
Meer informatie of kunnen we meedenken? Ons team staat voor je klaar! 

ontvang een gastspreker in jouw klas

bestel een gratis RespectBox, vol (les)materiaal

duik in het scholendraaiboek voor meer inspiratie 

gebruik onze communicatiekit en inspireer heel Nederland met jullie respectactiviteiten

Beste schoolleider, leerkracht, docent,

Wij van de Respect Foundation nodigen jou – samen met de gemeente – uit voor de

nationale Week van Respect 2022.

Respectvol samenleven begint bij jongeren. Want: wat je jong leert, neem je de rest van je

leven mee. Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation daarom de jaarlijkse

bewustwordingscampagne 'Week van Respect'. Een week waarin wij jongeren inspireren

zélf actief bij te dragen aan een samenleving waarin zij zich thuis voelen.

Iedere dag zetten docenten en leerkrachten zich in om leerlingen respect voor zichzelf,

elkaar en de omgeving mee te geven. Met expertise en enthousiasme maken wij ons hard

hen hierin te ondersteunen. Tijdens de Week van Respect kunnen alle deelnemende

scholen daarom rekenen op gastlessen (persoonlijke verhalen), lesmaterialen en

respectactiviteiten.

Week van Respect op jullie school!
Jouw gemeente is partner van de Week van Respect en faciliteert deelname voor alle

scholen binnen de gemeente. Als klas/school kun je op verschillende manieren meedoen:

Goed voorbereid zijn? Bekijk de scholenpagina: weekvanrespect.nl/scholen

Neem contact op met jouw gemeente en meld je aan!

WEEK VAN RESPECT 
7 – 13 NOVEMBER 2022

DOE MEE!

*Meld je vóór 3 oktober aan bij jouw gemeente!

week@respectfoundation.nl  |  020 - 369 75 92  |  www.weekvanrespect.nl

https://respectfoundation.nl/
https://weekvanrespect.nl/scholen/
mailto:week@respectfoundation.nl
https://weekvanrespect.nl/


Telefoon

Specifieke afspraken over
gebruik foto's, film (AVG)?

In welke groep(en)+
leeftijd?

Overige opmerking voor
gastspreker:

*De gegevens voor dit aanmeldformulier worden alleen gebruikt om de Respectmaterialen
te verzenden en de gastspreker te informeren voor een goede en volledige aansluiting.

Waar wordt de
gastspreker ontvangen?

Hoeveel leerlingen
(tijdens gastles)?

Schoolniveau

Gemeente 

Contactpersoon

Functie

E-mail (+CC optie)

School

Adres (straat+huisnr.)

Adres (postcode+stad)

Is er mediabelangstelling?

Mediatechniek aanwezig?

Vragen of hulp nodig? Daar zijn wij voor! 
week@respectfoundation.nl | 020 - 369 75 92 | www.weekvanrespect.nl

AANMELDFORMULIER
WEEK VAN RESPECT 2022
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