HET ONLINE PROGRAMMA

MEEDOEN?
Welkom in mijn Wijk brengt kinderen met
elkaar in contact die in dezelfde stad wonen,
maar in heel andere leefwerelden groot
worden.
Het is een leuk en levendig programma.
Leerlingen oefenen met contact maken met
kinderen die ‘anders’ lijken dan zijzelf.
Leerlingen leren over leeftijdsgenoten en
wijken. Daardoor zijn ze beter voorbereid op
samen wonen en werken
(burgerschapsvaardigheden).

Veel kinderen groeien op zonder écht kennis te maken
met kinderen met andere achtergronden. Dat is door de
pandemie nog verder toegenomen; de afstand tussen
Nederlanders uit verschillende, sociale, culturele en
economische groepen wordt ongewenst groter. Daarom
is het juist nu voor kinderen nodig om hun leefwereld te
vergroten. En dat ze échte connecties maken.
Welkom in Mijn Wijk geeft sinds 2006 kinderen de
gelegenheid leeftijdsgenootjes te leren kennen en
andere delen van hun stad te ontdekken. Naast het
offline programma is er nu ook een onlineprogramma.

Hoe

De leerlingen van beide klassen worden ingedeeld
in kleine teams. Een team bestaat uit een paar
kinderen van de eigen klas en een paar kinderen
van de partnerklas. Ze ontmoeten elkaar online via
MS Teams en een WIMW-begeleider begeleidt het
team online tijdens de ontmoetingsdagen.
WIMW deelt de leerlingen bij elkaar in naar
aanleiding van hun interesses.

Met het onlineprogramma van Welkom in Mijn Wijk
maken leerlingen van groepen 6, 7 en 8 online kennis
met leeftijdsgenootjes die in dezelfde omgeving, maar
in andere werelden opgroeien. Net als in het offline
programma krijgen leerkrachten een uitgebreide
handleiding, leerlingen een projectboekje en zorgt
WIMW voor begeleiders en ondersteuning waar
gevraagd.
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DE ONLINE UITWISSELING
Dagdeel 1: Het projectboekje
Welkom in Mijn Wijk gaat van start in de eigen groep. Leerlingen
gaan aan de slag met het projectboekje om de online ontmoeting
voor te bereiden. Ze stellen zich voor hoe het is om hun team in
het echt te ontmoeten en maken een voorstelfilmpje voor hun
teamgenoten.

Het programma van Welkom in
Mijn Wijk is nationaal en
internationaal 'bekroond' als best
practice. Nu, meer dan ooit,
voelen we hoe belangrijk het is dat
leerlingen niet ‘opgesloten’ blijven
in hun eigen bubbel.

Dagdeel 2: De leerlingen ontmoeten elkaar
De kinderen gaan hun teamgenoten van de vriendschapsschool
online ontmoeten. Ze interviewen elkaar en spelen een spel. Na
de ontmoeting gaan de kinderen beeldmateriaal maken voor de
online tentoonstelling van hun wijk.

Meld je jouw school aan om echte
veranderingen te maken in hoe
leerlingen elkaar en anderen zien
voor dit schooljaar?

Dagdeel 3: De leerlingen laten elkaar hun wijk
zien
De kinderen ontmoeten elkaar weer online. WIMW heeft van de
beelden een online tentoonstelling gemaakt waarmee de
leerlingen elkaars wijk laten zien, ze spelen een quiz en er wordt
feestelijk afscheid genomen.

www.welkominmijnwijk.nl |

Voor meer informatie over Welkom
in Mijn Wijk een kijkje op de
website of de folder voor het
offline programma. Of neem
contact op met projectleider
Charissa Dechène:
c.dechene@welkominmijnwijk.nl
06 13 59 93 38
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