obs Omnibus in Baarlo.

Obs De Meander in Amersfoort.

Obs Elshof in Wijhe.

aan de manier waarop je daarover met 
kinderen in gesprek kunt gaan. Het gaat 
niet alleen om kennismaken met elkaars 
achtergrond, maar ook om leren waar-
deren, respecteren en verbinden.’ 
Snelder vult aan: ‘Dat kan via bepaalde 
methodes, zoals Heb ’t Lef, maar het is 
pas helemaal goed als onze leerkrach-
ten dat zélf structureel in de school 
inbedden en actuele gebeurtenissen 
aangrijpen voor een gesprek over waar-
den. Het DOO geeft daar handvatten 
voor’. •
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En nu: actie! 
Zet ook úw school  
in de schijnwerpers!

Tentoonstelling over 
kernwaarden
Vertel uw leerlingen over de kernwaarden 
van het openbaar onderwijs en laat ze die 
op creatieve wijze verbeelden: knutselen, 
filmen, fotograferen, tekenen. Van de resul-
taten maakt u een tentoonstelling waarvoor 
u niet alleen de ouders, maar alle buurtbe-
woners uitnodigt. Leg de rode loper uit en 
haal ze binnen! 

Verkiezingstijd  
= debatteren
Midden in de derde School!Week zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 
Een mooie aanleiding om aandacht te 
besteden aan burgerschapsvorming 
en maatschappelijke betrokkenheid. 
Het voortgezet onderwijs kan een debat 
met plaatselijke politici organiseren; het  
primair onderwijs kan met de bovenbouw 
een debatwedstrijd in de raadzaal opzet-
ten. Kijk voor meer info op pagina 6 en op  
www.hetdebatbureau.nl.

Maak een buurt-
krant of film
Laat uw leerlingen eens buurtgenoten inter-
viewen en fotograferen of filmen: vaders en 
moeders, maar ook winkeliers, senioren, 
de stratenmaker of de krantenbezorger. Zo 
ontdekken ze de verhalen achter de voor-
deuren en ontstaat meer begrip en respect. 
Maak van de resultaten een buurtkrant en 
bezorg die in de buurt of zet alles op de 

website. Ook leuk: een lipdub (een muziek-
film van één lang shot) waarin de leerlingen 
hun school laten zien. Voor de website en 
om te vertonen op open dagen.

Zang, dans  
en ballonnen
Dit trekt de aandacht: met ál uw leerlingen, 
al dan niet getooid met een (zelfgemaakt) 
welkom-petje, naar buiten om een act met 
zang, dans en ballonnen te doen op een 
centraal plein of bij het raadhuis. Geef het 
tijdstip van tevoren door aan de plaatselijke 
pers, zodat er fotografen aanwezig zijn. Of 
maak zelf foto’s en stuur ze naar de plaat-
selijke krant. En tegen iedere voorbijganger 
die vraagt: ‘Wat is hier aan de hand?’, zegt 
u natuurlijk: ‘Dit is het openbaar onderwijs!’

Nodig een  
(lokale) held uit
Een held inspireert. Denk eens aan een 
succesvolle oud-leerling, een plaatselijk 
bekende sporter, de burgemeester, een 
schrijver, acteur, danseres of politicus. Er 
woont vast wel iemand in uw woonplaats 
die kan of wil vertellen hoe hij zijn of haar 
succesvolle loopbaan is begonnen op de 
openbare school. Zo’n bezoekje is meteen 
een mooi persmoment.

Heilige-huisjesdag
Met een excursie langs ‘heilige huisjes’ 
besteedt u actief aandacht aan verschil-
lende levensbeschouwingen. Bekijk met uw 
leerlingen de verschillen en overeenkomsten 
tussen een kerk, een moskee, een synagoge. 
Een mooie aanleiding om met de leerlingen 
te praten over godsdienst, levensbeschou-
wing, diversiteit en respect. Aansluitend kunt 
u ook een ouderavond over levensbeschou-
wing en filosofie organiseren.

Posters en  
kleurplaten-actie
Simpel maar doeltreffend: deel kleurplaten uit 
(gratis te downloaden van www.openbaar-
onderwijs.nu), laat uw leerlingen kleuren en 
laat ze thuis voor de ramen hangen. Als het 
mee zit, komt de hele wijk er vol mee te han-
gen. Dan wordt er al gauw gepraat over het 
openbaar onderwijs. U kunt natuurlijk ook 
posters bestellen voor uw school.  •

Passend theater  
in de School!Week
Theater AanZ  
over diversiteit
De voorstellingen van Theater AanZ 
gaan over het thema homoseksu-
aliteit en passen daarmee perfect 
in de School!Week, die immers als 
thema heeft ‘Ik ben welkom’. Thea-
ter is een vrolijke en toegankelijke 
manier om seksuele diversiteit zicht-
baar en bespreekbaar te maken op 
uw school. Er zijn voorstellingen voor 
voortgezet én primair onderwijs en 
ouderavonden. 

