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1. RESPECTVOL SAMENLEVEN DOEN WE SAMEN
Fantastisch dat jullie school meedoet aan de Week van Respect!
In dit draaiboek vind je al het aanbod vanuit de Respect Foundation
om van jouw klas/school een échte Respectklas en/of Respectschool
te maken. Bestaande uit de onderdelen: gastlessen, lesmaterialen en
respectactiviteiten.
Met stappenplannen, voorbeelden, tips en tools voor een praktische
organisatie vertrouwen we erop dat jullie school alles in huis heeft om een
succesvolle Week van Respect te realiseren.
En bij vragen staat ons team natuurlijk voor jullie klaar.
De insteek van dit draaiboek is om scholen de bouwsteden te bieden zelf
een leuke én inhoudelijke Week van Respect te organiseren. Kies wat
het beste bij jullie past en zet je groep, klas of hele school in het teken
van Respect. En geef zo ook direct invulling aan sociale veiligheid en
burgerschap.
Wij wensen jullie veel plezier!

WAAROM DE WEEK VAN RESPECT?
Sinds 2006 organiseert de Respect Education Foundation de jaarlijkse, nationale
bewustwordingscampagne de; ‘Week van Respect’.
Deze campagne is geïnitieerd in reactie op de toenemende intolerantie en
spanningen in de maatschappij; om zo te voorkomen dat we steeds verder van
elkaar verwijderd raken en de spanningen toenemen.
We richten ons hierbij op de jongeren, de generatie van de toekomst.
Want wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee!
Maar hoe zorgen we ervoor dat jongeren opgroeien in een samenleving waar ze
zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving? Dat zij zich thuis voelen en
actief deelnemen in de maatschappij waarin ze leven.
Hier is berip en inlevingsvermogen voor nodig. Respectvol samenleven gaat
namelijk niet vanzelf. In de Week van Respect organiseren wij daarom gastlessen,
respectactiviteiten en ontwikkelen wij lesmaterialen. Zo inspireren en activeren
we jongeren zelf actief bij te dragen aan een respectvolle samenleving.
Op korte termijn leid dit tot een veilige sfeer in de klas, sportclub of buurt. Op
langere termijn draagt deze aanpak bij aan een respectvolle samenleving met
betrokken burgers die openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals ze zijn.
Samen met vele partners verbinden we alle initiatieven, zetten Respect structureel
op de kaart en vergroten samen de impact op een respectvolle samenleving!

2. GASTSPREKERS VOOR DE KLAS
De kracht van het Persoonlijke Verhaal
De kracht van het persoonlijke verhaal is al 15 jaar één van de
belangrijkste elementen in de Week van Respect. Door het vertellen
van jouw persoonlijke verhaal maak je namelijk écht verbinding met
jongeren, inspireer je hen en maak je het verschil.
In de Week van Respect gaan honderden gastsprekers de klas in
om hun persoonlijke verhaal te vertellen, zoals burgemeesters,
wethouders, politici, (wijk)agenten, veteranen, topsporters, BN’ers,
jeugdwerkers en andere betrokken Nederlanders. Met als doel:
verbinden, ontmoeten en jongeren inspireren zelf actief bij te dragen
aan een respectvolle samenleving.

Inspirerende gastspreker in jouw klas?

Maar hoe zorg je voor inspirerende gastsprekers die passen bij jouw
leerlingen? Met het stappenplan kun je gemakkelijk zelf gastlessen
organiseren. Kijk snel op de volgende pagina!

IS JULLIE GEMEENTE
PARTNER VAN DE WEEK?

Als jullie gemeente
partner is kun je hen
benaderen voor een
inspirerende gastles
vanuit de gemeente.
Burgemeesters,
wethouders en
anderen inspirerende
sprekers staan voor
jullie klaar!
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STAPPENPLAN GASTSPREKERS
		

Stap 1. gastsprekers uitnodigen

Welke gastsprekers willen jullie betrekken?
Welke sprekers past bij jullie school? Zijn jullie met een specifiek
projecht bezig? Wat voor soort spreker kan de meeste impact
maken op jullie leerlingen? Bespreek al deze zaken met je collega’s
en eventueel de leerlingen in je klas.

