Betreft: Inschrijving 7e Amsterdamse Debatbattle 2014

Amsterdam, 13 augustus 2014

Beste directie en / of docenten van groep 6, 7 en 8,
“In mijn klas discussiëren we nu over alles, het is een leuke manier om te horen wat anderen vinden en je
kunt er veel van leren. Discussiëren kun je leren dus.” (Charlotte, groep 8, OBS Wereldwijs) De succesvolle
lessen en de Debatbattle 2013 krijgen een vervolg. Graag nodigen wij u uit voor deelname aan de
masterclasses Discussiëren kun je leren (DKJL) en de 7e Amsterdamse Debatbattle.
DKJL zet in op het versterken van de mondelinge taalvaardigheid en helpt kinderen zich te ontwikkelen tot
zelfstandige en zelfverantwoordelijk handelende burgers. Kinderen leren wat goed burgerschap voor hen
betekent. “Leerlingen vinden het fijn om er achter te komen dat ze een eigen mening kunnen en mogen
hebben. Ik zie een duidelijke transfer naar andere lessen en daarbuiten. Zo geven ze bij conflicten vaker
hun mening, soms ook aan de hand van de Discussiëren Kun Je Leren spelregels. Ik merk dat ze mondiger
zijn, een grotere woordenschat hebben en beter formuleren.” (Leerkracht, Mgr. Bekkersschool)
De Gemeente Amsterdam vindt de beheersing van de Nederlandse taal belangrijk voor de toekomst van
Amsterdamse kinderen en maakt daarom de masterclasses en debatbattle mogelijk. In de masterclasses
besteedt DKJL aandacht aan luister- en spreekvaardigheden, woordenschat, begrijpend lezen en het
vergroten van kennis van de wereld. We sluiten aan bij de referentieniveaus. De lessen kunnen daarom in
plaats van een reguliere taalles worden gegeven.
De masterclasses worden op donderdag 5 juni 2014 van 11.30 tot 14.45 uur (wijzigingen onder
voorbehoud) afgesloten met de Amsterdamse Debatbattle in TrouwAmsterdam. Het thema van de
debatbattle is:"Ben jij net zoals je ouders?”. De debatbattle is een unieke gelegenheid om kinderen samen
te brengen en elkaar écht te ontmoeten. Wij gunnen kinderen de kans om van zich te laten horen en hun
mening te geven.
Schrijft u zich in dan worden vijf masterclasses gegeven aan één klas (groep 6, 7 of 8) per school. De
lessen worden verzorgd door onze speciaal opgeleide DKJL docenten. In samenspraak met u kiezen wij
het kind dat wordt afgevaardigd naar de debatbattle.
Wij hopen van harte u te hebben geënthousiasmeerd voor deelname. Inschrijving gebeurt middels het
inschrijfformulier in de bijlage. Schrijft u zich in, dan zullen wij met u een afspraak maken om de
discussielessen in te plannen op een moment dat u het beste uitkomt. Wij verzoeken u vriendelijk om dit
formulier z.s.m. te retourneren aan info@discussierenkunjeleren.nl of bovenstaand adres.
Wilt u meer weten over de voorgaande debatbattles en DKJL? Kijk op www.discussierenkunjeleren.nl
Voor vragen kunt u bellen met het bovenstaande nummer.

Met vriendelijke groet,
Chantal Deken
Directeur

KRUIS AAN:

INSCHRIJFFORMULIER

□
S.v.p. per post retour aan:
Stichting Discussiëren Kun Je Leren
e

o.v.v. Inschrijving 7 Amsterdamse Debatbattle

□
□

Ja, ik schrijf mij in voor de Amsterdamse Debatbattle 2014. Hierbij
bevestig ik de deelname van mijn klas aan vijf masterclasses DKJL die
in maart, april en mei 2014 op school zullen plaatsvinden.
1
Hierbij bevestig ik de deelname van 5 tot maximaal 15 leerlingen aan
e
het slotdebat De 7 Amsterdamse Debatbattle.
Voor deelname aan de debatbattle geeft de directie toestemming dat
foto- en video-opnames worden gemaakt voor niet commerciële,
educatieve doeleinden conform de taak en missie van Stichting
Discussiëren kun je Leren.
Op verzoek kunnen wij u een toestemmingsformulier voor
ouders toesturen.

Naam leerkracht:

m/v

E-mailadres leerkracht:

Mobiel leerkracht:

Groep:

Aantal leerlingen:

Bijzonderheden in de klas
waarmee DKJL rekening
dient te houden:
(Bijvoorbeeld sociaal
emotioneel, woordenschat,
beheersing van begrippen
feit/mening/argument)
Beschikbare dagen en
voorkeurstijden:
(Omcirkel één dag en tijd
van uw voorkeur. Plan de
les aansluitend in overleg
met uw collega van de
andere deelnemende groep)

Digibord aanwezig in de klas?
□
Ja
□
Nee
□

Maandag 8.30 – 9.45

□

Dinsdag 8.30 – 9.45

□

Woe. 8.30 – 9.45

□

Maandag 10.30 – 11.45

□

Dinsdag 10.30 – 11.45

□

Woe. 10.30 – 11.45

□

Maandag 13.00 – 14.15

□

Dinsdag 13.00 – 14.15

□

Woe. 13.00 – 14.15

□

Donderdag 8.30 – 9.45 uur

□

Vrijdag 8.30 – 9.45 uur

□

Donderdag 10.30 – 11.45 uur

□

Vrijdag 10.30 – 11.45 uur

□

Donderdag 13.00 – 14.15 uur

□

Vrijdag 13.00 – 14.15 uur

Verhinderd op data:
Naam school:
Adres school:
Telefoonnummer school:
Naam directeur:
Handtekening
directeur:

1

Datum:

Op de debatlocatie (TrouwAmsterdam) is slechts een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Houdt
u er rekening mee dat slechts een deel van de klas hierbij aanwezig kan zijn? I