‘Lokaal G1.25’
Een interactieve voorstelling over vriend-
schap en homoseksualiteit, die zich 
afspeelt tussen vier leerlingen in een 
klaslokaal. De thema’s zijn vriendschap, 
vooroordelen, pesten, scheldgedrag 
en veiligheid op school. Geschikt voor 
leerlingen van de bovenbouw van het 
voortgezet onderwijs, van VMBO tot en 
met gymnasium (in overleg ook te boe-
ken voor tweede klassen).

‘En een prettig weekend’
Dit is een workshop over de invloed 
van vooroordelen over homoseksua-
liteit, scheldgedrag en uitsluiting van 
homoseksuele leerlingen en/of per-
soneelsleden zichtbaar gemaakt. Het 
onderliggende thema is een veilig 
schoolklimaat voor en door iedereen. 
‘En een prettig weekend’ kent een ver-
sie voor het basisonderwijs en voor het 
voortgezet onderwijs.

Gaia, een moeder
‘Gaia, een moeder’ is een aangrijpend 
en liefdevol portret van een moeder, 
die worstelt met de liefde voor haar 
(homoseksuele) zoon. Deze interactieve 
voorstelling is heel geschikt voor een 
ouderavond. •

Speciaal voor leden  
van VOS/ABB 
10% korting op de voorstellingen 
van Theater AanZ (uitsluitend te 
boeken voor de actieweek week 
12 in 2014). Meer informatie & 
reserveren: www.theater-aanz.nl 
en boekingen@theater-aanz.nl.

Informatie en boekingen
Femme Hammer - Femme@vanEngelenburgTheater.nl. Vermeld in uw e-mail 
de titel van de voorstelling (bv ‘Ik ben welkom’ van The Big Mo).

Kijk voor meer ideeën op www.openbaaronderwijs.nu.

De derde School!Week, 

van 17 tot en met 21 maart 

2014, is dé kans om ook 

uw school in de schijnwer

pers te zetten. Open de 

deuren en laat zien wat het 

openbaar en algemeen 

toegankelijk onderwijs te 

bieden heeft. Maak er een 

feest van! Ter inspiratie hier 

wat ideeën.
SCAN
MET 
LAYAR

Improvisatie met The Big Mo
Theatergroep The Big Mo nodigt leerlingen uit om mee te denken en mee te spelen. 
Eén van hun voorstellingen wordt gebouwd rond het thema van de campagneweek: 
‘Ik ben welkom’. Boekt u een voorstelling voor in de actieweek, dan krijgt u korting.

Themavoorstelling: 
ik ben welkom!
Een improvisatiestuk voor zowel primair 
als voortgezet onderwijs. 

 Hard op de Tong
Dit is een voorstelling met een serieuzere 
ondertoon over een door de school 
gekozen thema. Op maat gemaakt over 
thema’s als pesten, liefde, discriminatie 

en de eigen toekomst. Voor groep 8 en 
brugklasleerlingen.

 De docent wil ook wat:  
voorstelling op maat. 
Speciaal voor docenten en ouders ont-
wikkelde The Big Mo een voorstelling 
die aansluit bij studiedagen, thema-
avonden en/of ouderavonden. Thema 
op aanvraag. •

Deze actie is exclusief geldig voor leden van VOO en VOS/ABB en voor voorstellingen die inge-
pland worden in de actieweek (week 12, 2014). Voorstellingen die per 1 september al ingepland 
staan bij Theater in School kunnen niet verplaatst worden naar de actieweek om gebruik te 
maken van de acties. Kijk voor meer info op: www.theaterinschool.nl (basisonderwijs of voort-
gezet onderwijs)
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Zoekt u een spraakmakend, passend en toch 

betaalbaar programma voor de School!Week? 

Kijk dan eens in deze lijst met speciale 

aanbiedingen. 