Stap 2. voorbereiding gastsprekers
Een persoonlijk verhaal begint bij persoonlijke
voorbereiding!

1) Nodig de gastsprekers uit via de onderstaande uitnodiging.
2) Vraag een foto (en toestemming) Stuur deze op naar de Respect
Foundation! We lichten jullie gastles en spreker graag op de
nationale website.

Alle gastsprekers kunnen de voorbereidingsmaterialen
vinden op weekvanrespect.nl/gastsprekers en in de
uitnodiging.

Documenten:
•
Uitnodiging gastsprekers

Documenten:
•
Handleiding
•
Didactische tips
•
Video ‘hoe vertel ik mijn persoonlijk verhaal’

Stap 3: Afstemming
Heeft de gastspreker enthousiast gereageerd? Let’s
GO! Neem contact op met de gastspreker en bespreek een datum & tijd.
Misschien wil de spreker meerdere gastlessen geven!
Gebruik de checklist voor een goede aansluiting
met jouw leerlingen en de spreker.
Documenten:
•
Checklist gastsprekers

Kijk op de website voor meer informatie over al deze mogelijkheden!

		

Stap 4 – Landelijke Impact

Staat jouw hele school/klas in het teken van Respect? Laat het
ons weten! Zo verbinden we alle activiteiten en vergroten we de
impact.
Stuur ons een overzicht van jullie activiteiten en gastsprekers.
Stuur (in overleg) de e-mailadressen van de sprekers.
Wij sturen hen graag een welkomsboodschap, dankwoord en
een evaluatie achteraf.

3. LESMATERIAAL

ALTIJD ACTUEEL EN CONTINUE LESAANBOD
REF is al jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen van lesmaterialen
die invulling geven aan sociale veiligheid en burgerschap, voor
verschillende onderwijsniveaus.
Alle lessen zijn ontworpen om ‘moeilijke’ thema’s bespreekbaar
te maken en/of basisvaardigheden te leren. Ze bieden leerkrachten
en docenten praktische en ‘ontzorgende’ ondersteuning op: het
bespreken van actuele maatschappelijke issues, kritisch denken,
diversiteit, identiteit, seksuele weerbaarheid, (cyber)pesten en
communicatieve vaardigheden.

Themales Week van Respect

Speciaal voor elke Week van Respect ontwikkelen we jaarlijks een
nieuwe themales (PO, VO, MBO) toegespitst op de actualiteit.
Inmiddels is er een breed aanbod ontstaan van thema’s. Geef met
deze lessen invulling aan jouw Week van Respect!
Vind ze allemaal digitaal, kosteloos, klik-klaar (of aan te passen op
jouw klas) op ons online leskanaal!
Of bestel de fysieke lespakketten via de webshop..

DocentenPanel
We streven naar
een aanbod dat
docenten inspireert en
ondersteunt. We werken
hiervoor samen met ons
docentenpanel.
Ook meedenken?
meld je hier aan!

LESMATERIAAL

ENKELE VOORBEELDEN UITGELICHT...

			

LES - In de Mix

Met deze les maak je op een leuke manier duidelijk dat iedereen
anders reageert op situaties en andere keuzes maakt. Gelukkig zijn we
niet allemaal hetzelfde! Voor PO beschikbaar met leuke knipvellen.
VO en MBO werken op een inhoudelijk werkblad.

			

LES - Love Attack

Instagram, Twitter, Facebook, Tik-tok, Youtube. Via social media kun je
makkelijk een kijkje nemen in het leven van een ander. De comments
die je krijgt zijn leuk, stom, spannend, verdrietig, lelijk, mooi of grappig.
Maar zijn al die reacties wel zo fijn om te ontvangen? #Loveattack: een
les over positieve comments op het internet.

		

LES - Pittige gespreken

Er zijn veel onderwerpen die voor spanning in de klas kunnen
zorgen. Soms speelt er zich van alles af in de wereld en komen
nieuwsberichten en meningen binnen no-time je klaslokaal
binnenvallen. Soms zijn er onderwerpen die niet zozeer actueel
zijn, maar gewoon ingewikkeld. Hoe zorg je ervoor dat de
argumenten niet door het lokaal vliegen?

