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TEKST: LUCY BEKER

De moed van
Malala als bron
van inspiratie
Het verhaal van de dappere Malala, die strijdt voor
het recht dat alle kinderen hebben op onderwijs, is
een mooie verbinding met actie School!Week. Het
verhaal laat immers zien dat de rechten van het
kind nog lang niet overal vanzelfsprekend zijn. En:
de moed van Malala kan de kinderen inspireren om
hun eigen idealen te ontdekken.

Malala strijdt
voor het recht
op onderwijs
‘Zelfs als ze komen om me te vermoorden, zal ik zeggen dat het verkeerd is wat ze doen. Onderwijs is ons
recht’. Veertien jaar is de Pakistaanse
Malala Yousafzai als ze dit zegt in
2011, bij de uitreiking van de National Peace Price voor haar online gepubliceerde dagboek.
Door het blog van Malala kan de hele
wereld lezen dat meisjes in de Swatvallei in Pakistan officieel niet naar
school mogen. Op 9 oktober 2012 gebeurt het ongelooflijke: Malala wordt
neergeschoten door de Taliban, terwijl
ze in de bus naar school zit. De Taliban willen haar daarmee fundamentele rechten ontnemen: haar recht op
leven, op vrijheid van meningsuiting
en op onderwijs. Maar Malala overleeft de aanslag en gaat door met haar
strijd voor onderwijs voor meisjes in
de hele wereld. In 2014 krijgt ze de Nobelprijs voor de Vrede. Haar boek ‘Ik
ben Malala’ verscheen in oktober 2013
bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum.
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ierover het gesprek aangaan in de klas is belangrijk, volgens Kim Dusch,
onderwijskundig medewerker van Centrum Humanistische
Vorming (Centrum HVO). Want: ‘Goed
onderwijs is meer dan alleen taal en
rekenen. Een goede school zorgt voor
een brede en diepe vorming. Het gaat
niet alleen om meetbare kennis, maar
ook om de ontwikkeling van kinderen tot vrije mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, de medemens en de natuur. Dat
kan door kinderen te begeleiden bij
de ontwikkeling en bewustwording
van hun eigen waarden. En door inlevingsvermogen en gevoeligheid voor
de ander te ontwikkelen via levensverhalen van anderen.’

H

College Tour kijken
Zo’n levensverhaal als dat van Malala, is actueel en toegankelijk. Dusch
ziet het voor zich: ‘Je kunt het nog
tastbaarder maken door met je leerlingen de uitzending van College Tour
waarin Malala optrad, te bekijken
en na te bespreken. Hoe waarderen
de leerlingen Malala, welke rechten

vinden zij belangrijk, waar zouden zij
voor willen strijden?’
Dusch ontwikkelt lesmateriaal voor
Centrum HVO, dat zich inzet voor
brede en diepe vorming, ook wel
‘bildung’ genoemd. Dusch studeert
al drie jaar Bildungswissenschaft in
Wenen. ‘Deze studie gaat over de mogelijkheden om de vrije ontwikkeling
van de mens binnen het onderwijs te
realiseren. Dit kan onder andere door
het uitwisselen van deze waardevolle
verhalen’, aldus Dusch.
Centrum HVO ziet de internationale
kinderrechten als een essentieel onderdeel van onderwijs en wil opvoeders en docenten ondersteunen om
hierover met kinderen de dialoog aan
te gaan. Dusch: ‘Dat kan alleen als er
ruimte is voor ieders opvatting zonder
direct te oordelen. In dit proces van
de relatie aangaan met elkaars verhalen vindt ‘bildung’ plaats, zowel
bij leerlingen als bij docenten, omdat
zij hierdoor diepgaander inzicht in
het menselijk bestaan krijgen. Het
verhaal van Malala is een rijke inspiratiebron.’ <
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De School!Week