Burgerschap  
en filosoferen
De filosofen van WonderWhy en 
Wereldwijs bieden vier workshops aan 
met korting voor leden van VOS/ABB 
en/of VOO. Kies uit: 
•  Burgerschap en identiteit
•   Liefde, relaties en seksualiteit 
•  Socrates in de klas: de juf of mees-

ter als gespreksleider
•  Een extra uitdaging: filosoferen in 

plusgroepen. 
Een workshop voor maximaal 15 leer-
krachten kost in totaal 180 euro voor 
leden van VOS/ABB en VOO (voor 
niet-leden: 270 euro). Een workshop 
voor kinderen (max. 30) duurt mini-
maal 1 uur en kost 60 euro per uur 
voor leden en 90 euro voor niet-leden. 
Meer informatie: wereldwijs-filoso-
feren.nl/workshops. Kijk ook op  
www.wonderwhy.nl en wereldwijs-filo-
soferen.nl. •

Speciale aanbiedingen  
voor de School!Week

Kijk op pagina 7 
voor de speciale 
aanbiedingen 

van VOS/ABB en 
de Vereniging 

Openbaar 
Onderwijs

SCAN
MET 

LAYAR

Proeverijen humanistische vorming
Gratis in de School!Week een aantal ‘proe-
verijen humanistische vorming’ op vier 
expertgebieden voor leden van VOO en 
VOS/ABB, gericht op leerkrachten. Aangebo-
den door HVO, humanistisch centrum voor 
onderwijs en opvoeding.

Workshop levensbeschouwing
Door Marijke van Meenen (po, in company). 
Maak nader kennis met het begrip levensbe-
schouwing en ‘proef’ interactieve werkvormen 
die je direct met je leerlingen kunt gaan doen.

Atelier van de sociale levenskunst
Door Ibeline Polak en Saskia Heusèrr (po, in 
company). In deze workshop maken we de 
sprong naar sociale levenskunst en democra-
tische vorming in de klas. 

Spelen met denken
Door Alexandra Bronsveld (po) (in company). 
Een workshop waarin we een filosofisch thema 

verkennen aan de hand van een prikkelende 
startvraag. Met het materiaal kun je meteen 
van start in je eigen groep! 

Voelen en denken in heldere taal 
Door Annemarie Geelhoed (po). Deze gratis 
workshop voor leerkrachten is op 19 maart in 
Utrecht en gaat over de communicatie van 
gevoelens en gedachten. Daarbij worden 
hart- en hoofdkaarten gebruikt. Ook leren 
de deelnemers werken met de gevoelens-
thermometer in de klas: als woorden tekort 
schieten…, valt er veel te zeggen. Zowel de 
hart- en hoofdkaarten (te bestellen via www.
hvo.nl) als de gevoelensthermometer (zelf 
maken) zijn direct te gebruiken als middelen 
om waardenvol te communiceren in de klas. 
Tijd en plaats: 19 maart, 15-17 uur in Utrecht 
(Zwarte Woud 2).
Inschrijven voor het HVO-aanbod via  
ikbenwelkom@vosabb.nl. •

Uitwisseling 
verruimt  
blikveld
De stichting Welkom in mijn Wijk 
(WIMW) brengt kinderen samen die 
weliswaar in hetzelfde land, maar toch 
in andere werelden opgroeien. Kinde-
ren uit een dorp hebben vaak ideeën 
over kinderen uit ‘de grote stad’, en 
andersom. Kloppen die ideeën? Zelfs 
in verschillende wijken van dezelfde 
stad kan de leefwereld van kinderen 
al enorm verschillen. Tijdens een uitwis-
seling van Welkom in mijn Wijk kunnen 
kinderen kennismaken met leeftijdge-
nootjes uit andere bevolkingsgroepen. 
In de School!Week 2014 biedt WIMW 
(www.welkominmijnwijk.nl) gratis de 
introductiemodule voor een online 
uitwisseling voor groep 6, 7 of 8. Een vol-
ledig uitwisselingsprogramma beslaat 
6 dagdelen verdeeld over 2 weken. 
Mail naar info@welkominmijnwijk.nl. •

Gratis les materiaal over diversiteit
De Interculturele Alliantie biedt basisscholen 
gratis lesmateriaal om met leerlingen van de 
bovenbouw in gesprek te gaan over diversiteit 
en alle thema’s die hieraan verbonden zijn. De 
lessen en de handleiding zijn te vinden op de 
website www.allemaal-anders.nl . 
Voor het voortgezet onderwijs is er het pro-
gramma ‘A classroom of difference’, dat 
handvatten biedt om met jongeren in gesprek 

te gaan over diversiteit. Het programma is 
gericht op bewustwording en het bestrijden 
van vooroordelen, discriminatie en uitslui-
ting. Docenten kunnen deelnemen aan een 
opleidingsweek, maar u kunt ook met externe 
trainers werken. Of ga zelf direct aan de  
slag met het gratis lesmateriaal van  
www.diversiteitindeklas.nl . Kijk voor meer infor-
matie op www.interculturele-alliantie.nl. •

Schoolvisite burgerschap en diversiteit
Een schoolvisite van Edudivers is een interac-
tieve belevenis van één dag voor leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs. Op die dag onder-
zoeken leerlingen zelf de sfeer op school rond 
burgerschap, diversiteit en homoseksualiteit 

op school. Hoe is de situatie en kan die 
verbeteren? De dag eindigt met concrete 
aanbevelingen. Speciaal voor de School!Week 
verzorgt EduDivers deze schoolvisite één 
keer gratis voor leden van VOS/ABB en VOO. 

