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Doet u mee?

In deze speciale actiekrant vindt u 

alle inspiratie om in de School!Week 

een mooi feestprogramma op te 

zetten. De campagne is opgezet 

door twee grote organisaties voor 

openbaar onderwijs: VOS/ABB (de 

besturenkoepel), en de Vereniging 

Openbaar Onderwijs. Zij onder-

steunen de scholen met campag-

nemateriaal en een inspirerend 

aanbod aan activiteiten.

Niet zo gewoon

De eerste kernwaarde van open-

baar onderwijs is dat iedereen 

er welkom is, ongeacht afkomst, 

levensbeschouwing of geaardheid. 

Binnen de openbare school is dat 

weliswaar de gewoonste zaak 

van de wereld, maar we mogen 

er juist trots op zijn. Daarom is 

het motto van de School!Week: 

‘Ik ben welkom!’

Het is tijd dat openbare scholen 

daar wat meer bekendheid aan 

geven en de School!Week in maart 

is daarvoor het perfecte moment. 

Hoe meer scholen eraan meedoen, 

hoe krachtiger het signaal wordt. De 

kernwaarden van openbaar onder-

wijs kunnen niet genoeg aandacht 

krijgen. Vandaar dat na het succes 

van de eerste School!Week vorig 

jaar, is besloten om er een jaarlijks 

terugkerende campagne van te 

maken. U kunt eenvoudig aanhaken 

en daarmee profi teren van alle 

aandacht. Bekijk snel de ideeën in 

het hart van deze actiekrant, of kijk 

op www.openbaaronderwijs.nu. 

Van 18 tot 22 maart 

is het weer 

School!Week: het 

feest van het open-

baar onderwijs. 

Een feest dat tot doel 

heeft steeds meer 

mensen bewust te 

maken van de kracht 

van openbaar onder-

wijs. Doet u mee?

In Drenthe staan veel scholen 

in de startblokken voor de 

School!Week. Van debatwedstrijden 

tot open dagen: er is van alles 

georganiseerd voor leerlingen, 

ouders en personeel.

In Assen zijn straks op 13 basis-

scholen van Plateau Openbaar 

Onderwijs debatwedstrijden, die 

uitmonden in een grote fi nale in 

het stadhuis. Plateau doet daar-

naast alle leerlingen een sleutel-

hanger met het ‘Ik ben welkom’-

logo cadeau. Ook de 11 scholen 

van Stichting OBOMD (Openbaar 

Basisonderwijs Midden Drenthe), 

van Bovensmilde tot Westerbork, 

doen mee aan de School!Week.

Een krachtig geluid

‘Wij zijn trots op onze openbare 

scholen en willen graag aan de 

buitenwereld laten zien waar we 

voor staan’, zegt Henriëtte Wester-

hof, directeur van obs De Marskra-

mer in Assen. ‘De School!Week is 

daarvoor een uitgelezen moment.’ 

In Assen doet ook het voortgezet 

onderwijs mee aan de week van 

het openbaar onderwijs. Dat zijn 

het Dr. Nassau College en Praktijk-

onderwijs Assen.

Offi cieel moment

De School!Week gaat in Assen van 

start met een min of meer offi cieel 

moment: alle openbare scholen 

onthullen de plaquette met het 

logo ‘Ik ben welkom’ aan de gevel. 

Verder is gekozen voor een debat-

toernooi omdat dit past 

bij openbaar onderwijs. ‘Leren 

debatteren is immers leren luisteren 

naar andermans opvattingen, en 

elkaar met argumenten proberen 

te overtuigen’, legt Westerhof uit.

Open dag

Op woensdag houden alle scholen 

een open dag, waarop leerlingen 

zelf rondleidingen geven. Voor 

het personeel organiseert school-

bestuur Plateau, in samenwerking 

met het Dr. Nassau College en de 

organisatie van de School!Week, 

op de vrijdag voorafgaand aan de 

School!Week een inspiratiebijeen-

komst met ondernemer Danny 

Mekic’ (zie pag. 3).

Drenthe in de startblokken

Debatwedstrijd in het stadhuis van Assen: wegens succes geprolongeerd.

School!Week
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Aandacht
voor levens-
beschouwing
In tegenstelling tot wat 

mensen soms denken, 

besteedt het openbaar 

onderwijs actief aandacht 

aan levens beschouwing, 

wereldgodsdiensten en 

fi losoferen over levensvragen. 

‘Het is goed om dat te laten 

zien’. Lees meer op pag. 3.

Het openbare Minkema College in Woerden is al klaar voor de School!Week.



TOP-scholen laten concreet zien 

welke toegevoegde waarde het 

openbaar onderwijs heeft. TOP 

staat in dit geval voor Talentvol 

Openbaar Praktijkvoorbeeld. Het 

domein waarin deze scholen excel-

leren is hun E-factor. VOS/ABB laat 

de voorbeelden zien in het maga-

zine School! en zoveel mogelijk ook 

in de plaatselijke pers. 

Pluspunt, UniC en ‘t Vierschip

Recent is met enig feestvertoon het 

TOP-certifi caat uitgereikt aan obs 

Het Pluspunt in Rotterdam, waar 

passend onderwijs al twintig jaar 

heel normaal is. ‘Bij ons is niemand 

een rare snuiter ’, is zo’n beetje 

het motto van de school, waar 

kinderen mét en zonder beperking 

geïntegreerd les krijgen.

