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Aan alle leerlingen van het Schoter 
 

 

 

 

 

Datum:   29 november 2019 

Kenmerk: 192000128/WVN 

Betreft:  accentweek oog voor jou 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

 

Afgelopen drie jaar heeft Het Schoter gewerkt aan een eigen pedagogische visie. Zo heeft 

Het Schoter nu naast zijn eigen onderwijskundige concept, Volledig Leren, ook een eigen 

pedagogische visie. Deze visie omvat drie pijlers die we dit schooljaar in accentweken extra 

onder de aandacht willen brengen. Te weten oog voor jou, oog voor elkaar  en oog voor een 

positief leer- en leefklimaat.  

 

In de week van 9 december zal de pijler oog voor jou extra aandacht krijgen op school. Er is 

bewust gekozen voor deze week, omdat we deze week feestelijk willen afsluiten met de 

viering van de landelijke Paarse Vrijdag. In samenwerking met het bureau discriminatiezaken 

Kennemerland en het GSA (Gender Sexuality Alliance) van Het Schoter zal deze Paarse 

Vrijdag invulling krijgen op school. 

 

 

Wat kan uw zoon/dochter verwachten in deze week: 

• een speciaal aangeklede aula 

• een opening in de aula op maandag 9 december gedurende de kleine pauze 

• een mentorles waarin het thema van Paarse Vrijdag centraal staat 

• enkele lessen die extra aandacht geven aan de pijler oog voor jou 

• een talkshow onder leiding van leerlingen met gasten van buitenaf voor alle derde 

klassen op vrijdag 13 december 

 

Op Het Schoter vinden we dat je mag zijn wie je bent en daarom moedigen wij onze 

leerlingen aan om deze gedachten te ondersteunen door op Paarse Vrijdag iets paars te 

dragen.  

 

Tot slot zal er gedurende deze week in de aula een ‘babbelbox’ staan waar leerlingen de 

gelegenheid krijgen om aan te geven waar zij trots op zijn. Deze berichten zullen, na 

screening, geplaatst worden op de tijdlijn van ons Instagramaccount en voor enkele uren 

zichtbaar zijn. Uiteraard is het meedoen aan de ‘babbelbox’ een vrijwillige keuze voor 

leerlingen. 
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Mocht u na het lezen van deze brief vragen hebben over deze week, kunt u zich wenden tot 

de mentor van uw zoon/dochter.    

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de werkgroep pedagogische visie, 

 

 

Arjan van Waveren 

rector 

 

 

 

 

Indien u graag meer wilt weten over onze pedagogische visie; op onze website staat een 

uitvoerige beschrijving: https://www.schoter.nl/pedagogische-visie/ 

 

Indien u meer informatie wenst over bureau discriminatiezaken Kennemerland, verwijzen wij 

u naar: https://www.bdkennemerland.nl/ 

 

Indien u meer informatie wenst over het GSA-netwerk, verwijzen wij u naar:  

https://www.gsanetwerk.nl/     
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