Normale prijs: 1000 euro (inclusief verslag en 
aanbevelingen). Meer informatie op www.edu-
divers.nl. Meld u snel aan, want wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt. Aanmelden bij Peter 
Dankmeijer via info@edudivers.nl. •

Leren filosoferen met kinderen
Workshop ‘Filosoferen met kinderen’
Deze workshop van de stichting Leren Filoso-
feren is speciaal voor de leerkrachten in het 
basisonderwijs die kennis willen maken met 
de leermethode Filosoferen met kinderen,  
en de moeilijkheden en mogelijkheden van 
de methode willen leren kennen. Trainer is 
drs. Rudolf Kampers (filosoof en voorzitter 

van de Stichting Leren Filosoferen) of drs. 
Jan Ewout Ruiter. Hier kunnen maximaal drie 
schoolteams aan deelnemen. De kosten zijn 
normaal 275 euro, maar leden van VOS/ABB 
die een workshop plannen in de School!Week, 
krijgen 50 procent korting. Zie: www.filosoferen-
metkinderen.nl.

Deze programma’s worden u gratis of met forse korting aangeboden door partners van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO),  
instellingen die de actieweek voor het openbaar onderwijs van harte ondersteunen. Hun aanbod past naadloos bij de doelstellingen van de School!Week.

Brandveilig-
heid en afval
De Grontmij biedt twee verschillende 
workshops aan, die in de School!Week 
gratis zijn. Aanmelden via erica.van-
meekeren@grontmij.nl. Voor meer 
informatie mailt u naar hanneke.
wolthoorn@grontmij.nl. Wees er snel 
bij, want beide workshops worden 
slechts één keer per dag verzorgd.

Brand meester?
Een workshop voor het primair onder-
wijs over brandveiligheid binnen het 
schoolgebouw. Leerlingen maken een 
tocht door hun eigen school om hun 
school op brandveiligheid te testen.

Afval bestaat niet!
Een workshop voor het voortgezet 
onderwijs met als thema bewustwor-
ding van het gebruik van materialen. 
Wat is de impact van dit gebruik  
(oa CO2 voetafdruk) en hoe kun je 
dat verminderen? •
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De Inspiratiekalender is nog maar net uit, 
maar honderden openbare basisscholen 
hebben ‘m al in huis. Het enthousiasme in 

‘Wij waren meteen enthousiast’, zegt 
Elly Spiekerman namens Ronduit, het 
bestuur van het openbaar primair onder-
wijs in Alkmaar. En Sandra Gielesen van 
Bobob, het openbaar basisonderwijs in 
het Friese Boarnsterhim, zegt: ‘Een waar-
devol instrument, dat zagen wij meteen’. 
Ronduit bestelde 27 exemplaren, voor 
elke locatie één. En Bobob kocht er zelfs 
80, voor elk lokaal in elke school één.

Veel enthousiasme over

Om concreet invulling te geven aan de openbare identiteit
de scholen is groot: ze zien veel mogelijk-
heden om met dit instrument concreet 
invulling te geven aan de identiteit van 

een kalender  
zonder data

daardoor blijft hij onbeperkt houdbaar. 
Wat deze kalender dan wel biedt? Voor 
elke schooldag een idee voor een inhou-
delijk interessant kringgesprek in de klas. 
Het zijn vragen of dilemma’s over con-
crete maatschappelijke onderwerpen, 
die te maken hebben met wederzijds 
respect, waarden en normen of levens-
beschouwing: de kernwaarden van 
openbaar onderwijs. Maar dan op een 
manier die kinderen aan het denken zet. 
Op de achterkant van elk kalenderblad 
staan praktische tips voor de gespreks-
leiding, de juf of meester. •

‘ Een waardevol instrument’
Alle leden van VOS/ABB kregen deze zomer één Inspiratiekalender toegestuurd. 

Scholen zijn behoorlijk creatief in het opzetten van 

een passend programma. Dat werd in de vorige twee 

School!Weken wel duidelijk. Hier een greep uit succesvolle 

programma’s van vorige jaren. 

Dit was een succes!