Een andere TOP-school is de open-

bare havo/vwo UniC in Utrecht, 

waar echte aandacht is voor 

diversiteit. De school heeft al prijzen 

gewonnen voor de beste school-

campagne voor respect en tégen 

homofobie. In Arnemuiden staat 

openbare basisschool ’t Vierschip, 

waar de E-factor levensbeschou-

wing is. Hier is aandacht voor 

levensbeschouwing helemaal in 

het onderwijs geïntegreerd. 
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TOP-scholen maken werk 
van kernwaarden
Negen openbare scholen hebben inmiddels het TOP-predikaat van VOS/ABB ontvangen. Het zijn kwaliteitsscholen, 

die laten zien dat goed onderwijs verder gaat dan alleen taal en rekenen. Ze gaan opmerkelijk goed om met 

onderwerpen als burgerschap, levensbeschouwing, maatschappelijke betrokkenheid of ouderparticipatie. 

Op deze manier maken ze echt werk van de kernwaarden binnen hun openbare identiteit. 

Op steeds meer pabo’s kunnen 

studenten tegenwoordig een 

diploma Openbaar Onderwijs 

behalen. Hiervoor volgen zij 

een module waarin ze leren over 

de kernwaarden van openbaar 

onderwijs én de manier waarop 

ze die kernwaarden concreet 

en tastbaar kunnen maken in 

de klas. 

Het programma is een initiatief van 

de Vereniging Openbaar Onderwijs, 

in samenwerking met VOS/ABB en 

een aantal pabo’s. De studenten 

op de pabo’s blijken geïnteresseerd 

in het diploma, vanwege de brede 

invulling van het thema levensbe-

schouwing. Met dit diploma op zak 

zijn deze studenten extra interes-

sant voor openbare schoolbesturen 

die werk willen maken van hun 

identiteit. 

Sommige schoolbesturen geven 

zittende leerkrachten ook de 

gelegenheid het diploma alsnog te 

halen in een nascholingstraject. Op de 

website www.openbaaronderwijs.nu 

staat de brochure “DAAROM! open-

baar onderwijs verbindt”. Daarin 

zijn de competenties voor een leer-

kracht in het openbaar onderwijs 

geformuleerd. Voorbeelden van 

die competenties zijn:

•  de leerkracht in de openbare 

school leeft voor en laat de 

kinderen ervaren dat verschillen 

vanzelfsprekend zijn 

•  de leerkracht in de openbare 

school stimuleert de kinderen 

zich te verdiepen in elkaars 

verschillende (levensbeschouwe-

lijke) achtergronden en deze te 

respecteren. 

•  de leerkracht in de openbare 

school leeft voor en laat de 

kinderen ervaren dat het feit 

dat iedereen verschillend is 

waardevol is. 

Er zijn inmiddels 14 pabo’s waar 

het diploma Openbaar Onderwijs 

wordt aangeboden. Op de website 

van de Vereniging Openbaar 

Onderwijs kunnen leerkrachten 

met het diploma Openbaar 

Onderwijs zich nu registreren. 

Openbare schoolbesturen 

kunnen toegang krijgen tot dit 

register. Kijk op www.voo.nl 

onder openbaar onderwijs.

Maak het tastbaar met het 
diploma Openbaar Onderwijs

Overige TOP-scholen:
•  Mytylschool Amsterdam, 

E-factor: diversiteit

•  Praktijkschool Prakticon in 

Doetinchem, E-factor: maat-

schappelijke betrokkenheid

•  Obs De Achtbaan in Amersfoort, 

E-factor: partnerschap 

met ouders

•  Obs Takkenbosse in Numansdorp, 

E-factor: goed leiderschap

•  Professor Wassenberghskoalle 

in Lekkum, E-factor: passend 

onderwijs

•  Stichting Meerkring in Amersfoort, 

E-factor: identiteit.

Obs Het Pluspunt ontving in januari het TOP-certificaat.

Dit zijn de kernwaarden 
van openbaar onderwijs
De zes kernwaarden van openbaar onderwijs vormen de kracht en 

eigenheid van de openbare school. 

•  Iedereen welkom

De openbare school staat open voor elk kind, ongeacht levens-

overtuiging, afkomst, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.

•  Iedereen benoembaar

Personeelsleden zijn aan de openbare school benoembaar 

ongeacht levensovertuiging, afkomst, politieke gezindheid 

of seksuele geaardheid.

•  Wederzijds respect

Binnen de openbare school bestaat wederzijds respect voor 

de levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeelsleden.

•  Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan levens-

beschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen.

•  Van en voor de samenleving

De openbare school betrekt alle belanghebbenden actief bij de 

besluitvorming en heeft oog voor de wereld.

•  Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt leerlingen de gelegenheid om levens-

beschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs te volgen.

De kernwaarden zijn verbeeld in een PowerPoint-presentatie die u kunt 

downloaden van de website www.openbaaronderwijs.nu. Foto’s en stel-

lingen maken deze presentatie bijzonder geschikt voor een bespreking 

van de kernwaarden in teamvergadering of in een klas.

Bent u of kent u een TOP-school?
Kijk op de website van VOS/ABB, www.vosabb.nl, of uw school voldoet aan de criteria van het Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld en geef uw school op via 

het e-mailadres excellent@vosabb.nl. Een afvaardiging van VOS/ABB komt dan langs en onderzoekt of het predicaat inderdaad kan worden toegekend.
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Pre-School!Week Tour
brengt de stemming erin

Van 11 tot en met 15 maart toeren VOS/ABB 

en de Vereniging Openbaar Onderwijs rond. Van 

Goes tot Assen, van Haarlem tot Helmond: kijk 

gauw of de tour ook bij u in de buurt komt, be-

stel gratis kaarten op www.openbaaronderwijs.nu 

en laat u inspireren.

•  Maandag 11 maart in Haarlem: Rabbijn 

Soetendorp over respect. 

