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Februari

Volg ons op Twitter!

Doe eens een uitwisseling:

Theater: ‘Actiethema

Het openbare

Debatwedstrijd met

2012

@ikbenwelkom

welkom in mijn wijk

geweldig om te improviseren’

verhaal: vertel het in een blog

prominenten: succes verzekerd

2012

School!Week
Doet u mee?

Openbaar onderwijs:
Een sterk merk

In de startblokken
voor de School!Week

De allereerste School!Week komt eraan! Overal in het land maken

‘Wij doen mee aan de School!Week!’

inhoudt dat ‘iedereen welkom’

openbare scholen zich op voor een mooie actieweek in het kader

De leerlingen van obs De Carrousel
in Heerhugowaard hebben de posters met het campagnethema ‘Ik

is. ‘Daar gaan we natuurlijk eerst
met ze over discussiëren, vertelt
Maartje Zwart. Eigenlijk denkt ze dat

23 maart, zetten we met zijn allen het openbaar onderwijs als een

ben welkom’ alvast opgehangen.
Ze staan in de startblokken voor
een mooie actieweek.

haar leerlingen het heel normaal
vinden dat iedereen welkom is.
‘En zo hoort het natuurlijk ook. Dat

sterk merk op de kaart. U doet toch ook mee?

Ook directeur Maartje Zwart heeft

past ook bij de principes van ons
Jenaplanonderwijs.’
Op De Carrousel is een speciale
klas met kinderen met een beperking ondergebracht. Daardoor

van de campagne ‘Ik ben welkom’. In week 12 van 2012, van 19 tot

Er zijn heel veel manieren om mee

kernwaarden. Algemene toegan-

Kinderen en jongeren laten graag

er zin in: ‘Ja, wij zijn trots op onze
openbare school en dat willen we meer en meer zichtbaar

te doen aan de campagneweek.
In deze speciale actiekrant vindt
u tal van voorbeelden waarmee

kelijkheid, wederzijds respect, waarden en normen en burgerschap:
dát leren kinderen op de openbare

zien dat ze op een geweldige
school zitten. Uw leerlingen zijn uw
beste ambassadeurs! Betrek ze

maken. De School!Week in maart
is daarvoor natuurlijk een perfect
moment.’ Het bestuur van De Car-

maken onze leerlingen toch al jong
kennis met deze kinderen in rolstoelen. Daar leren ze van jongs af aan

u straks actief kunt laten zien wat
openbaar onderwijs nu werkelijk
inhoudt. Het gaat hier om de

school, naast hun gewone leervakken. Scholen geven ook steeds
meer concreet invulling aan deze

dus bij de School!Week. Hoe meer
scholen meedoen, hoe sterker de
uitstraling van ons merk.

rousel, bestuur, Stichting De Blauwe

mee omgaan.

kernwaarden waar de scholen trots
op zijn, maar die best wat meer
in de schijnwerpers gezet mogen

kernwaarden. De School!Week is dé
kans om aan de buitenwereld te
laten zien dat het openbaar onder-

In deze krant meer over de campagne en veel ideeën voor de
actieweek. Doe mee!

worden. Want het zijn erg mooie

wijs heel bewust bezig is.

Groot debat in
de School!Week

start met het Groot Krimpenerwaard
Onderwijsdebat op 19 maart.
Het is georganiseerd door het

in de Krimpener- en Lopikerwaard.
Volgens Berend Buddingh’, rector
van het Schoonhovens College,

In het zilverstadje Schoonhoven
gaat de School!Week straks van

Schoonhovens College in samenwerking met Onderwijs Primair,
het bestuur van 18 basisscholen

wordt het een groot evenement,
waarvoor vijf wethouders uit
Krimpenerwaard-gemeenten zijn
uitgenodigd, evenals Kete Kervezee
van de PO-Raad en Sjoerd Slagter
van de VO-raad.

Kinderen van basiscool de Carrousel doen mee

Loper, heeft posters besteld voor

Visie op burgerschap

alle 13 aangesloten scholen. Op

Zwart vindt de campagne goed
passen bij het relatief nieuwe vak

Het personeel van alle scholen,
het bdrijfsleven, gemeenteraden en

elke school wordt een programma

ouders worden uitgenodigd
om mee te debatteren over de toekomst van het onderwijs. Later in de

en ouders in maart extra aandacht
te besteden aan de kernwaarden

week wil Buddingh’ ook iets organiseren om de leerlingen te betrekken
bij het thema ‘Ik ben welkom’.
Rector Buddingh’ tussen leerlingen
van het Schoonhovens College,
die het thema wel zien zitten.

voorbereid om met de leerlingen

burgerschapsvorming. ‘Het gaat
om een visie op burgerschap, die
we niet alleen in de campagne-

Uitbeelden en opschrijven

week uitdragen, maar het hele jaar.
Onze projectmuur wordt dan ook
blijvend: voortaan zal iedereen bij

Leerlingen van De Carrousel gaan
in de actieweek werkstukken maken
die daarna op een ‘projectmuur’

het binnenkomen van de school
meteen zien wat het betekent dat
dit een openbare school is, en hoe

worden tentoongesteld. Ze laten
daarmee zien wat het precies

ook de kinderen zelf daar over denken. Het wordt letterlijk tastbaar.’

van het openbaar onderwijs.

Meedenken over een betere wereld
De kick-off van HOPE XXL Junior
wordt een van de hoogtepunten

denken over een betere wereld
voor álle mensen. Daarmee past

actie HOPE XXL, een initiatief van
een groep jongeren uit de Gel-

bekendheid. Tal van prominenten
hebben het discussiemanifest, de

groep is om het manifest officieel
aan te bieden aan de Verenigde

van de School!Week in maart.
Het is een bijzonder project voor
de basisschooljeugd, dat zeven-

het helemaal bij het openbaar
onderwijs.

derse streek De Liemers, die met
concrete voorstellen willen werken
aan een betere samenleving. Hun

Liemers List, met 85 stellingen van
HOPE XXL al ondertekend. Ook in
Europees verband komt er al aan-

Naties, en zo aan de hele wereld te
laten zien dat de jeugd een betere
toekomst wil. Met HOPE XXL Junior

degroepers uitdaagt om mee te

HOPE XXL Junior sluit aan op de

actie krijgt landelijk al steeds meer

dacht. Het uiteindelijke doel van de

kunnen kinderen aanhaken. In mei
Lees verder op pagina 2
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