‘We hebben ze aan de scholen cadeau 
gegeven ter gelegenheid van de Dag 
van de Leraar op 5 oktober’, zegt Giele-
sen. ‘In elke klas ligt er nu een. Daarmee 
willen we stimuleren dat er in elke klas 
zingevingsgesprekken worden gevoerd. 
De reacties waren zo positief, dat ik denk 
dat hij zeker wordt gebruikt. Elke leerkracht 
kan een passend onderwerp kiezen, bij-
voorbeeld iets dat past bij de actualiteit’. 

www.openbaaronderwijs.nu in de gaten. 
De conferentie is bedoeld voor kinderen 
uit de leerlingenraden van basisscholen.

Welkom in de ruimte
Astronaut André Kuipers kwam in 
School!Week 2013 op uitnodiging van 
het openbaar onderwijs naar Meppel. 
Het werd een geweldige happening in 
de plaatselijke schouwburg, waar alle 
achtstegroepers van de negen scholen 
van Stichting Promes (Primair Openbaar 
Onderwijs Meppel en Staphorst) aan 
Kuipers’ lippen hingen. Hij vertelde over 
zijn ruimtereis en vertoonde een specta-
culaire film. De foto van Kuipers met alle 
scholieren haalde natuurlijk de plaat-
selijke krant. Een mooi evenement rond 
een landelijke held. 

Discussie en filosofie
De Stichting Openbaar Onderwijs in 
Kampen zette haar openbare scholen 
in School!Week 2013 op de kaart door 
aan de buitenwereld te laten zien dat 
het openbaar onderwijs juist aandacht 
besteedt aan levensbeschouwing en 
zingeving. Er werd een discussieavond 
georganiseerd in – toepasselijk – een 
sfeervolle kapel, en op de scholen waren 
openbare filosofielessen, waar veel 
ouders een kijkje kwamen nemen om te 
zien hoe de openbare school levensvra-
gen bespreekt met kinderen. De kids zelf 
lieten ook van zich horen met een vro-
lijke flashmob op een centraal plein in de 
binnenstad van Kampen, waar de plaat-
selijke pers veel aandacht voor had. •

Lipdub
Diverse scholen maakten in de 
School!  Week 2013 een echte lipdub: 
een filmpje uit één shot, waarin de 
kinderen hun school lieten zien op de 
muziek van een populair nummer. Leuk 
om te doen voor de kinderen, er wordt 
over gepraat. De kernwaarden kunnen 
worden uitgebeeld en het promofilmpje 
blijft nog lang inzetbaar op open dagen 
en bij andere festiviteiten. Een aantal 
filmpjes, ook van flashmobs, staat op  
www.openbaaronderwijs.nu/film.

In Alkmaar worden de kalenders in de 
teamkamers gelegd, ter inspiratie van 
de teamleden. ‘Leerkrachten kunnen 
hem dan beurtelings gebruiken in de 
klas en elkaar inspireren met hun erva-
ringen’, aldus Spiekerman. ‘Het is een 
mooie manier om leerkrachten ervan 
bewust te maken hoe ze de openbare 
identiteit echt een gezicht kunnen 
geven.’ •

De Inspiratiekalender: te bestellen via  
www.openbaaronderwijs.nu voor de ledenprijs  

van 15.50 euro excl. verzendkosten.

Kinderconferentie HOPE XXL
De kinderconferentie HOPE XXL, gericht 
op een betere wereld voor iedereen,  
werd precies in de School!Week 2013 
georganiseerd in Madurodam, omdat 
het doel zo mooi aansluit bij de kernwaar-
den van het openbaar onderwijs. In de 
visie van de HOPE-jeugd moet iedereen 
welkom zijn in de wereld van de toekomst. 
Ook in 2014 is er weer een kinderconfe-
rentie. Houd de aankondigingen op 

Rechts:  
André Kuipers met 

achtstegroepers  
in Assen.  

Boven: Kinderen 
zijn aan zet op  

de HOPE XXL  
conferentie.

SCAN
MET 

LAYAR

de openbare school.  Het grappige is dat 
op deze ‘kalender’ niet eens data staan. 
Maar daar is over nagedacht, want juist 
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‘Juist in de verkiezingstijd willen lokale 
politici graag meewerken aan een scho-
lierendebat’, zegt Bloemberg. ‘Leerlingen 
kunnen prima in discussie gaan met 
gemeenteraadsleden. Zoek er thema’s uit 
de eigen omgeving bij en leer de jongelui 
hoe ze hun eigen mening kunnen verwoor-
den en respectvol naar anderen luisteren.’ 
Zo’n activiteit past helemaal bij het open-
baar onderwijs, bij burgerschapsvorming 
en maatschappelijke betrokkenheid. 
Leerlingen trainen hun spreekvaardigheid, 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014  

vallen precies in de School!Week: op 19 maart.  

