ACTIVITEITENVERSLAG
WEEK VAN RESPECT 2021
Werken aan een respectvolle en inclusieve samenleving
samen met gemeente Zeist

WEEK VAN
RESPECT 2021
Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de
jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne de ‘Week
van Respect’. In totaal bereikten we al
1.7 miljoen jongeren!
We werkten afgelopen jaren samen met 200 gemeenten,
duizenden gastsprekers, 14 nationale sportbonden en
duizenden scholen/klassen (po, vo, mbo) in heel
Nederland. In 2021 bereikten we met elkaar
289.789 jongeren!
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RESPECTGEMEENTE

ZEIST
In de Week van Respect hebben we in samenwerking met de gemeente Zeist activiteiten
georganiseerd om het thema Respect breed onder de aandacht te brengen en volop te
activeren bij jongeren. Met succes!
Tijdens de Week van Respect 2021 hebben er in Zeist 11 scholen en 4 sportverenigingen actief
deelgenomen. Zij ontvingen een Respectbox, deden het online lesmateriaal, organiseerden
gastlessen of hebben aanvullend eigen activiteiten in het kader van Respect georganiseerd.
Samen met hen bereikten we tijdens de Week ruim 3.901 jongeren in de gemeente Zeist.
Onderstaand een overzicht van alle deelnemende scholen en sportverenigingen:

Al Amana
CBS de Hoeksteen
De Damiaanschool

SCHOLEN

Kerckeboschschool

Sportief Zeist

Dokter C.P. van Leersumschool

Running Zeist

CBS Oud Zandbergen

DanZation!

VSO Heuvelrug College
Seyster College
Tobiasstroom Zeist
Montessori Lyceum Utrecht
Christelijk College Zeist
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SPORT

Aikido Centrum Zeist

SCHOOL
Respectbox

Themales 2021: Écht?!

Alle deelnemende scholen ontvingen een
Respectbox, met daarin materialen om de school
om te toveren tot een echte Respectschool.
De box hebben we gevuld met posters, buttons,
stellingkaarten, activiteitenkaarten en de
themales.
Dit jaar was de Box schoolbreed. Van kleuters tot
aan mbo'ers zijn ze aan de slag gegaan met het
materiaal. De Respectbox werd door deelnemers
gemiddeld gewaardeerd met een

Hoe weet je zeker wat er echt is? Wie bepaalt
dat en hoe stellen we meningen of ideeën
gaandeweg bij? Tegenwoordig worden we
overspoeld met informatie. Zowel online als
offline. Hoe vind je je weg in deze jungle van
stemmen, bronnen en waarheden? 'Echt' roept
ECHT veel vragen op! Met deze les ga je op
ontdekking welke verschillende mogelijkheden
er allemaal zijn: van kleine tot grote thema’s.
Want, hoe gek het ook klinkt, wat voor jou écht
is, is dat niet automatisch voor een ander. De
themales van 2021 werd door deelnemers
gemiddeld gewaardeerd met een

7,7 7,9
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RespectTV
De basisscholen zijn de Week gestart met het kijken van de allereerste
uitzending van Respect TV. Een kort programma (10-15 minuten) waarin
professor Wies op zoek gaat naar de betekenis en het belang van Respect.
Een goede toevoeging voor iedere docent die aan de slag gaat met de
lessen en spellen uit de RespectBox.
Bekijk de uitzending hier terug.

'VSO Heuvelrug College
besteedt veel aandacht aan
sociale veiligheid. Jaarlijks
organiseren we de Week van
Respect en de Sociale
mediaweek.
Met de leerlingen staan we
in deze weken bewust stil bij
de onderwerpen respect en
pesten.'
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SPORT
Respectvol samenleven begint ook op de sportclub.
Bijna iedere dag zetten coaches en trainers zich in om
hun jonge sporters te trainen en te stimuleren. Met
hierbij de belangrijke pijlers: respect voor jezelf, elkaar
en je omgeving.
Tijdens de Week van Respect 2021 hebben 4
sportverenigingen in Zeist het thema volop onder de
aandacht gebracht! Zij zijn aan de slag gegaan met de
Sport Respectbox, hebben een respectwedstrijd
georganiseerd of hebben een gastspreker
uitgenodigd. De Sportbox hebben we gevuld met
vlaggen, posters, een tas, activiteitenkaarten voor de
training, een opdracht met bandjes om de supporters
te betrekken en ideeën over hoe een Respectwedstrijd
te organiseren.
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PERSOONLIJK VERHAAL
De kracht van het persoonlijke verhaal is al 15 jaar één van de belangrijkste elementen
in de Week van Respect. Ervaring leert dat dit zorgt voor (meer) begrip voor de ander, en
je zo écht verbinding maakt met jongeren. Door het gesprek met hen aan te gaan,
inspireer je hen en maak jij het verschil!

Net als vorig jaar maakte het College
zich klaar om gastlessen te geven. Wederom
gooide corona roet in het eten en konden de
gastlessen op De Damiaan school helaas
niet doorgaan.
Op het Seyster College konden de
gastlessen gelukkig wel doorgang vinden!

'Respect hebben voor elkaar, is
rekening houden met elkaar.'

- Seyster College
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MEER RESPECT?
De Respect Foundation heeft als missie om de maatschappij mooier te maken door met
jongeren te werken aan respect voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.
Wij geloven dat alle jongeren een moreel kompas in zich hebben die wij kunnen activeren
en begeleiden. Wij samen: professionele opvoeders, samenwerkingspartners, financiers, ons
eigen expertteam en jongeren zelf.
We werken het gehele jaar aan onze droom middels verschillende initiatieven:

Meer weten, aanhaken of gebruikmaken van onze expertise?
Laat het ons weten: week@respectfoundation.nl of 020 369 75 92
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NAMENS TEAM RESPECT:

BEDANKT VOOR DE MOOIE
SAMENWERKING!
Samen maken we het verschil!

RESPECT FOUNDATION
Keizersgracht 177 | 1016 DR Amsterdam | 020 369 75 92 | KvK 34 27 11 57
info@respectfoundation.nl | www.respectfoundation.nl | www.weekvanrespect.nl

