
Themabijeenkomst #GesprekindeKlas
Donderdag 14 sept. 2017

In je kracht voor de klas!



Gesprek in de klas

Wat is er voor scholen, onderwijsprofessionals én leerlingen nodig om 
in de klas het lastige gesprek over controversiële thema’s aan te gaan 
en zo de impact van burgerschapsonderwijs op school te vergroten? 
In een viertal (gratis) themabijeenkomsten gaan we daar op in.

➢ Donderdag 14 september 2017 – In je kracht voor de klas
Thema: Groepsvorming

➢ Dinsdag 7 november 2017 – “Een beetje Respect graag…” 
Thema: Tradities 

➢ Donderdag 18 januari 2018 –“De vraag is niet óf, maar wanneer” 
Thema: Angst en terreur 

➢ Donderdag 22 februari 2018 – Jouw stem doet er toe 
Thema: Verkiezingen

“School is een oefenplaats voor samenleven. Ik vind het 
belangrijk om als team in een lerende organisatie met 
Burgerschap aan de slag te gaan op school en met elkaar 
te bespreken wat er nodig is om een stap verder te komen.”
Madeleen Ritsema – Directeur IJpleinschool



In je kracht voor de klas

Als leerkracht wil je in je kracht voor de klas staan. Maar jezelf kunnen 
zijn én in je professionele rol blijven, is niet altijd makkelijk. Hoe doe je 
dat? Wat laat je van jezelf zien en wat niet? En hoe is dat voor 
kinderen, hoe vinden die hun plek in de klas?

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de netwerkbijeenkomsten 
#gesprekindeklas die op Amsterdamse scholen plaatsvinden. Het ABC 
organiseert in opdracht van de gemeente Amsterdam en samen met 
de HvA en Dander een serie netwerkbijeenkomsten over 
burgerschapsonderwijs. Daarbij gaat het specifiek over het 
bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen in de klas. 

Namens het projectteam #GesprekindeKlas
wensen we je veel plezier dit schooljaar!





1. Wanneer voel je dat je in je kracht staat?
2. Wanneer hoor je dat je in je kracht staat?
3. Waarvoor vragen collega’s je om hulp?











Workshops

1. Groepsvorming in superdiverse Amsterdamse klassen
Hoe beïnvloed je (fases) in groepsvorming? Vaak zie je dat kinderen in de 
klas samenklitten met kinderen met een vergelijkbare achtergrond. Hoe ga 
je daar mee om in de eerste weken en in de loop van het jaar? 
Door: Simten Goren en Sharon Polak

2. 100% jezelf?
Hoe beïnvloed je (fases) in groepsvorming? Zijn er grenzen of mogen de 
leerlingen 100% zichzelf zijn in je klas? En hoe is dat voor jouzelf? Hoe zorg 
je dat je je veilig voelt in de klas én in je team, ook op lastige momenten?  
Wat is daarbij de rol van de directie, wat van de leerkracht?
Door: Marlien van Stempvoort en Karianne Schippers 

3. De groep uit/ de klas in: overgang van groep 8 naar de wereld van het VO
De overgang van PO naar VO is groot. Kinderen worden zelfstandiger, 
komen losser van hun ouders. PO is vaak een veilige omgeving. Wat is 
belangrijk om kinderen goed te laten landen in het VO? Wat is de rol van 
de mentor? Wat kan het PO (nog) betekenen in die overgang?
Door: Heleen Bouwmans



TIPS & TOPS

















Reacties

➢ Deelnemers gaven deze bijeenkomst gemiddeld een 8,4!

➢ Dit vonden ze zelf met name inspirerend:
De groepsbespreking en het overleg over groepsvorming (incl. fases en 
voorbeelden), Ruud Sahertian, workshops, uitwisselingen met andere 
docenten, praktijkervaringen, kleine groep PO-VO heel gericht aanpakken, 
impliciete waarden en voorbeeld werkvormen.