Dat gebeurt maar eens in de vier jaar. ‘Dus grijp  

je kans’, zegt Frits Bloemberg, directeur van het 

Debat bureau. ‘Organiseer een debat!’

Leerlingen 
van openbare 
basisscholen op 
het pluche in de 
raadzaal van 
Assen.
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Raadsverkiezingen in de School!Week:

grijp je kans 

maar leren ook respectvol naar ander-
mans mening te luisteren. 

Schaduwverkiezingen
 Voor het voortgezet onderwijs tipt Bloem-
berg om zo’n debat een paar weken 
voor de verkiezingsdag te organiseren. 
In de actieweek zelf kan de school erop 
terugkomen: hoe verlopen de verkiezin-
gen? Schaduwverkiezingen op school 
zijn ook altijd leuk en leerzaam. Dit vereist 
natuurlijk allemaal wel wat organisatie 

van tevoren, maar het zal ook veel pers-
aandacht opleveren!

Naar de raadzaal
In het primair onderwijs zijn debatwed-
strijden succesvol, zo weet Bloemberg uit 
ervaring. Vaak is het mogelijk om een finale 
te organiseren in de raadzaal van de stad 
of het dorp. ‘Een bezoekje aan het gemeen-
tehuis is natuurlijk leuk, maar het gaat pas 
echt leven als de kinderen daar zelf debat-
teren over thema’s die hen aanspreken’. 

Speciaal voor leden van VOS/ABB en VOO

Soms kunt u dit zelfs gratis organiseren, 
want in de School!Week wordt elk van 
onderstaande activiteiten één keer 
gratis weggegeven. Boek snel, dan 
maakt u kans op een gratis evenement. 
Hieronder een overzicht van alle moge-
lijkheden, meer informatie op de website 
www.openbaaronderwijs.nu.

Hoe openbaar is uw school? 
Gratis analyse
Met behulp van het Zelfevaluatie-
kader (ZEK) Identiteit kunt u meten 
hoe openbaar uw onderwijsorgani-
satie is. De resultaten blijken vaak een 
eyeopener. VOS/ABB helpt u door het ZEK-
traject heen en maakt een analyse op.  
Op basis daarvan bespreekt u de 
borging van identiteit en eventuele ver-
beterpunten. Schrijf in via ikbenwelkom@
vosabb.nl. 

‘Kernwaarden: zichtbaar, 
merkbaar, voelbaar!’ 
Hoe vertaal je de kernwaarden van het 
openbaar onderwijs naar de praktijk? 
In deze workshop van VOS/ABB maakt 
het team zelf de papieren kernwaar-
den zichtbaar, merkbaar en voelbaar. 
Inschrijven via ikbenwelkom@vosabb.nl 

Levensbeschouwing, juist  
in het openbaar onderwijs!
Deze workshop van VOS/ABB gaat over 
het leergebied levensbeschouwing 
binnen het openbaar onderwijs. Welke 
thema’s passen hierin en wat doen we 
er al aan in ons onderwijs? Waar ligt de 
grens tussen ondersteunen in ontwikke-
ling en indoctrinatie? Ook gaat het over 
competenties en methoden. Inschrijven 
via ikbenwelkom@vosabb.nl 

Het verhaal van je school
Kun jij in één minuut op inspirerende 
wijze vertellen wat jouw openbare school 
uniek maakt? En kunnen alle teamleden 
en ouders dat ook? Identiteit blijft voor 
buitenstaanders vaak onduidelijk. Hoe 
komt dat? En… kun je dat positief veran-
deren? Daar gaat deze sessie over. Schrijf 
in via ikbenwelkom@vosabb.nl.

Ouderavond 
ontmoetingsonderwijs
Op deze ouderavond ontstaat met 
ondersteuning van de VOO een gesprek 
over de identiteit van de openbare 
school. Openbaar onderwijs is immers 
niet neutraal, maar heeft een eigen 
identiteit, gebaseerd op de ontmoeting, 

de dialoog, het respect en de verdraag-
zaamheid voor elkaar. Hoe komen deze 
waarden en normen in uw dagelijkse 
onderwijspraktijk tot uiting? Reserveer via 
scholing@voo.nl of bel naar 036 5331500.

Teamtraining: Een sterk schoolprofiel
Hoe profileer je jouw school en hoe 
betrek je ouders daarbij? Deze teamtrai-
ning van de VOO geeft het team een 
concreet en breed gedragen beeld van 
het gewenste schoolprofiel, en er wordt 
meteen een start gemaakt met de uit-
werking ervan naar de dagelijkse praktijk 
en een plan om ouders en omgeving  
te betrekken. Reserveer via scholing@
voo.nl of (036) 5331500.

