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1. Plan een bijscholingsdag over gendergelijkheid en/of mannelijkheid

We geven je op de pagina Wie kan je verder helpen? tips bij wie je hiervoor terecht kan.

2. INTEGREER AANDACHT VOOR MANNELIJKEHEID EN GENDERGELIJKHEID IN VORMINGSDAGEN OVER ANDERE ONDERWERPEN
Een onderwerp als Omgaan met sociale media kan bijvoorbeeld perfect gecombineerd worden met genderstereotypen in de media en hoe ermee om te gaan. Bekijk met de organisator van de vormingsdag in
welke mate zij dit zelf kunnen integreren; ga anders na of één van de leerkrachten van je team zich in dit
aspect van gender kan verdiepen en een bijdrage kan leveren aan de vormingsdag.

3. Organiseer een evenement over gelijkheid, mannelijkheid en vrouwelijkheid

Een projectdag, -tweedaagse of themaweek lenen zich uitstekend om het onderwerp gendergelijkheid met
de leerlingen uit te diepen. Je kan het combineren met een wedstrijd op school voor de beste positieve
slogan over mannelijkheid/vrouwelijkheid of gelijkheid.

4. Maak een planning op voor de integratie van gendergelijkheid

Genderstereotypen buig je niet om in een drietal lesuren, dat vergt een constante aandacht in de verschillende lesprogramma’s, verspreid over de zes leerjaren. We kunnen de boodschap over gendergelijkheid
herhalen vanuit verschillende perspectieven: de mediaklas kan werken rond genderstereotypen in de media,
in de wetenschapsvakken kan er aandacht zijn voor de bijdrage van vrouwelijke wetenschappers, in de geschiedenisles kan er aandacht zijn voor de verschuivende genderrollen door de eeuwen heen, in de taallessen integreer je schrijfopdrachten over mannelijkheid, etc.

5. Bouw een visie op gendergelijkheid uit

Bespreek en formuleer met je team een visie op gendergelijkheid waarin ook de aandacht voor mannelijkheid
een plaats heeft en vertaal je visie in een concrete aanpak. Çavaria werkte een handig instrument uit voor het
opstellen van een visietekst (zie pdf op de website).

6. Communiceer jullie visie en aanpak van gendergelijkheid

Betrek de leerlingen en hun ouders in het uitbouwen van je visie: zo zorg je ervoor dat die visie ook begint te
leven. Integreer bijvoorbeeld je charter in het schoolreglement dat elk jaar wordt uitgedeeld aan de ouders,
laat enkele affiches maken en hang ze op, zet jullie visie op je website, etc.

7. Integreer je visie en concrete aanpak voor meer gendergelijkheid of in het pestbeleid

Je kan genderstereotypen als bron van pestgedrag integreren in je pestbeleid. Het Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen (PIVA Oudenaarde) deed het voor (zie pdf op de website).

8. Wees attent op de aanwezigheid van genderstereotypen bij de selectie van films

De Bechdel test geeft je een eenvoudig meetinstrument om films op hun vrouwvriendelijkheid te testen:
http://bechdeltest.com. De test is heel eenvoudig en werkt perfect. Bovendien vind je op de site de namen
van een boel films waarop de test werd toegepast. Ook The Representation Project werkte een test uit die
de hele menselijke diversiteit mee in kaart brengt:
http://therepresentationproject.org/media/TheRepTest.png

9. Responsabileseer je leerkrachten: gendergelijkheid is een taak voor iedereen

Iedereen speelt een rol bij het creëren van meer gendergelijkheid en het geven van een positieve en constructieve invulling aan mannelijkheid en vrouwelijkheid op school. Je kan onze 10 tips voor leerkrachten
onder de aandacht brengen en deze site promoten!

10. Blijf bijleren en informeren over gendergelijkheid

Verzamel interessante info over gendergelijkheid en mannelijkheid in een virtueel dossier op je intranet of op
een ouderwetse boekenplank.
Onze ‘meer info’ pagina is een goede startplek!

