Stap 2: Breng noodzakelijke voorzieningen in orde

Voorbeeld1

Welkom op School
Pharos
Welkom op school is een methode die door Pharos ontwikkeld is. Het is een mentor methode voor
Internationale Schakelklassen (isk’s) en andere vo-scholen met nieuwkomers. De methode wordt op
veel ISK’s gebruikt en bestaat uit een docentenboek en een leerlingenboek. Duizenden
vluchtelingenkinderen krijgen les uit deze methode. Het docentenboek bevat eerst een aantal
inleidende hoofdstukken over de achtergrond van deze isk-leerlingen. Bijvoorbeeld over hoe
vluchtelingenleerlingen oorlogsgeweld verwerken. Daarnaast bevat het een hoofdstuk over een
redelijk nieuwe groep leerlingen op de isk's: de leerlingen die met hun ouders uit Midden- en OostEuropa naar Nederland komen. Het tweede deel van het docentenboek zijn de lessen zelf. De thema’s
van de lessen zijn uiteenlopend, van verliefdheid tot gezondheid. Onderwerpen als kinderrechten en
discriminatie komen ook aan de orde. Kinderpostzegels is een belangrijke financier geweest.
Momenteel is Pharos de methode aan het evalueren in samenwerking met een aantal scholen die
gebruik maken van de methode. In principe is er niets nodig om dit verder op te zetten, de methode is
namelijk gratis te downloaden op de website2 en docenten kunnen hiermee aan de slag.
Dat eerste algemene deel is bijvoorbeeld ook goede achtergrondinformatie voor bijvoorbeeld AMV
begeleiders. Voor scholen die meer verdieping willen biedt Pharos de introductietraining 'Welkom op
school' aan.3
Naar school gaan is voor kinderen en jongeren op zich natuurlijk al een helende bezigheid. De
gezondheid van vluchtelingenkinderen is zeker in de beginperiode kwetsbaar. Er zijn veel kinderen met
psychische en lichamelijke klachten. Veel van die klachten horen, hoe belastend ook, bij de normale
verwerking. De school heeft hierin een belangrijke ondersteunende en signalerende functie en kan
met tijdig doorverwijzen zorgen dat de reguliere zorg snel wordt opgestart. De mentor methode biedt
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De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze
voorbeelden.
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http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/282/welkom-op-school-docentenboek
http://www.pharos.nl/documents/doc/welkom_op_%20school-training.pdf

hierin ook handvatten. Ook is het heel belangrijk, gezien hun leeftijd en hun afkomst, dat deze
leerlingen basisinformatie seksualiteit krijgen op een manier die bij hen past.
Meer weten?
Ga naar de website: http://www.pharos.nl/documents/doc/welkom_op_%20school-training.pdf

