School 1 (concept 2e versie ).
Locatie
Naam van de school
Directeur
Betrokken leraren
Groepen
Leeftijden
Aantal leerlingen
Cursusjaar
Start datum
Aantal weken

: België, Antwerpen, Vinciottestraat 44
tel. 0032 32357363
: De Esdoorn
: Pascale de Pauw
: Tim Goris, Jan Van Vlasselaer
: 4 en 5
: 10 tot 12
: 40 (plus minus)
: 2016/17
: 1 september 2016
: 6(voorstel 1 dag in de week)

Begin situatie.
Klassen populatie. Vlaamse allochtone achtergrond; nieuwkomers uit Afrika, Afghanistan, Syrie en Spanje.
Vraag: Project ontwerpen met een niet talige start. Talige communicatie is een probleem. Leraren lossen dit
probleem op middels tolken.
Opmerkingen: Gezocht moet worden naar tolken die in verbinding staan met deze samenleving. Kinderen
en ouders moeten zich veilig weten bij het tot uitdrukking brengen van gedachten en gevoelens.

Voorstel ‘Trees Of Wisdom’

Aanpak van de onderwerpen
Respectvol kijken en luisteren naar inbreng en keuzes van anderen. Vrijheid om te kiezen
voor wat je aanspreekt.
Zoektocht naar parallellen, verschillen in beleving van ouders van de eigen directe
omgeving.
Reflectie op eigen keuze
Samenzang/verbinding
Opdrachten voor ouders en kinderen
1. Verzamelingen (project voorbereiding op school))
Projectpresentatie aan ouders waar nodig middels tolk.
Ouders worden betrokken en leggen verzamelingen aan. Deze worden tentoongesteld.
Opdracht a: Breng 2 afbeeldingen mee. Een afbeelding van het mooiste van de stad waar
je nu woont en een van de plek waar je ooit woonde.
Opdracht b: Breng 1 beschrijving van wijsheid ‘voor het leven’ uit cultuur van oorsprong
mee naar school.
Opdracht c: Breng 1 beschrijving mee van wat je in deze samenleving tegenkomt wat in
het land van oorsprong getuigd van weinig respect.
2. ‘Denk’ lessen: Filosoferen
Kinderen: Keuze uit volgende onderwerpen (in overleg met leraren)
Waardigheid, zelfrespect en respect voor anderen
Verbondenheid en vriendschap in verschil en gelijkenis
Eerlijkheid zonder lomp te zijn
Vrijheid en gebondenheid
Verantwoordelijkheid, verplichting, dwang.

3. Film crew. Een selectie van kinderen leert filmen met de IPhone/camera. Ze leren
beeld, belichting, geluid te hanteren. Hun taak is verslag legging en werkstukjes
fotograferen.
4. ‘Doe’ lessen
Invulling van de doe lessen vloeien voort uit geselecteerde onderwerpen en houden
rekening met de aanwezige talenten van de kinderen. Te kiezen valt uit:
Schilderen/tekenen, kalligrafie, stop-motion filmpjes maken, muziek maken, dansen,
gedichten schrijven en voordragen, rappen …….
5. Bezoek van het Erasmus museum en kennis making met zijn gedachten goed.
6. Zangles. Alle kinderen leren samen het ‘Wereldlied voor kinderen’ zingen. Ouders,
leraren, zingen mee.
7. Bezoek aan Gouda bij Kaarslicht en optreden in de St Jan tijdens de opening van het
kerstevenement op 16 en 17 december 2016. Erasmus jaar wordt in de St Jan
afgesloten.
8. ……..