In Hogeschool InHolland vertelt rabbijn 

Soetendorp, voorzitter van de Stichting Dag 

van Respect, een persoonlijk verhaal over de 

betekenis van respect. 

19.30-21 uur in Hogeschool Inholland.

•  Dinsdag 12 maart in Goes: Rob Wijnberg 

over identiteit.

‘Dus ik ben’, een programma met fi losoof en 

columnist Rob Wijnberg, die zijn publiek 

meeneemt in een zoektocht naar identiteit. 

Hoe defi niëren we identiteit? Zijn wij onze 

opvattingen, onze gevoelens of de groep 

waar we toe behoren? 

19.30 – 21 uur in obs De Zuidwesthoek.

•  Woensdag 13 maart in Helmond: 

Theater AanZ

De voorstelling ‘En een prettig weekend’ door 

Theater AanZ is gericht op (aankomend) 

docenten en onderwijsondersteunend perso-

neel. Thema: een veilig schoolklimaat.

19.30 -21.30 uur in het Annatheater.

•  Donderdag 14 maart in Kampen: 

levensbeschouwing in ‘De wereld draait door’

In de setting van ‘De wereld draait door’ aan-

dacht voor levensbeschouwing en fi losofi e 

in het openbaar onderwijs. Met gasten, fi lm 

en muziek. In samenwerking met de Stichting 

Openbaar Onderwijs Kampen. 

19.30 – 22 uur in de St. Annakapel

•  Vrijdag 15 maart in Assen: Danny Mekic’

De jonge topondernemer Danny Mekic’, die 

eerder met succes optrad op het TOP-sym-

posium van VOS/ABB, bespreekt nu de kansen 

van het openbaar onderwijs in de toekomst. 

‘Welkom in 2030’ is zijn thema. 

15.30 tot 17 uur in MFA Het Schakelveld.

‘Levensbeschouwing is op 
onze scholen belangrijk’

Kampen ligt in een regio waar 

het protestants-christelijk onderwijs 

van oudsher sterk is vertegenwoor-

digd. Juist daarom vindt OOK het 

belangrijk om echt werk te maken 

van levensbeschouwelijk onder-

wijs. ‘Dat is bij ons gebaseerd op 

vijf pijlers: wereldgodsdiensten, 

traditionele feesten, burgerschap, 

maar ook fi losoferen met kinderen 

en het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden. Het gaat ons erom 

dat kinderen in onze scholen hun 

eigen identiteit kunnen ontdekken 

en ontwikkelen’. In de School!Week 

organiseren alle vijf openbare 

basisscholen in Kampen een open 

les en een voorlichtingsavond. Aan 

alle ouders worden twee fl yers over 

het levensbeschouwelijk onderwjis 

uitgereikt: een voor henzelf, een 

om weg te geven. De leerlingen 

gaan de inwoners van Kampen 

verrassen met een fl ashmob op 

een groot plein in de stad.

‘De wereld draait door’

Bovenop deze eigen activiteiten 

doet de stichting OOK mee aan 

de Pre-School!Week-Tour. Op 14 

maart wordt een keur aan gasten 

uitgenodigd voor een ‘De wereld 

draait door’-achtig programma, in 

de Sint Annakapel. ‘Zo’n kerkje leek 

ons de juiste plek voor een pro-

gramma over levensbeschouwing’, 

zegt Meulenbroek. ‘Het openbaar 

onderwijs in Kampen presenteert 

zich dan eens in een kerk. Beter 

kunnen we niet laten zien dat we 

in de openbare scholen oog heb-

ben voor levensbeschouwing. We 

willen daar graag vertellen hoe we 

het aanpakken. Burgemeester en 

wethouders en de collega’s van 

andere schoolbesturen hebben al 

toegezegd te komen’. 

Ook andere belangstellenden zijn 

welkom, onder wie uiteraard het 

personeel van de scholen. Het 

belooft een feestelijke avond te 

worden, want behalve een keur 

aan gasten staan er ook muziek en 

fi lm op het programma.

‘Wij willen in de School!Week laten zien dat het openbaar onderwijs 

wel degelijk aandacht heeft voor levens beschouwing’. Dat zegt Rudi 

Meulenbroek, algemeen directeur van de Stichting Openbaar 

Onderwijs Kampen (OOK). 

Kom naar de Pre-School!Week Tour! Een week lang inspirerende programma’s in het hele land, om het openbaar 

onderwijs vast in de stemming te brengen voor de School!Week.

Rob Wijnberg, bekend van boeken 

als ‘En mijn tafelheer is Plato’, 

en ‘Dus ik ben’. 

Rabbijn Soetendorp is 

initiatiefnemer van de 

Stichting Dag van Respect. 

Hij richtte de stichting op omdat 

hij zich zorgen maakte over een 

verruwing van de samenleving. De 

stichting ontwikkelt gratis lesmateri-

aal voor basisscholen en de onder-

bouw van het voortgezet onderwijs. 

De rabbijn gaat zelf veel naar 

scholen om daar over respect te 

praten. Sinds 2006 is de tweede 

donderdag van november de Dag 

van Respect. In 2012 deden daar 

al 3000 scholen aan mee. 

Rabbijn Soetendorp werkt op 11 

maart mee aan de Pre-School!Week 

Tour en spreekt dan in Haarlem, op 

de pabo Inholland, over respect.

Rabbijn 
Soetendorp 
en de Dag 
van Respect

Danny Mekic’ en het onderwijs
Danny Mekic' (26) richtte 

op 15-jarige leeftijd zijn 

eerste internetbedrijf op.

