
	  

Hoe	  word	  je	  een	  Be	  a	  Nelson-‐school?	  
	  

‘Wij	  zijn	  een	  Be	  a	  Nelson-‐school’	  is	  een	  initiatief	  van	  PCOU/Willibrord.	  De	  aangesloten	  
scholen	  kunnen	  een	  Be	  a	  Nelson-‐school	  worden	  als	  ze	  aan	  de	  volgende	  vier	  voorwaarden	  
voldoen:	  
	  
1.	  Talenten	  
De	  school	  spreekt	  de	  talenten	  van	  hun	  leerlingen	  aan	  om	  activiteiten	  te	  realiseren	  die	  de	  
wereld	  leefbaarder	  en	  mooier	  kunnen	  maken.	  Dichtbij	  en	  veraf.	  	  
	  
2.	  Verbinding	  
De	  activiteiten	  zorgen	  voor	  verbinding.	  Die	  verbinding	  kan	  op	  een	  of	  meer	  van	  de	  volgende	  
niveaus	  plaatsvinden:	  	  

• in	  de	  eigen	  school,	  doordat	  leerlingen	  met	  elkaar	  hun	  talenten	  inzetten	  voor	  anderen	  
en	  de	  school	  zo	  kan	  laten	  zien	  waar	  ze	  voor	  staat	  (wat	  hun	  identiteit	  is);	  	  

• in	  de	  omgeving,	  doordat	  de	  school	  actief	  aanwezig	  is	  in	  de	  wijk,	  het	  dorp,	  de	  stad	  (als	  
levende	  visitekaartjes	  van	  Be	  a	  Nelson	  die	  culturen	  en	  verschillen	  in	  allerlei	  opzichten	  
overbruggen);	  	  

• ver	  buiten	  de	  eigen	  buurt	  omdat	  de	  leerlingen	  contact	  kunnen	  leggen	  met	  kinderen	  
en	  tieners	  uit	  andere	  landen	  waardoor	  ze	  van	  elkaars	  wereld	  kunnen	  leren	  (‘een	  
Nelson’	  als	  wereldburger);	  

• in	  de	  eigen	  stichting	  (PCOU/Willibrord)	  door	  gezamenlijke	  waarden	  als	  respect,	  
compassie	  en	  moed	  praktisch	  te	  maken.	  

	  
3.	  Zichtbaarheid	  
De	  activiteiten	  zorgen	  voor	  zichtbaarheid	  in	  en	  buiten	  de	  school.	  Leerlingen	  kunnen	  zelf	  –	  
met	  hun	  talenten	  –	  voor	  die	  zichtbaarheid	  zorgen,	  maar	  dat	  kan	  ook	  een	  taak	  van	  het	  team	  
zijn	  (in	  samenwerking	  met	  de	  leerlingen).	  Voorbeelden	  van	  in	  te	  zetten	  media:	  
informatiekrant,	  website,	  YouTube-‐filmpjes	  op	  een	  eigen	  YouTube-‐kanaal,	  artikelen	  in	  
regiobladen,	  presentaties	  in	  de	  school,	  interviews	  voor	  lokale	  radio	  en	  tv,	  wijkfolders,	  enz.	  
Ook	  het	  aankleden	  van	  de	  eigen	  school	  (zowel	  naar	  binnen	  als	  naar	  buiten	  gericht)	  draagt	  bij	  
aan	  zichtbaarheid.	  
	  
4.	  Borging	  
De	  activiteiten	  worden	  goed	  geborgd	  in	  het	  schoolbeleid.	  Een	  goed	  voorbeeld	  hiervan	  is	  het	  
oprichten	  van	  een	  ‘Be	  a	  Nelson-‐leerlingenraad’	  die	  ‘Be	  a	  Nelson’	  levend	  houdt	  in	  de	  school.	  
De	  school	  kan	  ook	  methodische	  verbindingen	  maken,	  zoals	  in	  het	  primair	  onderwijs	  met	  ‘De	  
Vreedzame	  School’,	  zodat	  Be	  a	  Nelson	  in	  het	  curriculum	  is	  geborgd.	  Door	  wellicht	  al	  lopende	  
activiteiten	  in	  de	  school	  nadrukkelijk	  als	  een	  Be	  a	  Nelson-‐project	  te	  labelen,	  kan	  ook	  voor	  
borging	  worden	  gezorgd.	  	  
	  
Wil	  je	  ook	  een	  Be	  a	  Nelson-‐school	  worden?	  
Voldoet	  je	  school	  aan	  deze	  voorwaarden?	  Dien	  dan	  een	  korte	  en	  krachtige	  aanvraag	  in	  met	  
een	  omschrijving	  van	  de	  activiteit(en)	  en	  hoe	  die	  aan	  de	  vier	  voorwaarden	  voldoet.	  Deze	  
aanvraag	  kun	  je	  mailen	  naar:	  info@wijzijneennelsonschool.nl.	  
	  
	  


