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Hulp gezocht!
Stichting 21 Maart is druk
bezig met een
vernieuwingsslag. We hebben
een nieuwe website, het
lespakket gaat op de schop en
daarvoor zoeken wij mensen
die ons kunnen ondersteunen.
Wil je af en toe een stukje
schrijven voor de website,
redactiewerk doen of
meedenken met deze
vernieuwingen? Neem dan
even contact met ons op via
secretaris@stichting21maart.nl

Maak racisme
bespreekbaar
Hoe maak je racisme
bespreekbaar bij kinderen.?
Voor (groot)ouders, opvoeders
en onderwijzers is het een
lastig onderwerp. Het
Humanistisch Verbond heeft
hier een mooie handreiking
voor opgesteld. Deze is te
vinden op hun site.

Bestuursfunctie?
Wie komt het bestuur
versterken? We zoeken nog
een penningmeester en een
voorzitter. In deze tijd van
sociale en politieke onrust is
het belangrijk dat we met
elkaar in dialoog blijven!

19 november: Rede van
Verdraagzaamheid door
Mart-Jan de Jong
Emiritus hoogleraar Mart-Jan de Jong (University College
Roosevelt, Middelburg) houdt op donderdagavond 19
november om 20.00 uur een lezing, in het kader van de
Internationale Dag voor Verdraagzaamheid (Unesco Day for
Toleranve) over racisme onder de titel
‘Slavernijverleden en racisme’.
Tijdens de lezing zal hij een relatie leggen tussen de
geschiedenis en de actuele zorg over racisme in de huidige
samenleving. Zijn boek Afschaffing van de slavernij vormt
uitgangspunt van de lezing. Uiteraard is er na afloop ruimte
voor gesprek en discussie. Tot slot een mooi gedicht van Ton
Houtman.
Dus blok je agenda: 19 november 2020 om 20.00 uur via
Teams, via YouTube en op Gouwestad TV. Meer informatie is te
vinden op onze vernieuwde website: www.stichting21maart.nl
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Vernieuwing Tolerantielespakket voor primair
onderwijs

Meedenken?
Ons streven is om komend

In dit pakket wordt het tolerantie gehalte van de kinderen, hun
klas en school onderzocht. De kinderen kunnen zelf d.m.v. het
lespakket zelf tot oplossingen komen en zetten vraagtekens bij
hun eigen gedrag. Zij worden gestimuleerd om hun omgeving
toleranter en respectvoller te maken door eigen regels op te
stellen en een T-team te vormen.

schooljaar (2020-2021) de eerste
twee vernieuwde modules als
pilot aan te bieden aan de
scholen van Gouda.
Wil je meedenken of ken je
mensen die expertise hebben op
het gebied van racisme,
diversiteit, respect,
verdraagzaamheid, cyberpesten
en dialoog? Neem dan per mail
contact op met de werkgroep
Tolerantie-lespakket, Annemarie
van den Berg-Mooij

annemariebergmooij@kpnmail.nl

Vergadering
Ambassadeurs
Blok alvast in je agenda:
donderdagavond
21 januari 2021

Binnen dit vernieuwingsproject is het streven om thema’s door
het jaar onder de aandacht te brengen middels thematische
modules. Docenten kunnen zelf kiezen of ze deze willen
behandelen. Zo blijft het een flexibel inzetbaar product en zal
het gebruik hopelijk verhoogd kunnen worden. Het format zal
ook aangepast worden om aan te sluiten bij het Blended
Learning-Principe. Middels definities en omschrijvingen zal
kennis gedeeld worden, scenario’s zullen concrete
gebeurtenissen laten zien, welke stof voor discussie zijn.
Vervolgens zullen de leerlingen middels rollenspel en
opdrachten zich het thema eigen maken. Op deze manier
beogen we menings- en visievorming bij de leerlingen te
creëren. Iedere 2 - 3 maanden wordt een nieuwe module
aangeboden. De komende 3 jaar zal gewerkt worden naar de
afronding van 5 nieuwe modules.
Voor de uitwerking van de verschillende thema’s zullen wij
werkgroepjes samenstellen. Wij zoeken hiervoor
samenwerking met andere partijen, die onze doelstellingen op
gebied van discriminatie/racisme preventie ondersteunen. We
zullen zelf mensen benaderen wanneer een bepaald thema
aan de orde is, zodat we elkaar kunnen aanvullen of van elkaars
kennis en ervaringen gebruik kunnen maken. Zo zullen wij
bijvoorbeeld voor het thema Diversiteit de Regenboogalliantie
vragen mee te denken over de invulling van de lesmodule.
Het lespakket wordt al sinds 2013 via de Brede School in
Gouda aangeboden. Wegens Corona is het lespakket dit jaar
niet doorgegaan. Afgelopen zomer hebben we om die reden
15 klassen van 6 verschillende scholen het Tolerantie-lespakket
toegezonden. Op deze manier kan er toch aandacht besteed
worden aan de thematiek, ook al gaat de gekoppelde gastles
dan niet door!
Meer informatie over ons huidige lespakket is te vinden op
onze website via deze link.
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