Hij is inmiddels een expert en 

adviseur op het gebied van tech-

nologie, media, communicatie 

en ondernemerschap. Aan het 

onderwijs heeft hij een speciale 

boodschap: zorg dat het onderwijs 

opleidt voor de wereld van 

vandaag. Die wereld is de laatste 

jaren fl ink veranderd door de 

komst van het internet en andere 

technologieën. ‘Leerlingen zijn 

soms 24 uur per dag online en 

verbonden met het internet, wat 

op dit moment nog niet aansluit 

op het onderwijssysteem. Het kan 

niet de bedoeling zijn dat er een 

kloof ontstaat tussen de samen-

leving en het onderwijseindpunt’, 

aldus Mekic’.

In de Pre-School!Week Tour kunt u 

Danny Mekic’ zien en horen spre-

ken in Assen, op vrijdag 15 maart.

Danny Mekic
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Ballonnen 
oplaten
Simpel, feestelijk en doeltref-

fend: ballonnen oplaten! Laat 

de leerlingen aan hun ballon 

een kaartje vastmaken met hun 

naam en adres, maar ook met het 

School!Week-logo ‘Ik ben welkom’ 

en een kort tekstje over de meer-

waarde van openbaar onderwijs, 

bijvoorbeeld: ‘Openbaar onderwijs: 

toegankelijk voor ieder kind, open, 

respectvol en democratisch’. Als 

de kaartjes terugkomen, weet u 

hoeveel mensen de boodschap 

hebben gelezen. De ballonnen-

actie zelf zal de aandacht trekken 

in uw eigen stad of dorp. U kunt 

aan de plaatselijke pers uitleggen 

waarom het openbaar onderwijs in 

week 12 feest viert.

In de School!Week 2012 gingen 

onder meer in Amersfoort 4000 

ballonnen de lucht in vanaf 18 

plekken: de 18 openbare basis-

scholen van de stichting Meerkring. 

Kleurwedstrijd 
Deel de kleurplaten met het logo 

‘Ik ben welkom’ uit aan uw leerlingen 

en vraag ze het ingekleurde logo 

thuis voor het raam te hangen. 

Geef een brief mee voor de ouders 

waarin u een toelichting geeft 

op de School!Week en de meer-

waarde van openbaar onderwijs. 

Schrijf vervolgens op school een 

fotowedstrijd uit: wie maakt de 

mooiste foto van de kleurplaten in 

het straatbeeld? Eventueel kunt u de 

kinderen een wegwerpcameraatje 

cadeau doen om deelname te sti-

muleren. Resultaat: de wijk komt vol 

te hangen met kleurplaten, er zal 

gepraat worden over het openbaar 

onderwijs, de plaatselijke pers zal er 

aandacht aan besteden en met de 

ingezonden foto’s kunt u een mooie 

collage maken: in de school en/of 

op de website. Dit kan natuurlijk ook 

met posters.

In de School!Week is de organisa-

tie van de School!Week op zoek 

naar kleurplaten voor de ramen. 

Wordt je kleurplaat gespot, dan 

maak je kans op een leuke prijs 

(dagje naar De Efteling, Nemo of 

Beekse Bergen* naar keuze).

* De prijs is een Pluim, tegoedbon 

voor een belevenis naar keuze. 

Kijk op www.pluimen.nl.

Debattoernooi
Organiseer een debattoernooi voor 

uw leerlingen of een onderwijsde-

bat voor docenten, ondernemers 

en bestuurders uit de regio. Debat-

teer met elkaar over prikkelende 

stellingen over het (openbaar) 

onderwijs. Vaak is het mogelijk om 

dat in de raadzaal van het stadhuis 

te doen! Ook leuk: maak er een 

wedstrijd van met leerlingen van 

verschillende (openbare) scholen 

uit de gemeente. Vraag bijvoor-

beeld plaatselijke gemeenteraads-

leden om te jureren. Vergeet niet 

de pers uit te nodigen voor een 

verslag! (zie pagina 7 voor een 

masterclass debatteren).

Het eerste Groot Krimpenerwaard 

Onderwijsdebat werd – in een 

Lagerhuis-setting - georganiseerd 

in de School!Week 2012 in het 

Schoonhovens College. Ook de 

voorzitters van de PO-raad en VO-

raad waren erbij. 

Naar buiten 
met een 
verrassing
Verras het winkelend publiek in 

binnenstad of winkelcentrum met 

een fl ashmob over het openbaar 

onderwijs. Loop in optocht naar het 

stadhuis om de burgemeester een 

cadeau en/of een optreden aan 

te bieden. Of ga met een klas de 

markt op en deel een aardigheidje 

uit aan het publiek – natuurlijk met 

een praatje erbij over openbaar 

onderwijs - , zing het schoollied in 

de plaatselijke muziektent of 

verkoop zelfgebakken koekjes in 

een stand op een lokale festiviteit 

of braderie. Stickers met ‘Ik ben 

welkom’, om uit te delen bij dit 

soort activiteiten, zijn tegen ver-

zendkosten te bestellen op 

www.openbaaronderwijs.nu.

In Alblasserdam gingen de kinde-

ren van twee openbare scholen in 

de School!Week 2012 in optocht 

naar het raadhuis om een fotocol-

lage aan te bieden aan de wet-

houder. Ook werd er gedanst op 

muziek op het raadhuisplein. 

Leg de rode 
loper uit
Leg eens letterlijk de rode loper 

uit voor ouders, opa’s en oma’s, 

buurtbewoners, ondernemers, 

lokale bestuurders en laat ze zien 

waar openbaar onderwijs voor 

staat. Schakel op deze open dag 

uw leerlingen in voor rondleidin-

gen en laat ze werkstukken maken 

waar de kernwaarden uit blijken. 