komt er aan!
De actie School!Week komt er aan! In de week van 16 tot en
met 20 maart voert het openbaar onderwijs campagne, en dit
jaar is het centrale thema: de kinderrechten. U doet toch ook
(weer) mee aan dit jaarlijkse feest van de openbare school?
et a ls i n de vor ige d r ie
School!Weken blijft het motto ‘Ik ben welkom’. Nieuw is
de keuze voor een centraal
thema. Hier is voor gekozen omdat de
kinderrechten zo perfect passen bij het
openbaar onderwijs én omdat ze weer actueel zijn. Op 20 november 2014 was het
precies 25 jaar geleden dat in New York
het Kinderrechtenverdrag werd aangenomen. Dat was aanleiding voor tal van
activiteiten en symposia. Alle leden van
VOS/ABB en VOO ontvingen in die periode de Handreiking Kinder- en mensenrechten in het openbaar onderwijs. Ook
organiseerde VOS/ABB een mini-symposium over kinder- en mensenrechten.
Daar bleek dat dit onderwerp een bron
van inspiratie is, juist voor het openbaar
onderwijs. Belangrijke kinderrechten zijn
immers dat elk kind gelijkwaardig is,
recht heeft op een eigen mening en een

N

eigen levensbeschouwing. Die rechten
komen helemaal overeen met de kernwaarden van het openbaar onderwijs
en de slogan ‘Ik ben welkom’.

Dit zijn de
kinderrechten
In het Kinderrechtenverdrag van
de Verenigde Naties zijn 45 kinderrechten vastgelegd. De regeringen
moeten ervoor zorgen dat deze
rechten worden nageleefd. Hieronder
een selectie van de kinderrechten
die een belangrijke relatie hebben
met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Bekijk ze allemaal
– met toelichting – op de website
www.kinderrechten.nl.
Artikel 1
en 2

Festiviteiten in heel Nederland
In de week van 16 tot en met 20 maart
laten openbare scholen in heel Nederland
zien hoe ze deze kernwaarden in de praktijk brengen, waar openbaar onderwijs
voor staat. Ze trekken de aandacht met
festiviteiten, zetten hun deuren open
voor belangstellenden, of zetten een
speciaal programma op dat past bij het
thema. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen
over kinder- en mensenrechten, een debat (past bij het recht op eigen mening),
een tentoonstelling over verschillende
levensbeschouwingen of een theatervoorstelling over diversiteit. Dit extra
dikke nummer van School! is bedoeld
om ook u te inspireren. <

Help mee om van de School!Week een feest te maken! Een feest met
een krachtige boodschap. Kijk op www.openbaaronderwijs.nu

Artikel 7
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 19
Artikel 23
Artikel 28
Artikel 31

Iedereen is gelijk voor de
wet en kinderen dienen beschermd te worden tegen
discriminatie.
Recht op een naam en
nationaliteit
Recht op een eigen mening
Recht op vrijheid van
meningsuiting
Recht op vrijheid van
gedachten, geweten
en godsdienst
Vrijheid van vereniging en
vergadering
Recht op privacy
Recht op informatie
Recht op bescherming
tegen kindermishandeling
Gehandicapte kinderen
hebben recht op onderwijs
Recht op onderwijs
Recht op vrije tijd en spelen
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Werken met kinderrechten?

Amnesty helpt!
Als je denkt aan mensenrechten, dan denk je al gauw aan Amnesty
International. Deze organisatie vraagt op alle denkbare manieren
aandacht voor kinderrechten en mensenrechten. Oók in het onderwijs.
Met uitstekende lesmaterialen, zeggen de gebruikers.
cholen die met kinderrechten aan
de slag willen, worden door Amnesty op hun wenken bediend. Zo
zijn er verschillende lespakketten
voor basisonderwijs (middenbouw en
bovenbouw) en voortgezet onderwijs,
allemaal kosteloos en voorzien van materiaal voor 32 kinderen.
Wat bij alle materialen direct opvalt: aan
de ontwikkeling ervan is veel aandacht
besteed. Alles ziet er eigentijds en aantrekkelijk uit. ‘Ja, mensenrechteneducatie moet goed onderwijs zijn’, reageert
Kirsja Oudshoorn van Amnesty. ‘Niet
alleen de inhoud moet deugen, maar het
materiaal moet didactisch ook goed in
elkaar zitten. Dat betekent bijvoorbeeld
dat er rekening wordt gehouden met
verschillende leerstijlen, dat er wordt
gewerkt vanuit verhalen en dat elke les
afsluit met een handelingsperspectief.
Dat laatste betekent dat de leerlingen
ook echt iets kunnen doen, zoals een brief
schrijven of een actiedag organiseren.’
Veel leraren kiezen ervoor om de lesmaterialen zelf te gebruiken tijdens de les.
Dat is prima te doen, omdat alle pakketten zijn voorzien van een compacte,
praktische handleiding. Scholen kunnen
echter ook een van de 500 gastdocenten
van Amnesty uitnodigen.

