
 

 

 

 

Beste ouders en/of verzorgers,       Rotterdam, 22 mei 2018 

 

Middels deze brief informeren wij u over de projectweek OP BEZOEK van 18 juni tot 22 juni 2018. 

Op Veenoord vinden wij het een belangrijke taak onze leerlingen voor te bereiden op het 

samenleven in de maatschappij en een zogenoemde ‘wij-cultuur’ te creëren. Rotterdam, en dus ook 

onze school, wordt bevolkt door mensen met veel verschillende achtergronden. Op Veenoord doen 

we er alles aan om de leerlingen meer kennis van elkaars achtergronden mee te geven. Leerlingen 

gaan ontdekken wat hen bindt. Eén van de manieren om dit te bereiken is ons project ‘Op Bezoek’. 

De hele week gaan de leerlingen met het thema ‘IK BEN WIJ’ aan het werk. Op maandag wordt de 

projectweek geopend met een theaterstuk en op vrijdag feestelijk afgesloten. Tijdens alle dagen van 

de week worden de lessen op het thema aangepast met theoretische onderdelen en praktische 

opdrachten. Op donderdag zullen de klassen daadwerkelijk op bezoek gaan. De eerste klassen 

brengen een bezoek aan de synagoge, de tweede klassen aan de kerk en de derde klassen aan de 

moskee. Ook zal een groep naar de centrale bibliotheek gaan voor een kennismaking met het 

humanisme van Erasmus. 

Wilt u meedenken, meeleven, meehelpen en meebeslissen? Dat kan tijdens de voorbereidingen, 

maar zeker ook in de projectweek zelf. Er zijn verschillende onderdelen waarvoor u zich kunt 

aanmelden. (voor schema zie volgende pagina) 

Inschrijving voor één of meerdere onderdelen kan bij de projectgroep; omahsan@lmc-vo.nl 

Ook kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. 

Meedenken en meebeslissen tijdens de werkmiddag op maandag 4 juni 13.30 – 16.00 uur.  

Tijdens deze middag wordt de projectweek in groepen voorbereid. Elke groep zal versterkt worden 

met ten minste één ouder en een leerling. 

Meehelpen en meeleven tijdens de projectweek.  

Dagrooster:  deel 1 9.00-11.00 uur, deel 2 11.20-13.20 uur, deel 3 13.40-15.10 uur 

Maandag  theater en middagprogramma 

Dinsdag  verschillende workshops over Eenheid in Diversiteit 

Woensdag  introductie van het goede doel met verschillende workshops 

Donderdag  begeleiding bij de bezoeken aan de synagoge, de kerk, de moskee en de bibliotheek 

Vrijdag   feestelijke afsluiting met workshops  

 

Met vriendelijke groet, 

Projectgroep OP BEZOEK 

 

Z.O.Z. Schema projectweek OP BEZOEK 



Schema projectweek OP BEZOEK 
Het schema is onder voorbehoud. Op 4 juni gaan we verder met de voorbereidingen. Tijdens deze 
werkmiddag willen we graag ouders, verzorgers en leerlingen vragen mee te denken en mee te 
beslissen, dus meldt u aan! Werkmiddag 4 juni 13.30-16.00 uur 

 
Maandag 18 JUNI Dinsdag 19 JUNI Woensdag 20 JUNI Donderdag 21 JUNI Vrijdag 22 JUNI 

Deel 1 8.30-11.00 Deel 1 9.00-11.00 Deel 1 9.00-11.00 Deel 1 9.00-11.00 Deel 1 9.00-11.00 

8.30-8.45 uur 
>inloop  
8.45-9.45 
>storytelling 
9.45-10.00 >pauze 
10.00-11.00 
>Theater 
 

Theoretische 
lessen 

Theoretische 
lessen 

Bezoeken Organiseren en 
voorbereiden van 
een feestelijke dag 
m.b.v. leerlingen, 
ouders en de buurt. 

Deel 2  11.20-13.20 Deel 2  11.20-13.20 Deel 2  11.20-13.20 Deel 2 11.20-13.20 Deel 2 11.20-13.20 

Thema  
‘IK BEN WIJ’. 

Religies en 
culturele 
achtergronden 

Het goede doel 
 

Bezoeken Feestelijke afsluiting 

     

Deel 3 13.40-15.10 Deel 3 13.40-15.10 Deel 3 13.40-15.10 Deel 3 13.40-15.10  

workshops Workshops Workshops 
‘Hart voor….’ 

Bezoeken  

 

Voor de praktische onderdelen hebben we hulp nodig van ouders en verzorgers; 

Maandag Deel 3; Hulp is tijdens dit onderdeel welkom. Verdere invulling volgt. 

Dinsdag Deel 2 en Deel 3; culturele hapjes koken. 

6 ouders die in kleine groepjes culturele gerechten met leerlingen bereiden. 

Woensdag Deel 2 en Deel 3; alle klassen werken aan het gezamenlijke kunstwerk ‘Hart voor…’ 

Donderdag; Begeleiding bij de bezoeken aan de gebedshuizen en de bibliotheek. 

Tijdens de bezoeken zijn de algemene schoolregels van toepassing. Bij de moskee doen we onze 

schoenen uit en in de synagoge dragen de jongens een keppel. 

Vrijdag Deel 1; Op de laatste dag hebben we veel hulp nodig bij de voorbereidingen in de ochtend.  

10 ouders voor het bereiden van hapjes en de modeshow (invlechten, henna, decoratie) 

Vrijdag Deel 2; Voor de feestelijke afsluiting hebben we een aantal ouders en verzorgers nodig om 

bijvoorbeeld hapjes uit te delen. 

 

 

Inschrijving voor één of meerdere onderdelen kan bij de projectgroep; omahsan@lmc-vo.nl 

Ook kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter. 