Soms lukt het zelfs om een lipdub 

te maken: een fi lmpje van één uit 

de hand genomen shot, waarin de 

kinderen al zingend laten zien wat 

de school te bieden heeft. Leuk om 

te presenteren op de open dag.

In heel Friesland hielden alle 

openbare basisscholen in de 

School!Week 2012 een feestelijke 

open dag. Dat werd bekend-

gemaakt via een tv-spotje op 

Omroep Fryslân, betaald door 

de gezamenlijke openbare school-

besturen. OBS Op e Feanhoop 

maakte een lipdub op muziek 

van Marco Borsato.

Heilige 
huisjes-dag
Maak een excursie langs ‘heilige 

huisjes’: een kerk, een moskee, 

een synagoge. Laat de kinderen 

de verschillen zien en laat ze hun 

eigen ervaringen aan elkaar vertel-

len. Organiseer er een persmoment 

bij, dan zien ouders in de krant dat 

het openbaar onderwijs openstaat 

en respect heeft voor álle levens-

beschouwingen. U kunt ook een 

ouderavond of ander programma 

opzetten waarop u praat over 

levensbeschouwing en fi losofi e.

De Stichting OOK organiseert 

voorafgaand aan de komende 

School!Week, op 14 maart, in 

samenwerking met VOS/ABB, een 

feestelijk programma in een kerk, 

over levensbeschouwing en fi loso-

fi e (zie pagina 3).

Mijn ID: over 
diversiteit
Een Mijn ID-campagne of een Mijn 

ID-activiteit sluit mooi aan bij de 

openbare school, die niet alleen 

open staat voor iedereen maar 

ook een veilige omgeving moet 

zijn voor elk kind. De programma’s 

gaan over homoseksualiteit en 

pesten, of over andere gezinsvor-

men, zoals een gezin met lesbische 

ouders. Daarbij wordt niet gefocust 

op anti-homofobie, maar breder 

op ‘jezelf kunnen zijn op school’. 

Er zijn activerende lessen ontwikkeld 

voor de bovenbouw van het primair 

onderwijs en een anti-pestles voor 

het voortgezet onderwijs. Deze 

campagne wordt gefi nancierd 

door het ministerie van OCW.

Het thema kan ook worden ver-

breed tot een programma over 

mensenrechten en discriminatie. Kijk 

op www.edudivers.nl onder ‘mijn ID-

campagne’. Tips over aandacht op 

school voor seksuele diversiteit vindt 

u ook op ww.openbaaronderwijs.nu 

in de factsheet seksuele diversiteit. 

EduDivers ontwikkelde een voor-

lichtingsles van 45 of 90 minuten bij 

de korte fi lm ‘Ruben’, die gaat over 

homoseksualiteit en pesten. Het doel 

is om leerlingen zich te laten inleven 

in de situatie van LHBT jongeren 

(lesbiennes, homoseksuelen, bisek-

suelen en transgenders), ze plannen 

te laten maken om niet te pesten en 

adviezen tegen pesten te bedenken.

Rode loper uit voor de open dag. Hier worden de filmsterren van de lipdub 

van obs Op e Feanhoop in het Friese dorpje De Veenhoop feestelijk onthaald.

Debatteren over het onderwijs in een Lagerhuis-setting. Vorig jaar was het 

druk in het Schoonhovens College.

Zin gekregen om mee te doen aan de School!Week? Op deze pagina’s een reeks voorbeelden van activiteiten 

die u kunt organiseren in de week van 18 tot 22 maart. Om u te inspireren!
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Nodig een 
(lokale) held uit
Heeft er ooit een bekende Ne-

derlander op uw school gezeten? 

Nodig hem of haar uit om te 

komen vertellen hoe de open-

bare school hem heeft voorbereid 

op de samenleving. Een lokale 

held is ook prima: denk aan een 

sportman of –vrouw, een artiest of 

politieke bekendheid. Kinderen en 

jongeren identifi ceren zich graag 

met rolmodellen, maar denk ook 

eens aan het organiseren van een 

ouderavond met een BN’er of een 

lokale held. 

Obs De Albatros in Amersfoort 

ontving in de School!Week 2012 

het PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed 

Marcouch, die sprak met ou-

ders en leerlingen. Leerplein 055 

in Apeldoorn nodigde schrijver 

en oud-politicus Jan Terlouw uit 

en maakte met hem een fi lm 

die gepresenteerd werd in de 

School!Week.

Theater 
‘Ik ben welkom’
Speciaal voor de School!Week 

heeft ‘The Big Mo’ de improvisatie-

voorstelling ‘ik ben welkom’ ontwik-

keld, geschikt voor zowel primair 

als voortgezet onderwijs. Samen 

met de leerlingen laten de acteurs 

een verhaal ontstaan met als 

thema: Ik mag er zijn! U kunt de 

pers uitnodigen, maar eventueel 

ook buurtbewoners of (potentiële) 

leerlingen van andere scholen. 

The Big Mo kan deze voorstelling 

ook voor schoolteams spelen 

bijvoorbeeld op uw personeelsdag. 

Er is korting te krijgen. Kijk op 

www.openbaaronderwijs.nu.

The Big Mo speelde in de 

School!Week 2012 op een grote 

personeelsdag van de Stichting 

Meerwerf in Den Helder. 

Doe een 
workshop 
met het 
personeel
Als de leerkrachten zich (weer) 

bewust worden van de meer-

waarde van openbaar onderwijs, 

kunnen ze dat ook actief uitdragen. 