S

Kernwaarden openbaar onderwijs
Amnesty ziet een toenemende belangstelling voor haar educatieve materialen. Afgelopen schooljaar gebruikten
ruim 100.000 leerlingen ze. Dat er juist
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ook op openbare scholen veel aandacht
is voor mensenrechten zal niemand verbazen. De rechten van het kind sluiten
immers uitstekend aan bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Denk
aan het recht op gelijke behandeling en
non-discriminatie, de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, vrijheid
van meningsuiting en natuurlijk het
recht op goed onderwijs voor álle kinderen. <
Info? www.amnestyopschool.nl

Quickscan mooi startpunt
Wilt u ook beginnen met kinder- en mensenrechteneducatie in uw school? VOS/ABB
en de Vereniging Openbaar Onderwijs helpen u op weg met een quickscan en een
handreiking.
De nieuwe quickscan, die vanaf deze
maand beschikbaar is, is een mooi startpunt, want hiermee brengt u eenvoudig
in kaart wat uw school al doet aan mensenrechteneducatie. Op basis daarvan
kunt u een plan opstellen.
In de handreiking ‘Kinderrechten en mensenrechten’, die alle leden van VOS/ABB en
VOO in oktober hebben ontvangen, staan
veel concrete ideeën voor lesactiviteiten.
In deze publicatie leest u ook over de overeenkomsten tussen de uitgangspunten
van het openbaaronderwijs en de kin-

der- en mensenrechten. De handreiking
is ook te downloaden van de website
www.vosabb.nl > downloads > brochures.
Geïnteresseerde scholen kunnen zich
aansluiten bij een leernetwerk, dat in het
schooljaar 2015/2016 start. Dat netwerk
zal bestaan uit een select aantal scholen,
dat vorm en inhoud wil geven aan kinder- en mensenrechteneducatie op hun
eigen school. Met vragen hierover kunt u
terecht bij VOS/ABB (Marleen Lammers,
mlammers@vosabb.nl) of de VOO (Flora
Breemer (f.breemer@voo.nl).
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Eye opener
Kinderwereldreis
Hartverwarmend
Ellen Vermeulen,
technisch assistent
Het Waterland,
Praktijkonderwijs
Leiden.
‘In het praktijkonderwijs hebben
veel leerlingen een klein wereldje.
Voor hen is het extra belangrijk om
de wereld naar de school toe te
brengen. We hebben daarom een
hele periode met de hele school
aandacht besteed aan kinderrechten. Het Amnesty-lesmateriaal over de familie Muthuku
die in een sloppenwijk woont, is
eigenlijk ontwikkeld voor de basisschool, maar ook geschikt voor
onze leerlingen. Onze leraren hebben er een aantal maanden mee
gewerkt en er zijn ook verschillende gastlessen verzorgd door
Amnesty. Als afsluiting van alle
lessen hebben we een speciale
dag georganiseerd, waarbij ook
de directeur van Amnesty aanwezig was. Een van onze leerlingen stapte op hem af en vertelde
dat ze iets wil doen voor mensen
in sloppenwijken omdat ze het zielig vindt hoe ze wonen. Dat was zó
geweldig. Echt hartverwarmend!’

