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HOLOCAUST-PROJECT VERENIGT CHRISTELIJKE,
ATHEÏSTISCHE EN ISLAMITISCHE JONGEREN
Voor het vak geschiedenis zijn drie scholen een ambitieuze samenwerking
aangegaan rond het project “Over (je) schaduw heen”. 3VWO-leerlingen van
Avicenna College Rotterdam, Wartburg College Rotterdam (locatie Guido de
Brès) en Dalton Lyceum Barendrecht gaan vijf weken lang intensief
samenwerken om te onderzoeken wat het betekende om gedeporteerd te
worden naar kamp Vught.
We zijn blij dat we leerlingen op deze manier de kans geven om kennis te maken en
te werken met leeftijdgenoten die een andere achtergrond hebben. Het Wartburg
Lyceum is een christelijke school, het Dalton Lyceum is een openbare school en
Avicenna College een islamitische school. De leerlingen zullen veel leren over de
Jodenvervolging en de Tweede Wereldoorlog, maar ook ervaren hoe leeftijdgenoten
met een andere achtergrond leren, onderzoeken, en tegen dingen aankijken.
Het “Over (je) schaduw heen” project kent drie onderdelen. Op dinsdag 12 december
2017 maken de leerlingen kennis met elkaar op het Dalton Lyceum in Barendrecht.
Zij vormen groepjes waarbij een tweetal van de ene school gekoppeld worden aan
een tweetal van de andere school. Ook voeren zij de introductie-opdracht uit. Op
woensdag 20 december gaan de drie scholen gezamenlijk naar kamp Vught om
daarna dit bezoek te evalueren op het Wartburg College. Tijdens een slotbijeenkomst
presenteren leerlingen hun conclusies op Avicenna College, in januari 2018.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het VFonds. De Stichting Loods 24 en
Joods Kindermonument heeft de ambitie om dit project de komende jaren uit te
breiden naar meer scholen in de regio Rotterdam Rijnmond, om zo leerlingen uit
scholen van een verschillende identiteit kennis te laten maken met een project
waarin het belang van tolerantie en saamhorigheid centraal staan.
__________________________________________________________________________
Wilt u aanwezig zijn op 12 december in Barendrecht? Meldt u aan bij de leden werkgroep onderwijs Stichting
Loods 24: Gerry Faber (Dalton Lyceum Barendrecht, 0180-642180, gerry.faber@ozhw.nl) of Stefan Kras
(Avicenna College Rotterdam 010 – 47900555, s.kras@avicenna-college.com)
www.loods24.nl – secretariaat@loods24rotterdam.nl