➢ Dit nemen ze mee terug naar hun eigen onderwijspraktijk:
- Bewust zijn van je eigen impliciete normen/attitude
- Belang van aandacht besteden aan de 1e fase, fases goed in beeld.

(Vormingsfases mailen naar collega's, voor 'aha-erlebnis‘)
- Input voor netwerk & doorstroomprogramma PO-VO
- Ervaringen met het team delen
- Ervaringen uitwisseling andere scholen
- Bewust neerzetten groepsdynamiek, continuïteit hele jaar aan werken
- Vreedzame school
- Visie school, waarden norming
- De voorbeelden en ideeën
- Eerder beginnen. bijv. een maand voordat de school 'bedankt'



Ik weet niet of ik het kan en daarom 

ga ik het nu doen:



Inspiratiebijeenkomst op 9 okt. (16:30-19:00 uur)

Gelijke kansen & burgerschapsonderwijs

Meer info & aanmelden via: www.hetabc.nl/45jaar
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Gelijke kansen voor alle kinderen, daar staat Het ABC voor, al bijna 45 jaar. 
Door goed onderwijs te bieden, bevorder je de mogelijkheden tot gelijke 
kansen om te kunnen participeren als goed burger. Het onderwijs is vanaf de 
jaren ‘70 van emancipatiemachine, naar multicultureel en inmiddels naar 
superdivers gegaan. We helpen scholen en hun leerlingen volwassen in onze 
democratie samen te leren leven. En het verlangen aan te boren om te 
verbinden met de klas, school en samenleving. Zodat er bereidheid ontstaat 
om verschillen tussen mensen te overbruggen en benutten. 

Hoe voer je het gesprek in de klas over botsende waarden, zodat het een 
waardevol leermoment is? Hoe zorg je dat je zelf in je kracht, voor de klas in 
de school staat? Wat jij nodig of wat wil je nog doen? 

Daarover gaan we in gesprek.



Notities



WWW.GESPREKINDEKLAS.AMSTERDAM

Themabijeenkomsten
Inspirerende bijeenkomsten met thema's als 
groepsvorming, tradities, omgaan met dreiging en 
verkiezingen. Voor alle onderwijsprofessionals 
(PO, VO en MBO) in Amsterdam, die hier met 
elkaar over in gesprek willen gaan. 
Aanvang 16:00u bij Het ABC.
• Do. 14 sept.: In je kracht voor de klas.
• Di. 7 nov.: “Een beetje Respect graag…”  
• Do. 18 jan.: “De vraag is niet óf, maar wanneer”
• Do. 22 feb.: Jouw stem doet er toe

Verkennend gesprek 
Wil je een verkennend gesprek 
over waar je staat op school met 
burgerschap en wat er nodig is?

Netwerkbijeenkomst
Teamsessie als onderdeel van 
burgerschapsvorming. Een 
actiegerichte bijeenkomst met 
een aantal teamleden (PO, VO, 
MBO) over het bespreekbaar 
maken van controversiële 
onderwerpen bij jou op school. 

Gesprek in de klas bijeenkomsten
Wij ondersteunen leraren, schoolteams en besturen om met 
elkaar te verkennen én verdiepen wat er op school gebeurt 
en nodig is om dat verder vorm te geven. 

Stem van de leerling
Hoe weet je wat leerlingen nodig hebben bij 
het lastige gesprek in de klas? Hoe ervaren zij 
dat? Ga hierover in gesprek met je leerlingen 
tijdens een speciale les. 

Deze activiteiten worden gefinancierd door de Gemeente Amsterdam.
Bekijk de website www.gesprekindeklas.amsterdam voor meer informatie en aanmelden.
Of neem contact op met Heleen Bouwmans via hbouwmans@hetabc.nl of tel. 06 - 50692735 



Wil je meer weten of heb je (nieuwe) vragen?

✓ Kijk op: www.gesprekindeklas.amsterdam

✓ Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief van Het ABC

✓ Volg ons op                                  en deel je ervaringen 

via #gesprekindeklas