Iedereen is welkom, ook ouders!
Een workshop van VOS/ABB over de 
kracht van ouders in uw basisschool. 
Ouders kunnen de school helpen een 
optimale leeromgeving te creëren.  
Ontwikkel een heldere visie op edu-
catief partnerschap en de do’s en dont’s  
voor uw school. Aanmelden via ikben-
welkom@vosabb.nl.

Ook VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), 

de organisatoren van de School!Week, doen u een speciaal 

aanbod voor de School!Week. Wat denkt u van een workshop 

over ouderparticipatie, kernwaarden of levens

beschouwing, of een analyse van de kracht van  

de identiteit van uw school? 

Helpdesk: alles over toelating
De Helpdesk van VOS/ABB verzorgt in de School!Week twee bijeenkomsten over toelating en verwij-
dering van leerlingen en de wetswijzingen daaromtrent, die de invoering van passend onderwijs per 
1 augustus 2014 met zich meebrengt. Juristen Céline Adriaansen en José van Snek praten u bij over 
toelatingsbeleid, schorsing en verwijdering en de bijbehorende procedures en vragen. Zoals: is het 
geoorloofd om een wachtlijst te hebben? Deze bijeenkomsten (gratis voor leden) waren vorig jaar 
snel volgeboekt. Schrijf daarom nu vast in via ikbenwelkom@vosabb.nl.

De bijeenkomsten zijn op 18 en 20 maart (onder voorbehoud: respectievelijk in Zwolle en Rotter
dam). Het exacte tijdstip en locatie zal nog nader bekend worden gemaakt. Deelname is gratis 
voor leden van VOS/ABB. Speciaal voor de School!Week zijn ook nietleden welkom om de cursus 
te volgen, zij betalen €75, (btwvrij).

Tips en trucs
Tips voor de beste aanpak? Kijk op 
www.hetdebatbureau.nl. Daar is ook 
een workshop te boeken, met korting 
in de School!Week. In zo’n workshop 
oefenen scholieren met debatteren 
aan de hand van actuele stellingen, 
ze krijgen tips & trucs én ze horen 
alles over de technieken die politici 
gebruiken om zich overtuigend te 
presenteren. •

Analyse: hoe welkom voelen 
ouders zich bij u op school? (po)
VOS/ABB biedt de mogelijkheid om op 
basis van een vragenlijst voor ouders 
en leraren te onderzoeken hoe welkom 
ouders zich voelen bij u op school. Op 
basis van de uitkomsten krijgt de school 
een gratis analyse met bijbehorende 
aanbevelingen om het partnerschap 
met ouders verder te ontwikkelen. Schrijf 
in via ikbenwelkom@vosabb.nl •

Voor al deze 
aanbiedingen  
geldt: aan-
melden onder 
vermelding van 
de naam van 
de workshop. 
De gratis work-
shops gaan in 
principe naar 
degene die 
zich het eerst 
aanmeldt. Dus 
zorg dat u er 
vlug bij bent! 

Personeelsdag Identiteit 
VOS/ABB en de VOO onder-
s teunen u graag b i j  de 
organisatie van een perso-
neelsdag op maat over de 
kernwaarden, voorafgaand 
aan of juist in de School!Week. 
De ervaring (bijvoorbeeld in 
Assen en Den Helder) leert dat 
zo’n dag erg succesvol kan zijn.  
C o n ta c t p e r s o n e n : H a n s 
Teegel beckers van VOS/ABB,  
h te e g e l b e cke r s @ vo s a b b.
nl (06 5160 3209) of Michiel 
Jongewaard van de VOO, 
m . j o n g e w a a r d @ v o o . n l  
(06 2263 0605). Of mail naar 
ikbenwelkom@vosabb.nl.

SCAN
MET 
LAYAR



8

School!Week 17 - 21 maart 2014 | www.openbaaronderwijs.nu

Colofon
De actiekrant ‘Ik ben welkom’ is een uitgave van het project School!Week 
Campagne van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Redactie: Hans Teegelbeckers (projectleider), Lucy Beker, Marleen Lammers, 
Flora Bremer. Eindredactie: Beker Tekst & Redactie, Schoonhoven. Fotografie: 
John Oud e.v.a. Strip: Maarten Wolterink. Vormgeving: Aryen Bouwmeester,  
SDA Print+Media. Drukwerk: SDA Print+Media. Copyright: alle rechten voor-
behouden. November 2013.

 Vereniging 
Openbaar 
Onderwijs

Stuur uw foto’s en filmpjes in!
Natuurlijk maakt u foto’s en filmpjes van uw activiteiten  
in de School!Week. Zet ze op uw eigen website, maar 
stuur ze ook naar ikbenwelkom@vosabb.nl. Dan 
komen ze ook op www.openbaaronderwijs.nu. Daar 
komt een overzicht van alle campagne-activiteiten in 
het land. Hoe meer materiaal, hoe beter de uitstraling 
van de actie. Zet bij al het materiaal duidelijk de naam 
en de plaats van de school.