Nora de Priester,
leerkracht groep 8 op
obs Theo Thijssen in
Vlissingen.
‘Alle scholen binnen de Archipel
Scholengroep in Zeeland hebben
op 20 november, de Dag van de
Rechten van het Kind, met een
dagvullend programma aandacht
besteed aan kinderrechten. Leerlingen vinden veel dingen vanzelfsprekend en het is goed dat ze
zich ervan bewust worden dat dat
niet zo is. Er zijn heel veel kinderen
op de wereld die de kinderrechten
heel erg hard nodig hebben. Niet
alleen in andere landen, maar ook
in Nederland. De leerlingen van
groep 7 en 8 hebben in tweetallen
een ‘kinderwereldreis’ gemaakt
met behulp van het gelijknamige
werkboekje van Amnesty. Het
was leuk om te zien met hoeveel
plezier ze aan het werk waren. Het
werkboekje De Kinderrechtenreis
ziet er niet alleen aantrekkelijk uit,
maar er zitten ook heel uiteenlopende opdrachtjes in. De kinderen
konden bijvoorbeeld tekenen, een
protestliedje maken, informatie op
internet zoeken of puzzelen. Echt
voor elk wat wils. Door het boekje
zijn de kinderen meer over het onderwerp gaan nadenken.’

Peter van Leeuwen,
leerkracht groep 8 obs
De Zonnebloem, Den
Haag.
‘Veel van onze leerlingen zijn van
huis uit al geïnteresseerd in maatschappelijke zaken. Op school stimuleren we dat ook. We gebruiken bijvoorbeeld Nieuwsbegrip,
waarin veel actuele onderwerpen
voorbij komen. Er is zoveel aan de
hand in de wereld, het is belangrijk dat kinderen daarvan op de
hoogte zijn. Om aandacht te besteden aan de kinderrechten, heb
ik het lespakket van Amnesty gebruikt. Het bevatte allerlei materialen waarmee de kinderen zeer
betrokken en gemotiveerd hebben
gewerkt. Het is allemaal kant-enklaar, dus het kost je als leerkracht
weinig voorbereidingstijd.
Aan de hand van een werkboekje
hebben de kinderen onderzocht
hoe het in diverse landen is gesteld
met de kinderrechten. In het Westen zijn we geneigd om te denken
dat kinderrechten vooral worden
geschonden in Afrika, Azië en het
Midden-Oosten. Maar dat gebeurt
ook in Nederland en andere westerse landen. Dat was voor de kinderen echt een eyeopener! Toen ze
het boekje hadden doorgewerkt,
hebben ze posters gemaakt. Aan
het eind van de dag hingen er door
de school dus 30 prachtige posters
over kinderrechten.”
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Ideeën voor het
primair onderwijs
Zó maak je er een feestelijke en
leerzame dag van!
Versier de school met posters, (zelfgemaakte) vlaggetjes en ballonnen (eventueel met
logo van de campagneweek, te bestellen via
openbaaronderwijs.nu)
Leg de hele week een rode loper uit bij de ingang voor een feestelijk welkom voor iedereen.
Start de dag in alle klassen met een kringgesprek over ‘Welkom zijn’. Gebruik bijvoorbeeld les 2 uit de Inspiratiekalender Openbaar Onderwijs (eventueel te bestellen via
openbaaronderwijs.nu)
Doe een kinderrechtenspel zoals De Wasstraat. Laat de leerlingen in twee rijen dicht tegenover elkaar staan. Eén leerling loopt tussen
de rijen door en de anderen moedigen hem/
haar aan en geven complimenten. Aan het
eind van deze ‘wasstraat’ komt een stralende
en glimmende leerling tevoorschijn.
Biedt de school G/HVO aan? Vraag dan
de docent(en) om de speciaal voor de
School!Week ontwikkelde les te geven over
kinderrechten. Of organiseer een gastles verzorgd door Amnesty International, de Respect
Foundation of het Liliane Fonds (zie pagina’s
20 en 26 of www.openbaaronderwijs.nu).
Print de kleurplaat van openbaaronderwijs.nu
uit en laat de kinderen deze inkleuren.
Versier er daarna de school mee of laat de
kinderen hem thuis voor het raam hangen.
Bekijk de fi lm ‘De club van lelijke kinderen’ en bespreek hem aan de hand van
het bijbehorende gratis lesmateriaal. Ontdek welke kinderrechten er in deze film
verstopt zijn. Gratis film (bestellen) op
www.moviesthatmatter.nl/educatie/filmaanbod, zoeken op titel.
Sluit de dag af met een wensballonnenactie.
Laat leerlingen een wens voor alle kinderen
in de wereld op een kaartje schrijven, bind
die aan een ballon en laat ze op. Een mooi
persmoment!
Vergeet niet de ouders én de lokale pers in te
lichten over en uit te nodigen bij deze festiviteiten. Is de pers niet geweest, stuur dan
– meteen de volgende dag - zelf een paar
leuke foto’s naar de lokale krant.
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School!Week en kinderrechten:

