
Regulier aanbod primair onderwijs 2017/2018 

 

NIEUW: Kom uit je Hokje! 

Het Snelle Oordeel 

  

Tijdens 'Het snelle oordeel' maken de leerlingen kennis met verschillende jongeren. De 
leerlingen wordt gevraagd om een snel oordeel te vellen over deze jongeren. 
Gaandeweg leren ze de afgebeelde jongeren steeds beter kennen. Klopte hun snelle 
oordeel wel? In een afsluitend gesprek gaan we uitgebreid in op allerlei vragen over het 
snelle oordeel: Welke functie vervult het? Wat hebben snelle oordelen te maken met 
vooroordelen? 

Basisschool in Almere: 
“Goede afwisseling tussen doen, praten, luisteren, doen. 
Geeft goede handvaten om steeds op terug te komen.” 

Niveau:  groep 5,6,7 
Duur:   1,5 uur (in overleg) 

De leerlingen maken op speelse wijze kennis met het hokjes-denken. Tijdens deze 
interactieve les komen de leerlingen letterlijk en figuurlijk uit hun eigen hokje. Aan de 
hand van verschillende stellingen ontdekken de leerlingen dat ze steeds bij verschillende 
groepen horen en wat het betekent als je zelf in een hokje wordt gezet of anderen in 
een hokje zet.  
 
Na de les vindt er optioneel een creatieve verwerking plaats onder begeleiding van een 
theaterdocent. De leerlingen gaan zelf aan de slag met de vragen wie je , waarom, in 
welk hokje zet, en hoe jezelf en anderen kunt helpen je niet door dit hokje te laten 
definiëren/beïnvloeden. 

Op 21 maart 2017, de internationale dag 
tegen racisme en discriminatie, heeft er 
een pilot plaatsgevonden van deze les.   
Op deze speciale datum is er een 
combinatie gemaakt met theater: de 
leerlingen maakten in groepjes een kort 
toneelstukje over het thema ‘Kom uit je 
hokje!’. BGBF biedt graag de 
mogelijkheid samen met deze les ook de 
creatieve verwerking onder begeleiding 
van een theaterdocent aan te vragen.   
 
MBS De Fontein: 
“De kinderen waren erg betrokken. Er was 
een goede afstemming tussen luisteren en 
echt wat doen. De kinderen vonden de 
werkvormen en opdrachten leuk, deden goed 
mee en waren geïnteresseerd.  
Het theater deel was ook erg leuk, samen met 
de theaterdocent. Door de theateropdracht 
moesten de leerlingen van groep 6 en 7 met 
elkaar werken, dat was leuk om te zien." 

Niveau:  groep 6,7,8 
Duur:   1,5-2,5 uur (in overleg) 



De Vooroordelenreis 

 

 

Maatwerk en speciaal onderwijs: 
 
Combineren: Ons reguliere aanbod kan ook gecombineerd aangevraagd worden. De 
lessen worden zo aangepast dat er een logische opbouw in zit. Vraag naar de 
mogelijkheden. 
  

Maatwerk: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland biedt maatwerk, zodat elke gastles 
aansluit bij de vraag en de doelgroep. Tijdens de voorbespreking kunnen we bepalen of 
een reguliere les geschikt is, de les aangepast moet worden, of dat er een les ontwikkeld 
moet worden voor de doelgroep en de specifieke vraag van de school/docent. Vraag naar 
de mogelijkheden. 
 
Speciaal onderwijs: Onze voorlichter is bekend met speciaal onderwijs. Bij elke les wordt 
er in overleg bepaald wat past bij de groep, bij de school en bij de doelstelling.  
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Volg ons:  

 BGB-Flevoland 

 Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 
 

Niet stilzitten, maar zelf doen. Tijdens deze gastles maken de leerlingen in duo’s een 
ontdekkingstocht door een klaslokaal of een andere daarvoor ingerichte ruimte onder 
begeleiding van de gastdocent. De opdrachten die de leerlingen maken gaan o.a. over 
vooroordelen, pesten en diversiteit. Reflecteren en het ontwikkelen van een eigen 
mening staan centraal. 

PCBS Het Mozaïek: 
“De kids waren zeer geïnteresseerd. Vooral de 
vragen en zeker de diversiteit van de kaarten 
sloten zeker aan bij de doelgroep. Er 
ontstonden mooie gesprekken tussen de 
leerlingen.”  

Niveau:  groep 6,7,8 
Duur:   1,5 uur 

VSO Zonnebloemschool Emmeloord: 
“De les paste goed bij die groep. Goed ingespeeld op de leerlingen tijdens de discussie” 
SBO De Klimboom Emmeloord: 
“Toegankelijk materiaal en passend bij de doelgroep. De les verliep erg soepel en de  leerlingen 
waren goed bezig. De gastdocent gaf goede instructie en had een goede aansluiting op de 
doelgroep. Er was leuke interactie”.  
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