(logo school)

Visietekst genderbewust lesgeven en opvoeden
een voorbeeld

Deel 1. Genderbewust lesgeven en opvoeden, dat betekent voor ons:
- dat we de kinderen, met respect voor hun individuele verschillen, gelijk behandelen.
- dat we alle kinderen gelijke kansen geven door actief te werken aan de gelijkheid meisjes/
jongens.
- dat we jongens en meisjes de kans geven van elkaar te leren.
- dat we jongens en meisjes op gelijke voet leren samenwerken.
- dat we kinderen tonen dat ze gelijkwaardig zijn, ongeacht geslacht.
- dat we rekening houden met de invalshoek gender bij studiekeuze– en loopbaanbegeleiding.

Deel 2. Wat we willen bereiken door genderbewust les te geven en op te voeden:
- in onze school jongens en meisjes een omgeving bieden waar ze zichzelf kunnen zijn;
- waar ze gestimuleerd worden om al hun competenties te ontwikkelen, ongeacht hun geslacht;
- en waar ze leren omgaan met genderstereotypen en culturele verschillen en zich hierbij
verdraagzaam opstellen.

Deel 3. Dit gaan we concreet doen:
- We informeren ons over dit thema. Een gendercoach geeft vormingen en we zorgen ervoor dat
de opgedane inzichten en kennis zo wijd mogelijk verspreid raken in de school.
- We stellen een stappenplan op en waken er samen met de gendercoach over dat dit
stappenplan wordt uitgevoerd en bijgestuurd waar nodig.
- Als team zullen we in onze dagelijkse praktijk met de kinderen alert zijn op genderstereotypen
en ze actief in vraag stellen en aanpakken.
- Als team zullen we ervoor zorgen dat de kinderen deelnemen aan alle activiteiten, alle taken
uitvoeren en maximaal hun persoonlijke competenties ontwikkelen ongeacht hun geslacht.
- We zorgen ervoor dat onze klasinrichting kinderen stimuleert om alle activiteiten uit te
proberen en alle persoonlijke interesses te ontwikkelen, ongeacht het geslacht dat stereotiep aan
activiteiten en interesses wordt toegekend.
- We zullen materialen en boeken die te stereotiep zijn, gaandeweg verwijderen en vervangen
door materialen en boeken die een afspiegeling zijn van de veranderende samenleving.
- We willen respectvol omgaan met andere culturen en gewoonten, maar we zullen uitdragen
dat het als school onze taak is om de meisjes en jongens te leren dat ze gelijk zijn,
dat ze respectvol moeten omgaan met elkaar en dat ze op school alles samen moeten doen.
- We communiceren onze visie op genderbewust lesgeven naar alle betrokkenen bij het
schoolleven: personeel, kinderen en ouders.
- Bij het organiseren van activiteiten en feesten met de school, waken we erover dat deze
(of elementen ervan) niet in strijd zijn met onze visie op genderbewust opvoeden.
- We willen openstaan voor diverse families: ook meemoeders en meevaders zijn welkom op onze
school en we passen onze activiteiten zodanig aan dat zij zich welkom weten; nieuw
samengestelde gezinnen krijgen ook de nodige aandacht.