LES - I have a Dream / dromen moet je doen
Deze twee lessen zijn gebaseerd op de quote en speech van
Martin Luther King. Je gaat actief aan de slag met de
idealistische dromen die de leerlingen hebben en hoe ze
deze kunnen concretiseren. Iedereen heeft wel een wereldverbeterende droom!
Kijk op de website of het leskanaal voor het volledige aanbod!

Elke les hee
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4. DE RESPECTBOX

ZET JE HELE SCHOOL IN HET TEKEN VAN RESPECT
In de aanloop van elke ‘Week van Respect’ worden door het hele
land de beroemde RespectBoxen afgeleverd. In de RespectBox vind
je alle materialen om jouw hele klas en/of school om te toveren tot
Respectschool.
De box is gevuld met promomaterialen én lesmaterialen. Via
de website bieden we verschillende bestelopties: van standaard
RespectBox (per niveau) tot extra activiteiten en lesmaterialen om jouw
RespectBox te personaliseren. Hijs de vlag, hang de posters op, bestel
hoodies voor het docententeam of doe de respectbutton op. Laat zien
dat jullie staan voor Respect!

Is jullie gemeente partner?

De Respect Foundation werkt samen met vele gemeente in de Week
van Respect. Is jullie gemeente partner van de Week? Dan faciliteren
zij graag jouw (standaard) RespectBox. Benieuwd of jouw gemeente
partner is? Kijk op onze website www.weekvanrespect.nl/gemeenten
of neem contact met ons op.
Bestel jouw RespectBox vóór 10 oktober op onze website

Hulplijn
Advies of tips nodig voor het
inrichten van een hele week
van respect vol activiteiten?
Neem gerust contact op!

STAPPENPLAN
RespectBox
STAPPENPLAN
RESPECTBOX
			

Is onze gemeente partner?

Is jullie gemeente al partner van de Week van Respect?
Vraag dit na bij jouw gemeente of kijk op het actuele partneroverzicht op onze website.
Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met ons.

Ja mijn gemeente is partner!
Bestel kosteloos de standaard RespectBox
voor jouw klas!

Nee, mijn gemeente is (nog) geen partner!
Bestel zelf jullie RespectBox.

RespectBox personaliseren
Extra materialen en activiteiten? Kijk op de
webshop en personaliseer jullie Week van
Respect!.

Boxen arriveren op locatie
Alle boxen die vóór 10 oktober zijn besteld zullen de
week voor de Week van Respect aankomen op school!
We wensen alle docenten, klassen en leerlingen
veel succes en plezier!

Kijk op de website voor meer informatie over al deze mogelijkheden!

5. RESPECT ACTIVITEITEN

ORGANISEER JOUW WEEK VAN RESPECT
De Week van Respect kun je op vele manieren invulling geven. Hiervoor
bieden wij naast de gastlessen en actuele themales, nog veel meer
activiteiten. Kies uit de onderstaande activiteiten die het best passen
bij jouw klas/school en bestel de bijbehorende materialen via de
website. En organiseer zo een gepersonaliseerde Week van Respect!

			

Respect Muur

Bouw met de hele klas of school samen aan Respect! Met de
RespectMuur draagt iedereen letterlijk zijn steentje bij. Zo wordt de
diversiteit aan ideeën zichtbaar en wat Respect voor jullie betekent.
Bestel de lesbrief & bouwstenen.

		

Lespakket

De online lessen interactief en zichtbaar maken? Bestel de
bijbehorende materialen voor in de klas. Je kunt ze gemakkelijk
bestellen voor het juiste niveau en leerlingaantal. Bij elke les
ontvang je een collectors button, spaar ze allemaal!

			

Promomateriaal

Laat zien dat jullie staan voor Respect: hijs de vlag, hang de
posters en doe de buttons op… of verras jouw docententeam
met de enige echte RespectHoodie! Alle promotiematerialen
zijn los te bestellen via de website. Zo maak je Respect
zichtbaar voor alle leerlingen, ouders en de buurt.

RESPECT ACTIVITEITEN
WAT KUN JE NOG MEER DOEN?

