Welkom bij de
Aan

schoolleiders van (inter)confessioneel onderwijs
in Amsterdam, Zaandam, Almere en Hoofddorp

Amsterdam, 4 maart 2022
Geachte dame, heer,
De Woltjer Stichting heeft haar oorspronkelijke doelstelling vertaald naar duurzame
ontwikkeling van burgerschapsvorming in de school. Daarmee vragen we aandacht voor
thema’s als kansengelijkheid, omgaan met diversiteit en persoonsvorming.
Wat wil je met je onderwijs bij je leerlingen teweeg brengen? Hoe krijgt dat vorm in je
school? Hoe zorg je dat burgerschapsvorming zich duurzaam ontwikkelt? Hoe borg je hoge
kwaliteit? En hoe verantwoord je dat krachtig naar de inspectie?
Graag nodigen wij u daarom uit voor een interactieve bijeenkomst op
donderdag 21 april 2022 van 15.30 - 17.30 uur.
Op deze bijeenkomst gaan schoolleiders én de Woltjerstichting onder leiding van
Marcel Elsenaar, adviseur duurzaam onderwijs en burgerschap bij Verus, aan de slag met
deze vragen.
15.30 Welkom door Dick Bruinzeel, voorzitter Woltjer Stichting
• Welke inhouden en welke processen ziet de Woltjer Stichting graag in de
aanvragen?
15.45 Presentatie van enkele voorbeelden:
• Iederslandcollege versterkt samenhang van vier leerlijnen
• Leerlingen van Xplore repareren laptops in de buurt
• In Zuiderlicht draait een talentcarroussel
• Baken Stad College vernieuwt Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie tot LEF
16.15 Inleiding door Marcel Elsenaar
• Wat ziet hij in de scholen gebeuren rond burgerschap?
• Welke keuzes maken scholen daarin, en welke kansen liggen er?
• Hoe verantwoord je wat je doet aan burgerschap? Wat vraagt de inspectie, en
hoe maak je dat zichtbaar?
16.45 Korte pauze en vertaling naar de eigen school
• Welke inzichten kun je inzetten in je eigen school?
• Wat zijn je aandachtspunten de komende tijd?
17.15 Afronding en conclusies
17.30 Napraten met een drankje
De bijeenkomst, inloop vanaf 15.00 uur, vindt plaats in Hogeschool iPabo,
Jan Tooropstraat 136, Amsterdam. Graag vóór donderdag 7 april 2022 aanmelden bij
ondergetekende (marijkedeheus@hotmail.com).
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Marijke de Heus, secretaris

