Als leren je lief is

Wie bedenkt dé nieuwe binnenkomer
of afsluiter van 2019 ?
Elke les van De Vreedzame School start met een binnenkomer
en eindigt met een afsluiter. Sinds kort hebben we in Nederland
maar liefst duizend vreedzame scholen. Een mooi moment voor
leuke, nieuwe binnenkomers en afsluiters! Natuurlijk mogen de
leerlingen van alle vreedzame scholen hierover meedenken.
Regenstorm

Wie staat er niet op de foto?

Sta op als...

De uitdaging
Leerlingen en leraren van alle vreedzame scholen in Nederland mogen meedoen aan
de wedstrijd. Het doel is om nieuwe binnenkomers en afsluiters te bedenken en in te zenden
aan de jury. Hiervoor kun je het format gebruiken wat te downloaden is op de website
devreedzameschool.nl (kijk bij ‘Actueel’). Stuur je inzending in vóór 10 december 2018.
In maart 2019 maakt de kinderjury de winnaar bekend.

De kinderjury

Ruggensteun

Alle inzendingen worden beoordeeld door een kinderjury van OBS Overvecht uit Utrecht. Uiteraard wordt de jury
op democratische wijze samengesteld. De juryleden maken met elkaar een criterialijst waarmee de winnaars
worden bepaald en proberen de ingezonden binnenkomers- en afsluiters zelf in de klassen uit.
Komende tijd volgen we de jury bij het selecteren van de winnaar.
Hoe ze dat gaan aanpakken lees je in het verslag op de site.
Benieuwd naar de juryleden? Ze stellen zich graag aan je voor!
Kijk op devreedzameschool.nl bij ‘Actueel’.
Over OBS Overvecht
OBS Overvecht was de eerste vreedzame school in Nederland.
De waarden van een vreedzame school zitten écht in de muren en
worden door iedereen herkend.

De prijzen

De kinderjury

Er zijn mooie spellen te winnen! Er zijn drie prijzen; voor de bronzen, zilveren en gouden inzending.

Hoe kun je meedoen?

✓ Download het format op devreedzameschool.nl.
✓ Bedenk met elkaar een binnenkomer of afsluiter en stuur die vóór 10 december 2018 in via wedstrijd@cedgroep.nl.
✓ De kinderjury beoordeelt en beproeft de inzendingen in de praktijk.
✓ In maart 2019 maken we de winnaars bekend (brons, zilver en goud).
✓ De beste inzendingen worden gedeeld met alle scholen via de website van De Vreedzame School.

Heeft u vragen ?
Neem dan contact op via devreedzameschool@cedgroep.nl.
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