Maak er een
feest van!
Doe mee aan de
School!Week en maak
er een feest van! Doel
van deze campagne
is dat zoveel mogelijk
openbare scholen in
Nederland in die week
in het nieuws komen
om de kernwaarden van
openbaar onderwijs uit te
dragen. Dat kan op allerlei
manieren, zoals u op deze
en volgende pagina’s ziet.
aak uw personeel,
leerlingen, hun ouders en niet te vergeten de plaatselijke
pers één keer per jaar attent op de
mooie kernwaarden van het openbaar onderwijs, die beginnen met
‘Iedereen is welkom’. En doe dat dan
in de School!Week, want hoe meer
openbare scholen meedoen aan de
actie, hoe meer ze in de pers komen,
hoe krachtiger het geluid van het
openbaar onderwijs wordt.
Op deze pagina’s vindt u al veel inspiratie, maar de website www.openbaaronderwijs.nu heeft nog meer in petto: behalve achtergrondinformatie
ook concrete tips en materiaal om te
downloaden, zoals logo’s, kleurplaten,
een kant-en-klare presentatie over de
kernwaarden (leuk voor een ouder- of
personeelsbijeenkomst) en de lesbrief
’25 jaar kinderrechten: maak er een
feest van’. <

M
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Ideeën voor het
voortgezet onderwijs
Zó maak je er een feestelijke
en leerzame dag van!

Beeld van de Hope XXL-kinderconferentie van 2014.

Kinderconferentie op 20 maart
Op vrijdag 20 maart wordt voor de
vierde keer een grote kinderconferentie
georganiseerd, dit keer in het Humanity House in Den Haag. Deelnemers,
leerlingen uit groep 7 en 8, kunnen in
workshops meedenken over thema’s die

van belang zijn voor een betere wereld,
zoals kinderrechten, oorlog en vrede,
economie en cultuur. VOS/ABB is – naast
Hope XXL - mede-organisator en heeft
leerlingenraden van aangesloten scholen uitgenodigd. <

Lesbrieven en spelideeën
De Respect Education Foudation heeft
zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs lesbrieven en spelideeën
ontworpen om klassen te laten kennismaken met de rechten van het kind.
Er is bijvoorbeeld een speed-date-spel
en een fotoshoot met het thema kin-

derrechten. Maar ook lesbrieven over
gedichten of columns schrijven. Met
behulp van het materiaal kunnen de
leerkrachten deze lessen zelf uitvoeren. Kijk op www.dagvanrespect.nl
en op www.openbaaronderwijs.nu
voor nog meer ideeën. <

Versier de school met (in de aanloop naar
de School!Week zelfgemaakte) vlaggen of
posters.
Leg een rode loper uit bij de ingang voor een
feestelijk welkom voor iedereen.
Start in alle klassen met een gesprek over
welkom zijn. Is iedereen welkom op deze
school? Voel je jezelf welkom en hoe komt
dat?
Activiteit. Bijvoorbeeld: ‘Sta voor je cultuur’.
De docent noemt steeds een kenmerk van een
(sub)cultuur of identiteit. Bijvoorbeeld: skater,
christen, vioolspeler, festivalganger, Nederlander, moslim. Bij elke term die de docent
noemt, gaan de leerlingen die zich aangesproken voelen, staan. Er komen verrassende
gemene delers uit de groep.
Vraag een gratis gastles van het College
voor de Rechten van de Mens. Of nodig een
gastdocent uit van Amnesty International,
Liliane Fonds of de Respect Education Foundation. (Zie www.openbaaronderwijs.nu
voor het volledige aanbod).
Laat leerlingen een kunstwerk maken over
de kinderrechten, en maak daar aan het
eind van de dag of week een tentoonstelling van, waarvoor ouders en de lokale pers
worden uitgenodigd.
Bekijk de fi lm ‘Wadjda’, over een meisje uit
Riyad, dat niet begrijpt waarom jongens
wél en meisjes niet mogen fietsen. Er is gratis lesmateriaal bij beschikbaar. Gratis fi lm
(bestellen) op www.moviesthatmatter.nl/
educatie/fi lmaanbod, zoeken op titel.

