Hof van Nederland zoekt leerkrachten voor:
Klankbordgroep PO & VO

Museum het Hof van Nederland wordt vernieuwd, inclusief nieuwe programma’s voor
het onderwijs. We zoeken leerkrachten en docenten die daar over willen meedenken.
Geschiedenis
Als oudste stad van Holland vormt Dordrecht een belangrijk lokaal venster op onze nationale geschiedenis. Het Hof draagt de sporen van monniken, burgers, regenten en patriotten. Van middeleeuwse privileges, een nationale opstand, stadhouderloze tijdperken en de grondwet: in de bewogen geschiedenis van
dit bijzondere gebouw vormen vrijheden van burgers de rode draad.
Burgerschap
We willen leerlingen laten onderzoeken, presenteren, samenwerken en debatteren over actuele maatschappelijke dilemma’s. Maar hoe maken we van dit alles betekenisvol onderwijs? Hoe vertaal je de
vrijheden van toen naar actief burgerschap van nu?
Klankbordgroep
Daarvoor zijn we op zoek naar de expertise van leerkrachten en docenten. Dus: Wat zijn jouw ervaringen?
Heb jij ideeën? Wat werkt wel/wat werkt niet? Lijkt het je leuk om te sparren met collega’s? Wat doen jullie
al en waar heb je behoefte aan? Jouw inzichten zijn onmisbaar voor de onderwijsprogramma’s van het
vernieuwde Hof van Nederland.
Leerkrachten en docenten
We zoeken mensen van verschillende scholen uit Dordrecht en omgeving die lesgeven in de bovenbouw
van het primair onderwijs. En ook docenten geschiedenis, maatschappijleer, burgerschap of Nederlands
in het VO of in het MBO.

Online bijeenkomst donderdag 15 april om 20.00 uur

In een online startbijeenkomst van een uurtje willen we uitleggen wat we van plan zijn en de eerste ideeën
verzamelen. Op basis van jullie behoeften en wat haalbaar is, plannen we een serie vervolgbijeenkomsten
voor PO en VO apart. En als de regelgeving het toelaat, doen we dat natuurlijk in het Hof!

Doe jij mee op 15 april? Of kun je dan niet,
maar ben je wel geïnteresseerd?

Meld je hier aan

En stuur deze uitnodiging door naar geïnteresseerde collega’s!