Een personeelsdag in het teken 

van de openbare identiteit kan 

heel inspirerend werken. U kunt het 

organiseren in samenwerking met 

VOS/ABB of VOO. U kunt ook kiezen 

voor een workshop over levens-

beschouwing of kernwaarden. Of 

speel het trainingsspel ID!ee. Kijk op 

pagina 7 voor de mogelijkheden.

Het directieteam van stichting 

Comperio in Zuid-Oost-Friesland 

is één van de teams die in de 

School!Week 2012 het ID!ee-spel 

speelde. Al spelend ontstond 

discussie over de kernwaarden en 

groeide het enthousiasme.

Rolmodel 
over respect
Organiseer een respectdag in 

de School!Week. Nodig een gast-

spreker uit die aan de hand van 

zijn persoonlijke verhaal vertelt wat 

respect voor hem inhoudt. Zo krijgt 

het begrip respect concreet inhoud 

voor de leerlingen. 

De gastspreker kan iemand zijn 

die lokaal bekend is, bijvoorbeeld 

de burgemeester of een sportheld 

uit de regio. U kunt ook de Stichting 

Dag van Respect inschakelen 

om een gastspreker te organiseren: 

zij kent veel bekende Nederlanders 

die hier graag aan meewerken. 

Deze stichting heeft ook passend 

lesmateriaal ontwikkeld voor 

zowel het primair als het 

voortgezet onderwijs. Kijk op 

www.dagvanrespect.nl.

Openbare basisschool Oostelijke 

Eilanden in Amsterdam nodigde 

Angela Groothuizen uit voor een 

gastles op de Dag van Respect 

in november. De zangeres is echt 

een rolmodel en maakte met haar 

persoonlijke verhaal over respect 

indruk op de kinderen.

Wensendag 
of uitwisseling
Regel eens een uitwisseling 

met een andere school of 

een wensendag. Laat leerlingen 

hun wensen voor de wijk, de stad 

of de wereld formuleren en laat 

die wensen aan ballonnen of aan 

een wensenboom vastmaken. Kies 

met de klas één wens uit die de 

leerlingen gaan uitvoeren. En vertel 

het de buurt en de pers! 

Een uitwisseling is vooral leuk 

als u dat kunt organiseren met een 

school met een geheel andere 

leerlingpopulatie, wellicht in een 

andere wijk of plaats: wit/zwart 

of stad/platteland. Kijk voor pro-

gramma’s op welkominmijnwijk.nl.

Actie in de
School!Week

The Big Mo heeft een theatervoorstelling ontwikkeld over het thema ‘Ik ben welkom’.

Feest op het Raadhuisplein in Alblasserdam. De leerlingen van twee open-

bare basisscholen lieten daar in De School!Week vorig jaar zien hoe blij ze zijn 

met hun openbaar onderwijs.
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Kom naar Madurodam 
en praat mee 
Vorig jaar was het in mei in de Euromast, dit jaar kunnen kinderen in de School!Week in Madurodam meepraten 

op de Hope XXL Junior kinderconferentie.

Leerlingen uit groep 7 en 8 kun-

nen meedoen. Kom met de hele 

klas of met de leerlingenraad 

en debatteer mee over grote 

thema’s als duurzaamheid, oor-

log en vrede. Want de mening 

van kinderen telt.

Hope XXL Junior is opgezet door 

een groep jongeren uit de 

Gelderse streek De Liemers. 

Zij hebben concrete voorstellen 

geformuleerd voor een betere 

samenleving in De Liemers List. 

De actie krijgt in heel Europa steeds 

meer bekendheid. Tal van promi-

nenten ondersteunen de Liemers 

List: van Jan Peter Balkenende tot 

Kofi  Annan, die in december op 

de Europese Hope XXL confe-

rentie in Den Haag was. In 2015 

wil Hope XXL een nieuwe visie op 

de toekomst aanbieden aan de 

Verenigde Naties. 

Manifest

Intussen wordt overal in het land 

nog gedebatteerd over de stel-

lingen van Hope XXL. Ook kinderen 

wordt gevraagd mee te denken. 

Vorig jaar in de Euromast hebben 

zij een manifest ondertekend, 

waarin ze de wereldleiders vroegen 

om de punten uit de Liemers List uit 

te voeren. Zodat de kinderen in de 

hele wereld in vrede kunnen leven. 

Dit jaar is de kinderconferen-

tie op vrijdag 22 maart in de 

School!Week. De jonge deelnemer-

tjes wordt gevraagd een V-rede 

te schrijven: een speech van vijf 

minuten met een boodschap om 

de wereld beter te maken. 

Ook worden de kinderen uitge-

daagd mee te denken over vijf 

grote wereldthema’s. Uiteraard 

gaan de deelnemers aan de 

kinderconferentie ook nog even het 

miniatuurpark in om te laten zien 

waar kinderen groot in kunnen zijn.

Debatteren op hoog niveau: de kinderconferentie Hope XXL Junior vorig jaar in de Euromast.

De School!Week slaat aan, dat is te zien op een kaart van 

Nederland met pijltjes die aangeven waar openbare scholen 

in actie komen tijdens de School!Week. Tijdens de Nationale 

Onderwijs Tentoonstelling eind januari werden de eerste pijltjes 

gezet. De kaart staat nu op www.openbaaronderwijs.nu.

 De kalender wordt voor de zomervakantie geleverd.

Openbaar onderwijs 
op de kaart
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Speel het ID!ee spel met uw 

personeel en/of uw medezeggen-

schapsraad en maak hen zo (weer) 

bewust van de kernwaarden en de 

manieren om die concreet te ma-

ken en uit te dragen. Het spel is te 

spelen met 3 tot 5 personen en u 

kunt het bestellen bij VOS/ABB voor 

de ledenprijs van 25 euro per spel, 

of voor 75 euro per set van 4 spel-

len. Niet-leden betalen 48,40 per 

spel en 155,50 euro voor de set. 