Conferentie of workshop
voor het personeel
Op woensdagmiddag 18 maart is de jaarlijkse conferentie voor
het openbaar onderwijs op hogeschool Windesheim in Zwolle.
Deelname is gratis voor personeel van leden van VOO en
VOS/ABB en studenten van aangesloten pabo’s. Inschrijven
via www.openbaaronderwijs.nu.
Het is natuurlijk ook mogelijk een activiteit voor het personeel
naar de school te halen. Denk eens aan workshops en teamtrainingen over kinder/mensenrechten en identiteit. Kijk op
openbaaronderwijs.nu voor het aanbod en aanvraag. <
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Een inspirerende studiedag
Een studiedag voor al het personeel van
negen openbare basisscholen in Venlo
en omgeving leverde veel inspiratie
voor de School!Week op. Veel workshops
gingen over de concrete vormgeving
van de openbare identiteit.
‘Wij zijn ons zeer bewust van onze identiteit en doen dus altijd mee aan de
School!Week’, zegt directeur-bestuurder
Peter Adriaans van Stichting Akkoord! po
in Venlo. ‘Als het enige openbare schoolbestuur in Noord-Limburg willen we dat
onze kernwaarden zichtbaar zijn. Op die
studiedag kwamen ze allemaal aan bod.
Het ging bijvoorbeeld over het democratisch gehalte van de openbare school,
door veel te doen aan ouderparticipatie.
Maar ook waren er inhoudelijke workshops over fi losoferen met kinderen en
de ontwikkeling van burgerschap. Het

Volle bak op de studiedag van Akkoord! po.
was een zinvolle dag, ik denk dat onze
leerkrachten veel ideeën hebben opgedaan voor de School!Week.’
Ook zo’n studiedag of een teamtrai-

ning over de kernwaarden organiseren?
Neemt u dan contact op met het secretariaat van VOS/ABB: 0348-405200 of secretariaatvereniging@vosabb.nl. <

Scholierendebat in de raadzaal
Plateau Openbaar Onderwijs Assen houdt weer een groot scholierendebat in samenwerking met het Dr. Nassau College en praktijkschool Pro Assen. Deze samenwerking komt voort uit een gezamenlijke studiedag Openbaar Onderwijs in 2010. Sindsdien laat het
openbaar onderwijs in Assen zich jaarlijks zien in de School!Week.
Het debat is op 13 maart in de raadzaal van het gemeentehuis en gaat
dit jaar over de Rechten van het Kind. Op alle scholen zijn al voorrondes en uiteindelijk stuurt elke school een afvaardiging van twee
kinderen. De leiding is in handen van één of twee leerlingen van het
Dr. Nassau College.
Op alle Plateau-basisscholen zijn in de School!Week ook speciale lessen, op basis van het lespakket van de Respect Education Foundation.
Op woensdagmorgen is er de Open Dag Openbaar Onderwijs. Dan
mogen ouders een kijkje komen nemen in de scholen. <

Het scholierendebat in Assen is elk jaar een succes.
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Leerlingenraad
en miniraad
OBS Het Avontuur in Almere is echt een democratische school. Hier is niet alleen een leerlingenraad, maar ook een miniraad van kinderen uit de
groepen 1 tot en met 4. Zij komen om de zes weken
bij elkaar met de leraar en maken dan met behulp
van tekeningen duidelijk wat zij graag anders zouden willen op school.
Op internet staat een fi lmpje waarin te zien is hoe
de miniraad werkt, en hoe goed zulke jonge kinderen al kunnen begrijpen waar het om gaat. Kijk op:
www.leraar24.nl/video/1563/de-leerlingenraad. <

SCHOOL!WEEK
TEKST: LUCY BEKER EN KARIN VAN BREUGEL
BEELD: HANS SPOOR E.A.

