Training met Caribisch Denkboek 2020 inclusief gratis boekjes voor uw leerlingen
Nascholing in 1 workshopmiddag voor leerkrachten FO/VO
Aanleiding:

Het Caribisch Denkboek is een gratis lesboekje voor alle leerlingen waarin de
geschiedenis van WO2 en ook de lokale Caribische oorlogsgeschiedenis aan bod
kom. Zeker nu in 2020 75-jaar Vrijheid wordt gevierd is het belangrijk aan deze
Caribische geschiedenis aandacht te geven. Zie:
https://www.4en5mei.nl/educatie/caribisch-denkboek

De nascholing:

In een training van 2 uur leer je als leerkracht/docent van groep 7, 8 FO of 1 of
2 VO hoe je met leerlingen kan werken met het Caribisch Denkboek. Ook
brengen wij ze op de hoogte van de hoofdlijnen van de eigen geschiedenis van
WO2. We bespreken de kerndoelen, leren hoe hun leerlingen individueel, in
groepjes en klassikaal met dit Denkboek kunnen werken. Ook geven we tips
voor verdieping en leren hen hoe de leerlingen online naar filmpjes van
Curaçaose oorlogsgetuigen (die speciaal voor dit thema gemaakt zijn) kunnen
kijken en hier opdrachten bij kunnen maken.

Opzet training:

Voorkennis van leerlingen activeren. De Trainer geeft enkele voorbeelden uit
het Caribisch Denkboek hoe dit te doen.
Hoe leer je de leerlingen zelf werken met de symbolen en de
oorlogswoordenlijst.
We bespreken de thema’s die in het boekje voorkomen (lokale
oorlogsgeschiedenis) en welke lessen je hiermee kunt geven. Bij de thema’s
komen ook Anne Frank, George Maduro en Boy Ecury naar voren.
Hoe werk je met de digitale omgeving rondom het thema WO2
Organiseer een les met een van de thema’s uit het Caribisch Denkboek.
Bij elk bovenstaand punt kijken we naar een filmpje. Deze filmpjes kunnen gebruikt worden op
school. Er zijn o.a. filmpjes van mensen die de oorlogstijd nog hebben meegemaakt op Curaçao en
hierover vertellen.

Data:

Zaterdagmorgen 28 maart van 9:30 – 11:30 uur of
Vrijdagmiddag 3 april van 14:30 – 16:30 uur

Voor wie?

Leerkrachten groep 7 en 8 FO Docenten klas 1 en 2 VSBO/SMLK en verder wie
interesse heeft is welkom.

Waar?

Auditorium in Biblioteka Nashonal
17 Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard, Willemstad, Curaçao

Docent

Saskia Luckmann saskialuckmann@hotmail.com Voertaal Nederlands

Kosten

Gratis + iedere docent krijgt zoveel boekjes mee als nodig voor zijn/haar klas.

Creditpoints

De leerkrachten ontvangen voor deze training + opzet les met het Caribisch
Denkboek: 4 creditpoints.

Aanmelden via
de website

Het materiaal is in het Nederlands en Papiamentu en Engels zolang de voorraad strekt.

https://www.stichtingdecultuurkameleon.com/projecten/caribisch-denkboek/

Meer info hulp bij inschrijving neem contact op met Bureau Nascholing:
Sharine.m.martina@gmail.com of s.panjab@bureaunascholing.cw