Bestellen kan via www.openbaaron-

derwijs.nu.

Leden die de set van 4 spellen be-

stellen, krijgen daar een workshop bij 

cadeau. Dat betekent dat uw team 

het spel kan spelen met een profes-

sionele spelleider van VOS/ABB, die 

ervoor zorgt dat u het maximale ren-

dement uit het spel haalt door de 

verdiepingsslag naar uw eigen or-

ganisatie te maken. U kunt ook een 

ID!ee-workshop boeken via www.

openbaaronderwijs.nu. Dan mag u 

de spellen na afl oop houden.

Scoren met een sterk merk
Het trainingsspel ID!ee lijkt een gezelschapsspel, maar het zet de spelers aan het denken over de identiteit van 

hun school. De spelers zetten in op activiteiten die de openbare school als merk verder versterken, en zien wat het 

oplevert. Waarom scoort de een wel en de ander niet?

Gratis workshop 

ID!ee tijdens 

de School!Week

In de School!Week 2013 verloot 

VOS/ABB onder haar leden twee 

gratis ID!ee-workshops met 

spellen. U dingt mee 

door een ID!ee-workshop 

te boeken of een set van 

4 spellen te bestellen. Kijk op 

www.openbaaronderwijs.nu 

(School!Week > activiteiten 

School!Week > workshops 

en activiteiten.

Het ID!ee spel zet de spelers aan het denken over de identiteit van hun school.

Geef kracht aan de 
openbare identiteit
De openbare identiteit van een school wordt krachtiger 

naarmate het personeel zich er meer van bewust is. Met een 

personeelsdag over de kernwaarden, of een toepasselijke 

workshop zet u iedereen op scherp.

Workshops voor het personeel 

•  Levensbeschouwing, juist in het 

openbaar onderwijs

Een workshop over de taak van de 

leerkracht in het openbaar onder-

wijs met betrekking tot levensbe-

schouwing. Wat is de juiste grond-

houding, welke methodes zijn er 

en welke competenties zijn nodig 

om op de juiste wijze aandacht te 

besteden aan levensbeschouwing?

• Personeelsdag over kernwaarden

Een dag lang verdiept het perso-

neel zich in de kernwaarden van 

openbaar onderwijs. Wat houden 

ze in en hoe breng je ze in de 

praktijk? Wat vindt het team zelf be-

langrijk en hoe wordt dat concreet 

vormgegeven? Zo’n dag inspireert 

en versterkt het zelfbewustzijn van 

iedereen in de school. Organisatie: 

VOS/ABB en VOO. 

• Mijn gevoelens zijn welkom

Deze workshop van Hélène van 

Oudheusden is bestemd voor 

leerkrachten die meer rust in hun 

klas willen en hun leerlingen willen 

helpen zich beter te concentreren. 

Het gaat over aandachttraining, 

wat steeds populairder wordt, zowel 

in het basis- als in het voortgezet 

onderwijs. In de School!Week kunt 

u een introductietraining van 2 uur 

boeken voor slechts 75 euro. 

• Ik ben welkom?

Training van de Helpdesk van 

VOS/ABB over toelating en verwijde-

ring van leerlingen in het openbaar 

onderwijs. In Zwolle op 20 maart 

(14-17 uur). 

• Trainingsspel ID!ee

Speel het spel met een spelleider 

van VOS/ABB erbij, dan haalt u er 

nog meer rendement uit. De spel-

len mag u na afl oop houden. (zie 

elders op deze pagina). Schrijf 

nu in voor een sessie tijdens de 

School!Week en u maakt kans op 

een gratis ID!ee-workshop. 

Meer informatie en boeken op 

www.openbaaronderwijs.nu.

Ook met leerlingen en hun ouders kunt u aandacht besteden aan 

kernwaarden van openbaar onderwijs. Kies bijvoorbeeld een van 

deze activiteiten:

• Masterclass debatteren

Bestemd voor het voortgezet onderwijs, verzorgd door het Debatbu-

reau. Leerlingen leren overtuigend presenteren en argumenteren en 

oefenen verschillende debattechnieken aan de hand van actuele 

stellingen. Het Debatbureau organiseert jaarlijks de grootste scholie-

rendebatwedstrijd van Nederland, ‘Op weg naar het Lagerhuis’, en 

heeft veel ervaring met debatteren in het voortgezet onderwijs. De 

masterclass kost in de School!Week van 18 tot en met 22 maart 275 

euro in plaats van 400. 

• Wakker worden met respect

Een ontbijtsessie op school, voor ouders. Over respect in de driehoek 

opvoeder-docent-kind. Respect als gereedschap voor omgang met 

elkaar. Duur 1,5 uur. Organisatie: Stichting Dag van Respect.

• Respect doe je zelf

Een workshop voor groep 6 t/m 8 in het primair onderwijs. Een gast-

spreker inspireert de kinderen en daagt hen uit tot een gesprek over 

respect. De leerlingen gaan op zoek naar hun eigen verhaal en ma-

ken daar een presentatie van.

In het kader van de School!Week verloot de Stichting Dag van 

Respect twee gratis Respect-workshops onder de inschrijvers. 

U betaalt alleen een reiskostenvergoeding aan de workshopleider.

Meer informatie en boeken op www.openbaaronderwijs.nu.