Facebookpagina en
tentoonstelling
De veertien openbare basisscholen van het bestuur 3Primair
in Barendrecht, Ridderkerk en
Zwijndrecht zijn in de aanloop
naar de School!Week al met een
actie begonnen. Op een speciale
Facebook-pagina wordt erover
bericht, en in de School!Week is
er een tentoonstelling in de drie
gemeentehuizen.
Alle kinderen hebben een werkstuk gemaakt over de vraag
‘Waar voel jij je happy?’, waarbij
een relatie werd gelegd met de
kinderrechten. Elke school heeft
straks drie winnaars, van wie
grote professionele portretten
in de gemeentehuizen komen te
hangen. Ook studeren alle leerlingen een speciaal lied in: ‘I am
together’.
‘Het levert vast aandacht op in de
pers’, zegt Ingrid van Rookhuizen,
directeur van obs De Noord in
Ridderkerk. ‘Dat is vorig jaar ook
goed gelukt. Toen hadden we
op alle scholen talentenshows,
waarvan de winnaars in de
School!Week buiten op een podiumkar hebben opgetreden. De
School!Week leeft hier echt’.
De kleurrijke Facebookpagina
van 3Primair is te vinden op
www.facebook.com/schoolweek. <

Lot maakt
kinderrechten
concreet
Kinderrechten zijn best abstract. Hoe zorg je dat kinderen
zich er een voorstelling van kunnen maken? En hoe maak je
duidelijk dat kinderrechten over de hele wereld een ander
gezicht hebben? Lot, een levenslustig en nieuwsgierig
meisje van 12 jaar, helpt een handje!
n 2014 is Lot´s Foundation officieel
gelanceerd. Deze organisatie wil
kinderen over de hele wereld bewust
maken van kinderrechten en hen
betrekken bij discussies. Om dit te doen,
is het denkbeeldige meisje Lot in het leven geroepen. Lot reist over de wereld,
verwondert zich en toont kinderrechten
door de ogen van kinderen. ‘Samen met
verschillende partners in het onderwijs,
de media en Herman van Veen Artscenter ondernemen we activiteiten om Lot
tot leven te brengen. Sommige activiteiten zijn al in volle gang, en de komende
jaren gaan we nog meer initiatieven
ontwikkelen’, vertelt Saskia Klomps van
Lot’s Foundation.

I

YouTube-kanaal
Lot’s Foundation heeft sinds kort onder
meer een eigen YouTube-kanaal: Lot’s
Channel. Dit moet een community worden waar kinderen uit alle windstreken
met elkaar in contact komen en verhalen
delen. Professionele journalisten uit de
hele wereld maken korte video’s van de
mooiste verhalen. Kinderen en scholen
kunnen zich kosteloos abonneren op het
YouTube-kanaal. ‘Natuurlijk mogen kinderen zelf suggesties doen voor nieuwe
reportages. Graag zelfs!’, zegt Saskia.

Nieuw: filosofeerkaartjes
Inmiddels is ook een serie filosofeerkaartjes ontwikkeld, die helpen om met
leerlingen in gesprek te gaan over kinderrechten. Deze zijn vanaf maart verkrijg-

De presentatie van Lot’s Foundation
onlangs in Amsterdam.
baar en geschikt voor de bovenbouw van
het primair onderwijs en de onderbouw
van het voortgezet onderwijs.

