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Meedoen op school

Weet hebben van armoede

Wat scholen kunnen doen

meedoen

Een leerkracht vertelt: ‘Ik had het eerst niet zo in de gaten. Een kind uit mijn groep had
voor het overblijven vaak broodjes bij zich. Ik vermoedde dat er thuis niet zoveel geld
was, dus was ik eigenlijk best verbaasd. Tot ik bij toeval hoorde dat het gezin brood
kreeg van van de voedselbank uit de stad.
Een moeder vertelt dat zij armoede signaleert op de school van haar dochter. ‘Het
vriendinnetje van mijn dochter loopt met te grote schoenen. Ze draagt nog haar zomerjas, terwijl het al behoorlijk koud is. Ook had ze geen goede rugzak om haar gymkleren in te doen. Mijn dochtertje vroeg toen of ze haar tas aan haar mocht geven...’

In het kringgesprek na het weekend zijn het vaak dezelfde kinderen die enthousiast
vertellen over waar ze geweest zijn. Een pretpark, een speeltuin, naar familie. In het begin van het schooljaar zijn er verhalen van buitenlandse vakanties. Enkele kinderen zijn
opvallend stil tijdens het kringgesprek, zij hebben die verhalen nooit omdat ze nergens
naar toe kunnen.

Van de kinderen onder de 18 jaar leeft 12,5% in een huishouden met
een laag inkomen. Dat zijn gemiddeld 3 kinderen per schoolklas!
Het gaat in totaal om 430.000 kinderen en jongeren in Nederland.
Deze kinderen en jongeren hebben vaak te maken met problemen op
verschillende terreinen: gezondheid, sociaal-emotionele ontwikkeling,
toekomstkansen.
Financiële armoede kan leiden tot sociale uitsluiting op scholen.
Om dit op te merken, te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle
kinderen mee kunnen doen, heeft Stichting De Vonk, instelling voor
maatschappelijk activeringswerk Brabant/Zeeland te Tilburg, het project Doen en Meedoen ontwikkeld. Het project richt zich op
leerkrachten en ouders, schoolbesturen en medezeggenschapsraden
en heeft een drieledig doel:

Het project wordt uitgevoerd in de provincie Groningen door
Solidair Groningen en Drenthe i.s.m. CMO Groningen. Deze organisaties leggen verbindingen tussen mensen en de samenleving,
tussen overheid en burgers, in zorg en welzijn.
Er is een Doen en Meedoenpakket beschikbaar voor basisscholen. Het pakket bevat:

B EW U STW O R D I N G :
Checklist voor scholen
Arm-rijk spel, een spel om kinderen aan den lijve te laten
ervaren wat het betekent om veel of juist heel weinig geld te hebben.
Te spelen in de bovenbouwgroepen basisschool en brugklassen voortgezet onderwijs.
Het Grote Voor Schutboek en de Voor Schut poster om met de
kinderen te bespreken. Wat betekent het als je je schaamt omdat je
anders bent dan anderen?

V O O R L I C HT I N G :
Ouder- of thema avond met inleiding en workshops over de
gevolgen van armoede op scholen, klassenpraktijk en schoolbeleid.
Brochure:
Tips voor Scholen om alle kinderen mee te kunnen laten doen.

PA RT I C I PAT I E :

• Signalering en bewustwording van armoede op scholen
• Voorlichting en tips voor verbetervoorstellen
• Gezamenlijke aanpak als school om alle kinderen mee te laten doen.

Plan van aanpak om participatiemogelijkheden op school te
verbeteren, zowel in schoolbeleid als in de dagelijkse praktijk van het
onderwijsgebeuren.

