
Samenwerking De Vreedzame School met Discussiëren Kun Je Leren

Komend schooljaar slaan drie partijen in Amsterdam-West de handen ineen: De Vreedzame

School/Wijk, Vrij West en de Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). Samen maken zij een

actueel aanbod voor basisscholen waarmee zij hun steentje kunnen bijdragen aan een inclusieve

samenleving waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Er is ruimte voor 10 scholen (12

klassen) om mee te doen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

DKJL is een methode voor het onderwijs die leerlingen kritisch laat nadenken, discussiëren en

debatteren over actuele onderwerpen en maatschappelijke thema’s. Stichting DKJL ondersteunt

daarom leerlingen, leraren en ouders met masterclasses, trainingen op maat en eigentijdse

debatten, want discussiëren moet je leren.

De Vreedzame School heeft tot doel het ontwikkelen van democratisch burgerschap. Een van de

aspecten daarvan betreft het leren gezamenlijk besluiten te nemen, waarbij leerlingen onder

andere leren een eigen mening te formuleren, die te onderbouwen met argumenten, zich te

verplaatsten in het standpunt van de ander en kritisch om te gaan met informatie.

Vanuit het programma Vrij West streeft het stadsdeel ernaar dat mensen zich vrij kunnen voelen

om zichzelf te zijn en niet bang zijn voor verschillen, maar elkaar juist de ruimte geven om

verschillend te zijn.

Hiervoor is het belangrijk elkaars achtergrond te kennen en we moedigen daarom zichtbaarheid,

dialoog en kennisuitwisseling aan.

In lijn hiermee organiseert DKJL met steun van Stadsdeel West het DeBat van ’t Vrije Westen.

Een groots evenement (begin februari 2017) waarbij leerlingen van ongeveer 10 scholen debatteren

rondom de thema’s ‘diversiteit, burgerschap, discriminatie en polarisatie’. De Debatbattle is de

afsluiting van een serie lessen in de groepen 7 of 8, die deels door docenten van DKJL worden

verzorgd.

Dit project past heel goed in blok 3 van De Vreedzame School: ‘We hebben oor voor elkaar’. De

zes lessen die nu in dat blok zitten zullen worden vervangen door twee lessen die de

groepsleerkracht nog zelf geeft, waarna een speciaal opgeleide docent van DKJL vier keer een

masterclass verzorgt, en zo de klas voorbereidt op deelname aan de DeBatbattle in februari. De

masterclasses nemen 75 tot 90 minuten in beslag en worden ingepland op een moment dat het de

school het beste uitkomt.

Heeft u belangstelling om mee te doen? Geef u dan op voor 15 september

www.discussierenkunjeleren.nl, meld u aan via de banner op de home page.
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