Actiemateriaal:  
bestellen of downloaden
Op de website www.openbaaronderwijs.nu kunt u 
campagnemateriaal bestellen of gratis downloaden.
•  extra actiekranten om uit te delen
•  posters en stickers, te bestellen tegen verzendkosten
•  gratis te downloaden kleurplaten 
•  het logo van de campagne, te downloaden om op 

uw eigen website, brieven of persberichten te zetten
•  de plaquettes ‘Ik ben welkom’, te bestellen vanaf 

20 euro
•  het pdf-bestand van het canvas openbaar onder-

wijs, gratis te downloaden om zelf af te drukken op 
groot formaat.

De campagneleiding heeft afspraken 
gemaakt met Badge Promotions in 
Woerden, die extra School!Week-korting 
biedt op een reeks producten. Behalve 
ballonnen en petjes bijvoorbeeld ook 
sleutelhangers, veiligheidsvestjes en 
wimpellijnen. En wat denkt u van een 
leuk rompertje met opdruk voor de aller-
kleinste toekomstige leerlingen? 

Nieuw: actie producten met logo
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om het ‘Ik ben welkom’logo op speciale 

producten te laten drukken. Bijvoorbeeld ballonnen of petjes, waarmee u 

een buitenactiviteit opvallend en herkenbaar kunt maken.

Voor nog geen 10 cent per stuk heeft 
u een flinke voorraad bedrukte ballon-
nen, voor 250 sleutelhangers betaalt u 
2,50 euro per stuk en dan heeft u een 
blijvend cadeautje. 

Bestellen en levertijd
Ga eens kijken op www.openbaar-
onderwijs.nu. Genoemde prijzen zijn 

inclusief bedrukken, instelkosten en btw, 
maar exclusief verzendkosten. Levertijd 
tussen de 2 en de 4 weken. Informatie:  
Badge Promotions B.V., 0348-437810 of 
schoolweekcampagne@badge.nl. •

Bestelt u voor 31 december 2013, 
dan ontvangt u nog 5 procent extra 
korting op de actieprijzen. 

Ballonnen
In kleur bedrukt 
20 cent per stuk 
bij 1000 stuks, in 
zwart-wit 9 cent.

Petjes
In kleur bedrukt 
3,40 euro per 
stuk bij 250 stuks. 

Sleutelhangers
2,50 per stuk bij 
250 stuks. 

Rompertjes 
4,45 euro bij 
bestelling 
van 25 stuks.

Wimpellijnen
van 5 meter, beide zijden bedrukt: 5,60 euro per stuk 
bij bestelling van 100 stuks.
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De openbare school: vriend van respect
Stichting Dag van Respect ontwikkelt creatief en 

toegankelijk lesmateriaal voor het PO en VO over 

het thema ‘Respect en identiteit’. Ook organiseert 

deze stichting workshops en masterclasses voor 

docenten en PABOstudenten. Zo maak je als 

school concreet waar je voor staat.

Het lesprogramma voor het schooljaar 
2013-2014 heeft als titel: ‘I am respect’. 
Hiervoor is gratis materiaal beschik-
baar op www.dagvanrespect.nl. Het 
betreft lesprogramma’s voor primair en 
voortgezet onderwijs, een uitgebreide 
database met korte opdrachten, voor-
beeldverhalen, een handleiding voor 
storytelling&respect en een nieuw inter-
nationaal programma, getiteld ‘Respect 
over de grens’, met lesopdrachten in 
het kader van wereldburgerschap.

Vriend van Respect 
Actie: word Vriend van Respect! 
Met een jaarlijkse bijdrage van 
35 euro maakt u of uw school het 

mede mogelijk om nieuwe respect-
educatie programma’s te ontwikkelen 
en deze gratis online aan te blijven 
bieden.

VRIENDEN van RESPECT ontvangen als 
welkomstgeschenk het gloednieuwe 
PO- of VO-Respect Vriendenboek met 
leuke lessen om respect concreet 
invulling te geven. Daarnaast heeft u 
een schooljaar lang recht op:
•  een ‘respect’ raamsticker
•  online inspiratienieuwsbrieven met 

nieuw respect-lesmateriaal 
•  korting op respect & identiteit-work-

shops, ‘vertel en verhalen’-workshops 
en masterclasses. •

Ga naar  www.dagvanrespect.nl/vriendenvanrespect 
om vriend van respect  te worden.