			

Online Tools

Maak je eigen RespectPoster of ontwerp met elkaar de
DailyRespect, een krant waarin je laat zien wat er op school of in
de buurt allemaal gebeurt. Print de resultaten uit of deel ze via
social media #WeekvanRespect. Zo laten jullie zien waar jullie
voor staan!

			

Stellingkaarten

De belangrijkste onderwerpen bespreekbaar maken, hoe
begin je daarmee? Met de set stellingkaarten kun je op een
laagdrempelige manier de meningen van leerlingen bespreken.
Stellingen over o.a.: (in)tolerantie, (cyber)pesten, respect, klimaat,
vrijheid en democratie.

			

Who gets the hoodie?

Ga aan de slag met de complimenten campagne Who get’s the
hoodie! Wie verdient volgens jou de RespectHoodie? Zet de hele
klas/school aan met deze positieve award.
Bestel de lesbrief en ontvang de hoodie.

Kijk op de website voor meer informatie over al deze mogelijkheden!

6. LANDELIJKE ZICHTBAARHEID
IMPACT MAKEN WE SAMEN!

In de Week van Respect zetten we het thema Respect vol in de
schijnwerpers. Dat doen wij niet alleen. Een nationale campagne
begint namelijk lokaal. Daarom is jullie school een belangrijke
bouwsteen in het inspireren van héél Nederland!
Tijdens deze nationale beweging verbinden we alle initiatieven,
zetten we Respect structureel op de kaart en vergroten we samen
de impact voor een respectvolle samenleving.
Zo laten we zien wat we bereiken als we de handen in één slaan.
Samen staan we sterk!

Jullie school inspireert!

Jullie school staat voor Respect, en dat mag heel Nederland weten!
Daarom maken wij ons hard om jullie klas/school volop in de
schijnwerpers te zetten. Deel jullie activiteiten en initiatieven via
#WeekvanRespect. Of mail ons de foto’s; we zetten jullie school
graag op de nationale website of in de nieuwsbrief.

Communicatiekit

We voorzien alle scholen van een digitale communicatiekit; gevuld
met verschillende mediatemplates. Vind ze vanaf medio augustus
op de website.

Gastsprekers als ambassadeurs in beeld

Stuur foto’s van al jullie gastsprekers en gastlessen naar:
weekvanrespect@respecteducation.me. Zo kunnen we alle sprekers
op de nationale website laten zien. Samen maken we meer impact
en brengen in beeld hoe en wie er staan voor Respect!

IMPACT & BEREIK 2019

7. TIJDLIJN

Overzicht Organisatie Week van Respect
Augustus

Start nieuwe schooljaar: vind het draaiboek scholen
en bijbehorende materialen op de website.

Begin september

Maak de Week van Respect planning; welke
activiteiten gaan jullie doen?

Eind september
Lancering actuele themales!

Start met uitnodigen gastsprekers, bestellen van de
materialen en activeren van de school.

Oktober

Bestel de RespectBox vóór 10 oktober.
Plan de gastsprekers in de juiste klassen.

Begin November

De RespectBoxen worden door het hele
land afgeleverd en arriveren op scholen
door heel Nederland.

Stuur ons de foto’s van jullie gastsprekers voor op de
nationale website.

Week van Respect
Tweede week van November

Eind November

REF nodigt alle deelnemers uit voor de evaluatie
van de Week van Respect. We zijn benieuwd naar
jouw ervaringen!

Scholen ontvangen gastsprekers, doen de (thema)lessen
en Respectactiviteiten in de klas!
Vergeet geen foto’s te maken en te delen via
#WeekvanRespect. Inspireer het hele land!

ZIJN ER NOG VRAGEN?
Neem gerust contact met ons op!

www.weekvanrespect.nl
020 369 75 92
Weekvanrespect@respecteducation.me

Jelke Morriën
Projectleider
Week van Respect

Inte van Roemburg
Accounthouder gemeenten
en educatie ontwikkeling

Femke van der Ster
Concept- en
educatieontwikkeling

Vada Crandel
Accounthouder
gemeenten

Chloë Smit
JongerenRaad en
Impactcampagne
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