Workshops 
met leerlingen
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Honderden openbare scholen 

hebben al een plaquette met het 

logo ‘Ik ben welkom’ bij de entree 

bevestigd. Heeft uw school ‘m nog 

niet, dan is de School!Week wellicht 

dé aanleiding om het bordje te 

bestellen. Het logo is hard op weg 

een algemeen beeldmerk voor de 

openbare school te worden, nu zo-

veel scholen het aan de muur heb-

ben geschroefd. De plaquette laat 

immers heel simpel en tijdloos de 

eerste kernwaarde van openbaar 

onderwijs zien: iedereen is welkom 

in de openbare school, ongeacht 

afkomst, levensbeschouwing of 

geaardheid.

De plaquettes van plexiglas zijn 

nog steeds te bestellen voor de le-

denprijs van 20 euro voor het klein 

formaat (21 x 12,5 cm) en 

30 euro voor het grote formaat 

(ong 30 x 17,5 cm). De plaquette 

is duurzaam en weer bestendig. 

Bij voldoende animo wordt er 

een derde bestelronde gestart. Kijk 

op www.openbaaronderwijs.nu. 

Foto’s? Filmpje? Stuur in!
Doet uw school mee aan de School!Week? Laat het ons weten! Stuur 

uw foto’s en fi lmpjes van de activiteiten in, of laat uw leerlingen de 

actie vastleggen. Mail al uw materiaal naar Marleen Lammers van het 

campagneteam van VOS/ABB en VOO, via mlammers@vosabb.nl. 

Houd de website www.openbaaronderwijs.nu in de gaten, want daar 

verschijnt voor, tijdens en na de actieweek al het materiaal. Die website 

laat straks zien hoe dynamisch het openbaar onderwijs van nu is.

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 Eindredactie Beker Tekst &Redactie, 

Schoonhoven Fotografi e Lucy Beker, Martin van den Bogaerdt, Martine Sprangers, Peter Stam, Wouter de Winter 

e.a. Cartoon Maarten Wolterink Drukwerk SDA Print+Media Vormgeving Tom van Veenhuijzen, SDA Print+Media. 

Copyright alle rechten voorbehouden. 

Februari 2013.

Mooie foto’s met vrolijke kinderen 

trekken al gauw de aandacht, 

dus maak vooral foto’s in de 

School!Week en schroom niet om 

ze naar de lokale pers te sturen. 

Huis-aan-huis-bladen komen let-

terlijk bij iedereen in uw wijk op de 

mat, en de redactie van die kran-

ten is in het algemeen gemakkelijk 

bereikbaar. De mailadressen staan 

in het colofon of op hun websites.

Wees snel en bereikbaar

Het is verstandig om voorafgaand 

aan de School!Week de pers alvast 

uit te nodigen voor de activiteiten 

die u organiseert. Geef aan wat het 

mooiste fotomoment zal worden, 

zodat de redactie een fotograaf 

kan inplannen. Gaat de redactie 

niet op de uitnodiging in, dan is 

er geen man overboord. Maak 

zélf een paar mooie foto’s van 

de activiteiten in de School!Week, 

liefst met scholieren herkenbaar 

in beeld, en mail die foto’s – vrij 

van copyright - naar de redactie 

met een korte tekst, waarin u wel 

vermeldt dat de openbare scholen 

dit organiseren om te laten zien wat 

hun toegevoegde waarde is. 

Doe dit wel zo snel mogelijk, liefst 

nog dezelfde dag, want een krant 

vindt het gauw oud nieuws en dan 

is uw moment voorbij. Let ook op 

de deadlines van de krant, én zorg 

dat uw mail een goed bereik-

baar 06-nummer bevat, zodat de 

journalist makkelijk kan bellen voor 

aanvullende informatie.

Kans benutten

Bedenk dat elke activiteit in de 

School!Week de moeite waard 

is; het gaat echt niet alleen om 

Bekende Nederlanders. Als uw 

leerlingen thuis kleurplaten voor de 

ramen hangen, vraagt de buurt – 

en daarmee de lokale pers – zich 

al gauw af wat er aan de hand is. 

Een mooie kans om uw openbare 

verhaal onder de aandacht te 

brengen.

Ten slotte: vergeet niet om al uw 

fotomateriaal en verslagen in elk 

geval op uw eigen website te plaat-

sen. En stuur het in voor de website 

www.openbaaronderwijs.nu, via het 

e-mailadres mlammers@vosabb.nl.

Kom in de krant: zo doe je dat
De School!Week heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen te laten zien wat openbaar onderwijs écht inhoudt. 

Zorg daarom dat u in de krant komt met uw openbare verhaal!

Plaquette
‘ Ik ben 
welkom’

Obs De Meander in Amersfoort heeft 

de plaquette al en de leerlingen zijn 

er trots op.

Actiemateriaal: bestellen of downloaden
Op de website www.openbaar-

onderwijs.nu kunt u campagne-

materiaal bestellen of gratis down-

loaden. VOS/ABB en de VOO, de 

organisatoren van de School!Week, 

hebben gezorgd voor allerhande 

materiaal om de scholen tijdens 

de actieweek te ondersteunen.

•  Posters en stickers tegen 

verzendkosten

•  Kleurplaten om mee te doen 

aan de kleurwedstrijd, gratis te 

downloaden

•  Het logo ‘Ik ben welkom’, als 

pdf-, jpg- of png-bestand, voor 

uw eigen promotiemateriaal of 

website, gratis te downloaden

•  Het Handboek School!Week 

boordevol informatie en tips, 

gratis te downloaden

•  De pdf van het canvas open-

baar onderwijs, gratis te down-

loaden om zelf in groot formaat 

af te laten drukken

•  Kant-en-klare powerpointpresen-

tatie, geschikt voor ouderavon-

den, gratis te downloaden

•  De plaquette ‘Ik ben welkom’, 

van plexiglas, te bestellen voor 

20 of 30 euro.