Meer weten?
www.lotsfoundation.com
https://www.youtube.com/user/lotschannel1

Vertalen in verhalen
‘Kinderrechten verdienen ieders aandacht. Als
het de kinderen goed gaat, gaat het de wereld
goed. Lot wil de kinderrechten vertalen in verhalen. Verhalen die ons duidelijk maken wat
kinderrechten zijn.’
Herman van Veen, geestelijk vader van Lot, medeoprichter en beschermheer van Lot’s Foundation
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Goed onderwijs
is geen gunst!
‘Ik ben welkom’ moet voor álle kinderen over de hele
wereld gelden. Daarom steunt VOS/ABB het Liliane Fonds,
dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden via
onderwijs sterker wil maken.
e algemene ledenvergadering van VOS/ABB reageerde
in november, voorafgaand
aan een congres over kinderrechten, positief op voorstel om het Liliane Fonds te steunen met een fi nanciële
bijdrage. Hiermee kan deze organisatie
acht gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden op weg helpen naar een
betere toekomst. Dit (bescheiden) aantal is symbolisch: het staat voor de in
totaal ongeveer 800.000 leerlingen van
de openbare en algemeen toegankelijke
scholen in Nederland die via hun besturen bij VOS/ABB zijn aangesloten.

D

Financieel onafhankelijk
Directeur Kees van den Broek van het
Liliane Fonds legt uit wat deze organisatie doet: ‘We bieden steun op maat aan

kinderen en jongeren met een handicap
in ontwikkelingslanden, en proberen de
barrières in hun omgeving op te heffen.
Een van de doelstellingen is dat deze
kinderen onderwijs volgen zodat ze in de
toekomst zo goed mogelijk voor zichzelf
kunnen zorgen en kunnen deelnemen
aan de maatschappij.’ Het Liliane Fonds
gaf in 2014 ruim 42.000 kinderen met
een handicap in ontwikkelingslanden
de kans naar school of een dagopvang te
gaan of een training te volgen.

Millenniumdoelstelling
Van den Broek wijst erop dat het nu een
speciaal jaar is. ‘In 2000 spraken Nederland en 188 andere VN-lidstaten af, dat in
2015 álle kinderen, waar ook ter wereld,
onderwijs moeten kunnen volgen. Dat is
een van de millenniumdoelstellingen.

Dankzij het Liliane Fonds kunnen steeds meer gehandicapte
kinderen in ontwikkelingslanden ook naar school.
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En afspraken, die moet je nakomen! In
Nederland is het normaal om naar school
gaan, maar in ontwikkelingslanden is
dat anders, zeker voor kinderen met een
handicap.’
Wereldwijd zien nog steeds meer dan 20
miljoen kinderen met een handicap nooit
een klaslokaal van binnen. Ze kunnen er
letterlijk niet in of ze worden geweigerd.
Ouders schamen zich voor hun gehandicapte kind of hebben geen geld voor
school. ‘Maar onderwijs is geen gunst,
het is een fundamenteel kinderrecht!’,
benadrukt Van den Broek.

Scholen kunnen zich voor de actie ‘Wij
trekken aan de bel’ online aanmelden via
www.wijtrekkenaandebel.nl.
Meer informatie over het Liliane Fonds
staat op www.lilianefonds.nl. <

Wij trekken aan de bel

Nederlandse kinderen trekken
met veel herrie aandacht:
‘Wij trekken aan de bel!’

Elk jaar organiseert het Liliane Fonds
voor basisscholen de actie ‘Wij trekken
aan de bel’ om aandacht te vragen voor
het belang van onderwijs voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden.
Dit jaar wordt de actie gehouden op donderdag 12 maart. Meer dan honderdduizend leerlingen in heel Nederland trekken dan één minuut letterlijk aan de bel.
Op het schoolplein gaan de kinderen met
toeters, deksels, trommels of andere meegebrachte instrumenten – dus met veel
herrie - de wereld laten horen dat overal
ter wereld álle kinderen naar school
moeten kunnen. Deelnemende scholen
kunnen materialen krijgen of een gastles
aanvragen om van de actiedag een succes te maken.

Dit jongetje kan weer meedoen in de klas.

Gastlessen tijdens
School!Week
Het Liliane Fonds kan in de School!Week
2015 (van 16 tot en met 20 maart) gratis gastlessen verzorgen over het recht op onderwijs voor kinderen met een handicap. Meer
informatie over deze gastlessen staat op
www.openbaaronderwijs.nu (>School!Week).
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