Voorlichtingsaanbod
Primair Onderwijs

Leren over vooroordelen en discriminatie
“Onderwijsland” daar bevinden we ons allemaal op een moment in ons leven in. Maar wat zorgt nou dat we deze tijd
als positief kunnen ervaren, wat geeft ons drijfveren om terug te keren als docent is deze schoolse cultuur? Iedereen
kiest om zijn eigen redenen voor het docentschap, maar allemaal willen we kennis overdragen aan onze leerlingen.
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gaat in gesprek met leerlingen over topics als vooroordelen, discriminatie,
pesten, seksuele diversiteit en gender. De gastlessen die wij aanbieden bestaan uit activerende didactiek. Lev
Vygotsky schreef over de zone van naaste ontwikkeling, wat kunnen kinderen bereiken als wij hun begeleiden? In
onze gastlessen richten wij ons daarom op de basiskennis over verschillende thema’s, stellen we gerichte
denkvragen, vragen wij naar ervaringen, kijken we of gegeven informatie goed geland is, gaan we kritisch kijken naar
hedendaagse stellingen en nemen we een kijkje in de ideale toekomst.
In deze nieuwsbrief vindt u ons aanbod gastlessen gekoppeld aan het huidige publieke debat en actuele thema’s.
Voor scholen in gemeente Lelystad en gemeente Almere is dit aanbod gratis. Aan scholen in andere gemeenten
vragen wij een kleine vergoeding.

Gastlessen over vooroordelen en discriminatie

Wie zijn we eigenlijk?
We zijn niet één type; de macho, de gevoelige of
de slimme. We zijn meer dan een label. Iedereen
heeft verschillende kanten in zich. Met ‘Wie zijn
we eigenlijk?’ leren de leerlingen zichzelf en hun
klasgenoten op een andere manier kennen via de
beproefde methode 'diversiteitskaarten'. Door
verschillende kanten van hun identiteit te
exploreren op allerlei vlakken (etniciteit, gender,
levensbeschouwing, fysieke mogelijkheden enz.)
komen we tot een dialoog over diversiteit en wat
dit betekent voor jezelf en de groep.
Doelgroep: groep 7/8
Tijdsduur: 1,5 uur

Vooroordelenreis
Leerlingen maken 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.
Doelgroep: Groep 6/7/8
Tijdsduur: 1,5 uur

Kom uit je hokje
‘Wie doet zich wel eens stoerder voor dan hij
is?’ heeft een leerling als vraag bedacht. Hij en
wat andere jongens en meiden stappen uit hun
hokje en komen naar voren. Hij kijkt om zich
heen en zegt: ‘ik doe dat best vaak, omdat ik erbij
wil horen. Maar nu zie ik dat al mijn vrienden,
degene bij wie ik wil horen, dat dus ook doen’.
Geïnspireerd door het spraakmakende filmpje ‘All
that we share’ ontwikkelde BGBF een les waarbij
de leerlingen zelf uit hun ‘hokje’ komen en op
deze manier achter die hokjes leren kijken.
Doelgroep: groep 7/8
Tijdsduur: 1,5 uur

Het snelle oordeel
Leerlingen maken kennis met verschillende
jongeren en ze worden 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?
Doelgroep: groep 5/6
Tijdsduur: 1 uur

Maatwerk

Geen één les hetzelfde!
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 ons naar de
mogelijkheden info@bureaugelijkebehandeling.nl.

Nazorg
Vindt u het onderwerp een beetje spannend? Weet u niet goed hoe uw klas gaat reageren of verwacht u misschien vragen
en reacties waar de school dan mee blijft zitten? BGBF biedt ook nazorg. Leerlingen en docenten met vragen kunnen altijd
bij ons terecht en we kunnen ook nog een keer (of vaker) terugkomen.

Gastles cyberpesten

Cyberpesten
De BGBF voorlichter is tevens antipest coördinator opgeleid door de nationale
academie media en maatschappij. In dit kader
geven wij gastlessen over cyberpesten.
Aan de hand van filmpjes en opdrachten
verdiepen we ons in (cyber)pesten:
Wat is het? En wat kunnen de gevolgen zijn?
Ook leren we wat je ertegen kunt doen en
bedenken we samen hoe je het kan voorkomen.
Doelgroep: groep 6/7/8
Tijdsduur: vanaf 1 lesuur

