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VOS/ABB-korting 
op trainingen 
Samsam 
Academie 
Trainingen van de Samsam 
Academie gaan over de inzet 
en verankering van mondiaal 
burgerschap in het onderwijs. 
Bestuurders, schooldirecteu 
ren, teams maar ook individu 
ele leerkrachten van scholen 
die bij VOS/ABB zijn aangeslo 
ten, krijgen 25 procent korting 
op deze trainingen. 

Wereldburgerschap is een mooi 
kader om de visie en identiteit 
van een school helder en toe 
komstbestendig te maken. 
Dit geldt des te meer voor de 
openbare scholen, omdat het 
openbaar onderwijs op basis 
van zijn kernwaarden nadruk 
kelijk uitgaat van diversiteit, 
gelijkwaardigheid en weder 
zijds respect. 
De 25 procent korting die 
VOS/ABB-Ieden kunnen krij 
gen, kan oplopen tot 150 euro 
per training. De trainingen 
van de Samsam Academie 
zijn geaccrediteerd bij het Cen 
traal Register Kort Beroepson 
derwijs (CRKBO) en daardoor 
btw-vrij. < Ga voor meer infor 
matie naar www.samsam.net 
(>leerkrachten>Samsam Acade 
mie). Als u zich als VOS/ABB-lid 
aanmeldt voor een training, 
vermeld dan bij Samsam het 
lidmaatschap van uw school of 
bestuur. 

Samsam maakt 
wereldwijs 
Vrijwel elke basisschool kent het tijdschrift Samsam. 
Het heeft zich in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot 
een multimediaal platform voor mondiaal burgerschap, 
duurzaamheid en kinderrechten. 'Wij zetten journalis 

tieke middelen in 
om kinderen te laten 
zien hoe leeftijdgeno- 

ten overal ter wereld, dus ook in Neder 
land, spelen, leren, leven en delen', zegt 
hoofdredacteur Mirjam Banting. 'In het 
onderwijs is terecht veel aandacht voor 
burgerschap. Wij kiezen bewust voor 
de mondiale insteek daarvan. Het gaat 
erom dat kinderen zelf leren om kritisch 
te denken, dat ze een eigen mening ont 
wikkelen. De wereld wordt kleiner als je 
groter wordt en ook steeds ingewikkel 
der. Samsam leert ze verder kijken dan 
hun straat lang is, nieuwsgierig zijn, 
open minded, zodat ze niet schrikken 
van een ander kleurtje of een andere le 
vensovertuiging. Het gaat allemaalom 
wat kinderen van nu moeten kennen 
en kunnen als ze straks een volwassen 
participerend wereldburger zijn. Dan 
moeten ze stevig in hun schoenen staan. 
Je kunt Samsam dus prima zien als een 
oefening in zist century skills.' 

Wereldwijde thema's 
in Nederland 
Banting begon twee jaar geleden bij 
Samsam. 'Wat ik heb toegevoegd is dat 

Nederlandse kinderen en een wereld 
wijd thema. Juist die insteek maakt dat 
kinderen beseffen 'het gaat ook over mij, 
het is geen ver-van-mijn-bed-show!'.' 
Het jubileumnummer bijvoorbeeld, dat 
in januari uitkwam toen Samsam 40 
jaar bestond, zette de toekomst centraal 
met verhalen over robots, maar ook over 
voldoende schoon drinkwater. De Sam 
sam die in maart uitkwam, ging over 
goed onderwijs voor kinderen met een 
beperking. Samsam werkte hiervoor 
samen met het Liliane Fonds, dat zich 
inzet voor onderwijs aan gehandicapte 
kinderen overal ter wereld. Het komende 
meinummer gaat over plastic soep, al het 
plastic afval dat in de zeeën drijft. 
In mei wordt ook de Samsam Reporters 
Club geïntroduceerd. Daarin kunnen 
groepjes kinderen met elkaar reporta 
ges schrijven en foto's of filmpjes maken 
en die online zetten. Dankzij de digitale 
mogelijkheden hoeven dat niet klasge 
noten te zijn, maar ook kinderen van 
verschillende scholen verspreid over het 
land. 'Ik zou het geweldig vinden als de 
ReportersClub een beetje gaat lijken op 
het televisieprogramma Metropolis, dat 
ook over wereldwijde thema's gaat en 
op verschillende plaatsen reporters hun 

in elk nummer een reportage staat over verhaallaat vertellen', aldus Banting. < 
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