HET FYSIEKE 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
fysieke programma is er nu ook een onlineprogramma.
Met het offline programma van Welkom in Mijn Wijk
maken leerlingen van groepen 6, 7 en 8 in het echt
kennis met leeftijdsgenootjes die in dezelfde omgeving,
maar in andere werelden opgroeien. Leerkrachten
krijgen een uitgebreide handleiding, leerlingen een
projectboekje en WIMW zorgt voor begeleiders en
ondersteuning waar gevraagd.
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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 vriendschapsklas. Het programma beslaat
zes dagdelen over vier weken. In de eerste week
gaan de leerlingen aan de slag met een
projectboekje in de eigen klas en in week 2, 3 en 4
ontmoeten ze elkaar in het echt.
Tijdens de ontmoetingsdagen gaan ze bij elkaar op
bezoek en doorlopen als team met een eigen
WIMW-begeleider het levendige programma door.
De derde ontmoetingsdag is een feestelijke
afsluiting.
De opzet van het programma zorgt ervoor dat
leerlingen zelf onderlinge verschillen en
overeenkomsten ontdekken bij elkaar. Het
uitwisselingsprogramma prikkelt de
nieuwsgierigheid en problematiseert verschillen
niet, maar gaat ze ook niet uit de weg.
@StichtingWIMW
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DE FYSIEKE UITWISSELING
Week 1: Het projectboekje
Oriëntatie op jezelf, de eigen school en de eigen wijk
(3 dagdelen)

In de eerste week gaat de leerkracht in de eigen klas aan de
slag met het projectboekje van Welkom in Mijn Wijk. Hierin staan
allerlei opdrachten om de leerlingen voor te bereiden op de
daadwerkelijke ontmoeting. Aan het einde van de week zien de
leerlingen elkaar door middel van een foto of filmpje. Elke
leerling maakt deel uit van een klein groepje. In elke groep zitten
een paar kinderen van de eigen klas en een paar kinderen van
de partnerklas.
Week 2 en 3: De leerlingen ontmoeten elkaar
Op stap! (2-3 dagdelen)

Op door de leerkrachten afgestemde dagen vinden in week 2 en
3 twee uitwisselingsdagen plaats. Tijdens de uitwisseling doen
de leerlingen allerlei activiteiten in gemengde teams. Zo
interviewen de leerlingen elkaar en gaan zij samen elkaars wijk
in. Het hoogtepunt van deze week zijn de speurtochten door de
wijk.
Week 4: Feestelijke afsluiting
Afscheid nemen (1 dagdeel)

In de vierde week is een afsluitende bijeenkomst. Het is een
echt feestje! De ruimte is versierd, leerlingen nemen
(zelfgemaakte) snacks mee en ook ouders zijn van harte
welkom. Met spelletjes laten leerlingen zien hoe goed ze elkaar
hebben leren kennen. Leerlingen krijgen herinneringen mee,
zoals een foto van hun team en een formulier waarop zij
gegevens kunnen uitwisselen
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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.
Meld je jouw school aan om echte
veranderingen te maken in hoe
leerlingen elkaar en anderen zien
voor dit schooljaar?
Voor meer informatie over Welkom
in Mijn Wijk een kijkje op de
website of de folder voor het
online programma. Of neem
contact op met projectleider
Charissa Dechène:
 c.dechene@welkominmijnwijk.nl
06 13 59 93 38

@StichtingWIMW
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