
G A S T L E S S E N

Gezondheid staat voorop. Daarom vragen we gastsprekers om samen met de
docent te bespreken hoe dit het beste gewaarborgd kan worden tijdens de
gastles. Met hierbij de RIVM maatregelen en eventueel school-specifieke
maatregelen als basis. Mocht het zo zijn dat gastspreker en docent besluiten
de gastles te verzetten naar een later moment? Geen probleem! De magie van
het delen van het persoonlijk verhaal is niet minder aanwezig op een later
moment, en ook zeker niet minder belangrijk!

H E T  H E L E  J A A R  D O O R  R E S P E C T

Respect is het hele jaar door belangrijk. Het doel van de Week van Respect is: jongeren
inspireren en activeren zélf bij te dragen aan een respectvolle samenleving waarin
iedereen zichzelf kan zijn. Dit is actueler dan ooit. En elke dag kunnen we een verschil
maken. De letterlijke week waarin de Week van Respect valt is daarom slechts een
moment waarbij we, in het licht van het coronavirus, samen open moeten staan voor
flexibele oplossingen!

Hoe gaan wij als Respect Foundation, samen met onze
partners, op een flexibele manier om met de realiteit waarin
we tóch een geweldige Week van Respect 2020 neerzetten!

MEER INFORMATIE OF VRAGEN OVER DE MAATREGELEN TIJDENS DE
WEEK VAN RESPECT? WIJ STAAN VOOR JULLIE KLAAR!

week@respectfoundation.nl
020- 369 75 92

www.weekvanrespect.nl

& CORONAVIRUS

Z I C H T B A A R H E I D

De Week van Respect 2020 is van 9 -15 november. Dit is dé
week dat we alle deelnemende gastsprekers, scholen,
sportclubs, partners en jongeren laten zien! Daar verandert
natuurlijk niks aan, maar hoe zit het met de activiteiten,
gastlessen en lesmaterialen in tijden van corona?

L E S M A T E R I A L E N

Zoals het er nu uitziet zullen scholen en sportclubs
open blijven. De richtlijnen omtrent kinderen onder de
18 jaar staat het toe alle RespectBoxen te versturen
vol met 'corona-proof' activiteiten en lesmaterialen
waar docenten en leerkrachten mee aan de slag
kunnen.

R I V M  M A A T R E G E L E N

Houd 1,5 meter afstand,
houd altijd rekening met de hygiënenormen,
blijf thuis bij klachten!

In alle activiteiten is het van belang dat iedere deelnemer
(vanaf de leeftijdsgrens) zich aan de maatregelen van het
RIVM houdt. Zo nemen we samen verantwoordelijkheid
voor onze gezondheid.

ALLE RICHTLIJNEN OP EEN RIJTJE:


