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Gelijke kansen
Hoe kunnen wij alle leerlingen zo veel mogelijk gelijke kansen 
bieden? Met het thema closing the gap zoomt de tiende editie van 
Making Shift Happen in op bijvoorbeeld curriculum en leraar-

verwachtingen. Veel sprekers zijn 
Didactief-bekenden: Christine Rubie- 
Davies, David Didau, Herman van 
de Werfhorst en Martin Ringenaldus. 
Als deelnemer ben je zowel op locatie 
als digitaal welkom.

Making Shift Happen: 25 november 
2020, Beurs van Berlage (Amsterdam). 
Programma en tickets: academicabusi
ness.college/makingshifthappen. 

AGENDA

Jongeren en tolerantie
Wat betekent het om 15 jaar te zijn 
in een cultureel diverse samenleving? 
Hoe tolerant vinden jongeren de 
stad, zichzelf en elkaar? In Museum 
Ons’ Lieve Heer op Solder hebben 
vmbo-leerlingen samen met kunste-
naars en vormgevers een expositie over 
tolerantie ingericht: in See Me, Hear 
Me, Meet Me vertellen jongeren hun verhaal in bijvoorbeeld een muur-
schildering, VR-installatie, lichtkunstwerk en fotoserie. De expositie is 
onderdeel van het educatieve burgerschapsprogramma Voices of Toler
ance van het museum, waarin vmbo-leerlingen hun stem laten horen 
over actuele thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit.

Vo. Tot en met 16 november in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, 
Amsterdam. Bezoekinformatie: voicesoftolerance.nl en opsolder.nl/project/
seemehearmemeetme.

Filosofische 
vragen 
Wat is vrijheid? Of waarheid, 
macht, perfectie? Met het filoso-
fische spel Denktekenen kunnen 
kinderen op een speelse manier 
hun eigen antwoorden vinden. 
Het denkgesprek begint met een tekening: de meeste 
kinderen houden van tekenen, en dit laat ze eerst rustig 
nadenken. Daarna kunnen ze verder filosoferen met de 
denkvragen en de uitspraken die bij de tekenopdrachten 
staan. Dat kan alleen, maar ook samen: met vrienden, 
ouders of de klas.

Fabien van der Ham en Pieter van Dijken (ill.), Denk-
tekenen. Vanaf 7 jaar, € 24,50. Meer info en bestellen: 
filosovaardig.nl. 

Leer Engels met pop
Met de lesmethode Groove.me van leermiddel-
ontwikkelaar Blink leren kinderen Engels aan de 
hand van bekende hits. Groove.me gebruikt zo 
de interesse van kinderen voor hun popidolen 
en liedjes om ze Engels te leren lezen, schrijven, 
spreken en zingen. In de lessen staat een populair 
nummer, artiest of clip centraal, uitgebreid met 
woorden die passen bij het thema. De lessen zijn 
volledig digitaal te volgen of met een werkblad 
en werkboeken, of een combinatie van beide.

Po (groep 1 t/m 8). Vanaf € 2,65 per leerling per 
schooljaar. Zie: groove.me. 

Gezichten achter wetenschap
Wat is er mogelijk 
na de middelbare 
school, hoe ziet 
een baan er in de 
praktijk uit? Om 
leerlingen daar 
meer zicht op 
te geven is er de 

interviewserie Faces of Science op wetenschapswebsite Nemo 
Kennislink. Jonge wetenschappers uit verschillende achter-
gronden nemen je mee in hun wereld en vertellen in blogs, 
foto’s en filmpjes over hun leven en onderzoek. 

Vo. Bekijk de interviews gratis op nemokennislink.nl/ 
facesofscience.

Chatbot wekt  
Romeins meisje  
tot leven
Communiceren met iemand uit het 
verleden: het kan in een project van de 
Open Universiteit, Universiteit Leiden, het 
Rijksmuseum van Oudheden én middelbare 
scholieren uit Leiden en Dordrecht. Het 
tienjarige meisje Caetennia Pollita leefde in de 
eerste eeuw in Rome. De leerlingen bedenken 
vragen die ze aan Caetennia willen stellen, de 
universiteiten bedenken de antwoorden en wedervragen, 
en maken daarmee een chatbot. Vanaf juli 2021 kunnen 
leerlingen en museumbezoekers gebruikmaken van deze 
bijzondere technologie.

Meer informatie: rmo.nl.


