‘Zij zijn stom, gemeen, lelijk...’
Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en
docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen
voorlichting over vooroordelen en discriminatie. Het doel: een veilige en sociale sfeer
bevorderen in de school. Bewustmaking, informatie en met elkaar praten zijn daarbij
de kern. In deze folder leest u meer over wat wij voor uw basisschool kunnen
betekenen. Niet alleen met voorlichting en materiaal voor leerlingen. Ook voor
docententeams en management verzorgen we praktische trainingen over het
discriminatiebeleid van uw school.

Ons aanbod

Voor leerlingen
Pagina 4-5
– gastlessen vooroordelen
– lesmateriaal
– informatie voor werkstukken
Voor team en management
Pagina 6-7
– trainingen over vooroordelen en discriminatie
– advies en ondersteuning
– advies over voorstellingen, exposities en trainingen in de regio

Afstemming op uw school

Kosten

We stemmen onze gastlessen en
trainingen zo goed mogelijk af op uw
situatie. Zo sluit de les of training het
beste aan bij de belevingswereld van
de leerlingen of docenten en heeft het
meeste effect. We komen altijd eerst
langs op uw school om het te hebben
over uw (kern)doelen en wensen.
Welke onderwerpen wilt u
bespreekbaar maken?

De basisprijs van onze lessen en
trainingen is €215,- per les. Dit is
inclusief materiaal, voorbereiding,
reistijd en kosten. Elke volgende les op
dezelfde dag kost 150,-. Vraag bij een
grotere afname een offerte aan.

Meer weten?

Trainers met een rugzak vol
voorbeelden
Onze trainers zijn helemaal thuis in de
‘wereld’ van discriminatie en
vooroordelen. Ze hebben een sterk
inlevingsvermogen en durven pittige
vragen te stellen. Ze stimuleren
respectvolle uitwisseling tussen
leerlingen onderling en docenten. En ze
hebben spellen en opdrachten paraat
om leerlingen acties met het onderwerp
kennis te laten maken. Kennis van de
dagelijkse praktijk van een
antidiscriminatiebureau geeft ze een
rugzak vol voorbeelden om leerlingen
te boeien.

We denken graag met u mee over de
situatie en behoeften op uw school. Neem
contact op met onze trainers via
info@ieder1gelijk.nl of (024)3240400

Voor Leerlingen
Gastlessen
Actief, informatief, prikkelend. Doel van
de les is kinderen bewust te maken van
hun eigen vooroordelen en gedrag. Dit
doen we met spellen, films, opdrachten
en herkenbare voorbeelden. We sluiten
aan op uw (kern)doelen en op wat u
bespreekbaar wilt maken. Bijvoorbeeld
spanningen in de school of in de klas,
een kind dat gepest wordt en het
bevorderen van respect voor elkaar.
Tijdsduur: 1 of 2 lessen

Lesmateriaal
Wilt u zelf les geven over vooroordelen en
discriminatie? Ieder1Gelijk beschikt over
een uitgebreid aanbod aan lesmateriaal.
Opdrachten, dvd’s, spellen, (strip)boeken,
websites en een overzicht van
tentoonstellingen: alles met een duidelijke
handleiding. Natuurlijk adviseren we u
graag over welk pakket het beste bij uw
klas past.

Ervaringstocht
Uw leerlingen zelf laten ervaren hoe het is
om gehandicapt te zijn. Dat kan tijdens de
ervaringstochten die we samen met de
Werkgroep Integratie Gehandicapten
(WIG) organiseren. Leerlingen leggen een
route af met een blindenbril- en stok of in
een rolstoel. Zo ervaren ze zelf hoe het is
om als visueel of fysiek gehandicapte
dagelijkse handelingen uit te voeren.
Ervaringsdeskundigen van de WIG geven
instructie, beantwoorden vragen en
vertellen over hun ervaringen.

Spreekbeurten en
Werkstukken
Bereiden uw leerlingen een werkstuk of
spreekbeurt voor over discriminatie en
vooroordelen? Geweldig! Wij helpen ze
met plezier mee! Ze mogen ons
natuurlijk ook bellen of mailen met hun
vragen.

Dit zegt een leerling uit groep 7:
Ik heb geleerd dat iedereen anders
is en dat pesten nergens goed voor
is.

Voor team en management
Trainingen
Grappen over collega’s met een hoofddoek, vervelende opmerkingen over
asielzoekers op het familiefeest, kinderen die elkaar pesten omdat ze anders zijn…
Hoe reageert u op dit soort incidenten? Iemand erop aanspreken is niet gemakkelijk
en vraagt vaak lef. En hoe pakt u discriminatie en vooroordelen in uw groep aan?
We zetten onze ervaring in om u te helpen stevig te staan, in uw groep, in uw school
maar ook privé

Basistraining

Uitgebreide training

‘Reageren op discriminatie en
racisme’
Tijdens de basistraining leert u hoe u
kunt reageren op racistische en
discriminerende uitspraken. We
bespreken de mogelijkheden die u
heeft om te reageren. Wat is effectief?
Wat past bij de situatie? Wat past bij
u? Onze tips krijgt u op papier zodat
u ook een tijd na de training uw
kennis weer kunt opfrissen.

‘Reageren op discriminatie en
racisme’
In deze uitgebreide training krijgt u
het programma van de
basistraining. En daarnaast gaat u
vooral zelf aan de slag. Samen met
een trainingsacteur oefent u met
praktijkvoorbeelden en een eigen
casus. Zo kunt u de volgende keer
adequaat reageren op een manier
waar u zich goed bij voelt. Deze
training valt niet onder de
basisprijs. Neem contact met ons op
voor meer informatie over de
training en de kosten.

Tijdsduur: 1,5 uur

Training
‘Les geven over discriminatie en
vooroordelen’
Pesten, groepsgedrag en
discriminatie liggen soms dicht bij
elkaar. ‘Anders zijn’ kan leiden tot
pesten en uitsluiting in uw school. In
deze training krijgt u praktische
handvatten om een les of lessenreeks
aan discriminatie en vooroordelen te
wijden.
Tijdsduur: 1,5 uur

Tijdsduur: 1 tot 2 dagdelen

Advies en ondersteuning
Veel scholen hebben inmiddels positieve
ervaringen met het invoeren van
gedragsregels waarin discriminatie
expliciet verboden wordt. Het
management of bestuur van een
basisschool adviseren we graag bij
bijvoorbeeld het opstellen van
gedragscodes voor discriminatie. Ook
kunnen we u adviseren bij gespannen
situaties in de school of in de klas, die te
maken hebben met discriminatie of
vooroordelen.

Advies over andere activiteiten
en voorlichting
U wilt actieve lessen over discriminatie
en vooroordelen? Theatervoorstellingen,
ervaringstochten, een les van een
‘ervaringsdeskundige’? Vraag ons om
advies. We zijn op de hoogte van
activiteiten over dit onderwerp in de
regio en kunnen u in contact brengen
met de organisatoren.

