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#GesprekindeKlas
Amsterdamse scholen in gesprek over terreur, respect én groepsvorming
Op donderdag 14 september start een nieuwe serie bijeenkomsten waarin Amsterdamse
docenten met elkaar in gesprek gaan over botsende (sub)culturen in de klas. ‘Er is veel
urgentie om hierover in gesprek te gaan’ vertelt Heleen Bouwmans, Directeur Innovatie
van Het ABC, ‘maatschappelijke spanningen merk je steeds vaker in de klas en vaak is er
nieuws dat leerlingen anders raakt.’
Wat doe je als leerlingen niet mee willen om oorlogsslachtoffers te herdenken? Als leerlingen
worden uitgelachen omdat ze anders zijn? Als leerlingen wegkijken bij het jeugdjournaal
omdat twee mannen elkaars hand vasthouden? En wat als leerlingen met plezier vertellen
over een film waarin vrouwen slaaf zijn van mannen?
Botsende waarden? #GesprekindeKlas!
In een serie van 4 bijeenkomsten gaan docenten met elkaar in gesprek over groepsvorming,
tradities, angst & terreur en burgerschap & verkiezingen. Tijdens de eerste bijeenkomst op
donderdag 14 september, trapt Ruud Sahertian, schoolleider van onder andere de Nelson
Mandelaschool in Amsterdam-Oost af. Heleen Bouwmans: “Zoals Ruud vaak aangeeft zijn
we niet alleen maar blank en christen in Nederland. We zijn ook moslim, Jood, Afrikaan,
homoseksueel of hebben een alleenstaande ouder bijvoorbeeld. De vraag die docenten dan
vaak aan ons stellen is “hoe ga ik om met zo’n superdiverse klas?”.
Democratie
Met #GesprekindeKlas gaan docenten én leerlingen in gesprek over botsende (sub)culturen.
Want: waar eindigt het gesprek en begint het gevecht? Waar liggen grenzen? Wat willen
leerlingen en wat vinden docenten? Diversiteitsexpert Sharon Polak van Dander licht de
aanpak toe: ‘Tijdens een studiereis naar scholen in de Brusselse wijk Molenbeek viel ons
onder andere op hoe een enorme kloof er was tussen de leefwereld van leerlingen en
leerkrachten. Dit was een belangrijke bron van inspiratie voor #GesprekindeKlas. En met
succes: deelnemende docenten én leerlingen roepen hun schoolleiders en collega’s
inmiddels op meer tijd en ruimte vrij te maken voor dit soort onderwerpen!’
Over #GesprekindeKlas
Deze bijeenkomst maakt deel uit van een serie netwerkbijeenkomsten #GesprekindeKlas die op Amsterdamse
scholen plaatsvinden. Onderwijsadviesbureau Het ABC organiseert deze in opdracht van de gemeente
Amsterdam en samen met de HvA en diversiteitsbureau Dander. De eerste themabijeenkomst is op donderdag
14 sept. van 16-19 uur in Amsterdam-West. Aanmelden en meer info via www.gesprekindeklas.amsterdam.
Voor de redactie, niet voor publicatie
De bijeenkomst op donderdag 14 september is voor docenten in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs
en vindt plaats bij het ABC, Baarsjesweg 224 in Amsterdam.
Contactpersoon voor de media is Nathalie van Loon, T 0627123811.
Beeldmateriaal is (in overleg) beschikbaar. Zie ook: www.gesprekindeklas.amsterdam

