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Kerstactie weer voor 
Malawi

Naar inclusiever 
onderwijs op  
Notre Dame

Op dinsdag 21 december zal er een kerstactie 

worden gehouden voor onze vriendschapsschool 

in Chingale, Malawi. Sinds enkele jaren brengen 

we met vereende krachten geld bij elkaar om 

deze middelbare school in een van de armste 

landen ter wereld te ondersteunen. Omdat in 

Malawi tijdens de coronacrisis de scholen ook 

lang gesloten zijn geweest en de prijzen de pan 

uit stegen, is hulp juist nu weer heel hard nodig. 

Goed en prettig onderwijs is de beste weg naar 

een betere toekomst. 

 

Leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 kunnen  

deelnemen aan een sponsorloop naar keuze. 

Om drukte te spreiden komen er verschillende 

looproutes voor wandelaars en de sportievelingen 

kunnen ook kiezen voor een hardlooproute. De 

leerlingen van leerjaar 4 en 5 worden óók  

nadrukkelijk uitgenodigd mee te lopen of te 

helpen om er een feestelijk evenement van te 

maken. Voor alle leerlingen die meedoen geldt: 

voor deze ene keer mogen zij een les uit het 

herstelprogramma overslaan.

 

Het doel voor dit jaar zal worden vastgesteld in 

nauw overleg met onze vrienden in Malawi. Zij 

weten het allerbeste waar ze het meest behoefte 

aan hebben. Daarover in een volgend Webazine 

meer...

We hebben er weer zin in!

 

De kerstcommissie: Mireille, Sylvia, Mignon en 

Corrie

Naar inclusiever onderwijs is de beweging  

vanuit het onderwijs waarin álle leerlingen,  

ook leerlingen met specifieke leermoeilijkheden, 

samen naar school gaan. Notre Dame is een van 

deze inclusievere scholen van Nederland omdat 

leerlingen op Notre Dame hun eigen leerroute 

mogen bepalen, omdat leerlingen wekelijks  

spreken met hun coach die bijhoudt of er  

specifieke behoeften zijn. Mocht hier sprake  

van zijn, dan wordt het ondersteuningsteam  

ingezet dat Notre Dame rijk is. 
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Niks is te gek – muZIEum 

Ervaren hoe het is om he-le-maal niets te kunnen 

zien, dat ervaren onze leerlingen bij MuZIEum 

in Nijmegen. In de donkerbeleving ‘Op citytrip 

met...’ beleven door te horen, ruiken en voelen in 

een pikkedonkere ruime. De leerlingen gaan op 

pad met een blinde gids die ze begeleidt door 

een zogenaamde stad: over een bruggetje, in 

een bootje, in een hotel en aan een bar (waar je 

ook drinken kunt bestellen in het donker). Het 

bijzondere vonden de leerlingen dat ze ondanks 

het zicht (beter: geen zicht), toch nog heel veel 

konden meekrijgen; het lijkt alsof je tast en 

gehoor beter werken. De gids zei dan: ‘Kom naar 

mijn stem’ of ‘Links van mijn stem’. 

Na de experience mochten leerlingen vragen  

stellen aan de gids/ervaringsdeskundige. Wat 

indruk maakte is dat deze vrouw gewoon niet 

weet hoe haar eigen kinderen eruitzien. Toen onze 

leerlingen buiten kwamen, de donkere kamer uit, 

leek het alsof ze wakker werden uit een droom.  

‘Ik werd een beetje misselijk van al dat licht.’ 

Mooie en allesomvattende opmerking van een 

van onze Notre Dammers: ‘Wij kunnen er zo weer 

uit stappen, maar deze mensen leven voor altijd in 

deze donkere kamer.’ Een bijzondere ervaring,  

dit opent je ogen!

Telefoonbeleid op 
Notre Dame

Heeft iemand mijn telefoon gezien? Waar is m’n 

telefoon? Ben ik mijn telefoon nou weer kwijt? 

Wacht, ik laat het wel even zien… huh waar is m’n 

telefoon nou? Ik snap er niks van. Ik had hem net 

nog. Heb jij mijn telefoon voor de grap gepakt? 

Nou, leuk grapje, geef hem nu maar weer terug… 

Zo ging het de eerste week na de herfstvakantie. 

De nieuwe regel over de telefoons is ingegaan. 

Alle telefoons moeten voor de les in een bak 

worden gelegd. In dit stukje ga ik je er meer over 

vertellen.

Het was even wennen, maar uiteindelijk vind ik 

het juist heel fijn. Voor de les leg ik mijn telefoon 

in mijn kluisje, zodat ik zeker weet dat ik hem niet 

kwijtraak. Tijdens de les heb ik nog steeds de  

neiging om mijn telefoon te pakken en dan schrik 

ik omdat die niet meer in mijn tas ligt. Heeft  

iemand hem gepakt? Ben ik hem ergens 

vergeten? Waar heb ik hem voor het laatst  

neergelegd? Oh ja… m’n telefoon ligt in m’n 

kluisje. Ik merk dat ik me beter kan concentreren 

en dat ik meer afkrijg. Op dinsdag middag blijf ik 

altijd langer op school en dan laat ik m’n telefoon 

nog even in m’n kluisje liggen, zodat ik meteen 

door kan en mijn concentratie niet verstoord 

wordt. In de instructie let ik ook veel beter op, 

omdat ik mijn telefoon dan niet bij me heb. Ik kan 

hem niet pakken. Ik kan er niet op kijken. Ik ben 

veel meer bezig met de les.

Als ik op een leerplein zit, merk ik dat andere  

leerlingen ook meer aan het werk zijn. Het is  

rustiger en dat is veel fijner dan voorheen.  

Het was even wennen, maar zelf vind ik dat het 

meer voordelen heeft dan nadelen.

Door: Rosalie van den Elzen, leerjaar 3
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