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Een kind kan het gezicht van zijn ouders lezen, op dezelfde
manier als een boer die naar de lucht kijkt en weet wat voor
weer het wordt (Janusz Korczak)

Dit Korczak Bulletin is ook te vinden op http://korczak.nl/. Tevens kunt u eerder verschenen DIGI
Korczak Bulletins downloaden: http://korczak.nl/stichting/

Zomervakantie
Wij wensen u een prettige zomervakantie.
Na een onzekere en ingewikkelde tijd gaan we ‘op gepaste afstand’ de vakantie in. Veel activiteiten
die wij eerder gepland hebben, zijn in de afgelopen periode niet doorgegaan. Wij hopen dat wij in
september weer volop aan de slag kunnen.
Kinderen en racisme
Veel kinderen hebben zelf ook allerlei ervaringen met racisme. Carla en Sena, twee leerlingen van
een basisschool in Utrecht, maakten zelf een les over racisme!
Kijk op: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2337845-carla-en-sena-bedenken-les-over-racisme.html
Luister ook naar een indrukwekkend lied over racisme van Keedron, een jongen van 12:
zie: Keedron: lied-over-racisme.
Kijk op: Kinderrechten.nl

Nash Dom-kamp gaat NIET door
We hebben helaas moeten besluiten dat het Nash Dom-kamp dit jaar NIET
door kan gaan. Heel jammer van al het werk dat al verzet was… maar vooral
voor de kinderen.
We hopen dat er spoedig weer een situatie zal ontstaan, waarin we onze
activiteiten met volle energie kunnen voortzetten, zodat we in 2021 weer een
fantastisch kamp kunnen houden.

NIVOZ-onderwijsavonden
Gert Biesta opent de serie NIVOZ-onderwijsavonden in het
schooljaar 2020-2021, op donderdag 17 september. Dat zal een
Zoom online-webinar worden, met en speciale
chatmogelijkheden. Biesta trapt het NIVOZ-jaarthema af met de alleszeggende titel: De
pedagogische opdracht, bestaat er een en welke dan? Zie verder: https://nivoz.nl/nl/podium
Word donateur van de Korczakstichting!
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en ontvangen geen structurele subsidie voor al onze activiteiten.
Dat betekent dat wij volledig afhankelijk zijn van donaties van onze lid/donateurs en van fondsen.
Bent u al lid / donateur, dan hopen we ook nu weer op uw steun. Wellicht kunt u vrienden of
bekenden ook lid/donateur maken? Bij een jubileum, een afscheid, een verjaardag, sinterklaas of
kerst….. Bijvoorbeeld door iemand een lidmaatschap cadeau te doen: die ontvangt dan een
welkomstboek van onze stichting!
Bent u nog geen lid/donateur, dan hopen we dat u het wilt worden. We hebben uw steun hard
nodig! U kunt zich aanmelden via info@korczak.nl of kijk op http://korczak.nl/stichting/contact/
Vernieuwde website
Onze website is in de afgelopen periode met hulp van Ines van den Adel, student Journalistiek aan
de Fontys Hogeschool in Tilburg, bewerkt en het heeft een ander jasje gekregen.
Kijk op www.korczak.nl
Hartelijk dank Ines, voor je inzet!
Tentoonstelling alsnog geopend!
De tentoonstelling ’Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’ is van 10 juli 2020 t/m 9 mei 2021
te zien in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Er zijn speciale (les)programma’s voor het
onderwijs: https://www.onderwijsmuseum.nl/nieuws/nazipropaganda-voor-de-jeugd-1933-1945-1
Korczakprijs 2020
Het lukt de jury van de Korczakprijs helaas niet om in deze periode verschillende genomineerde
organisaties te bezoeken. Het is nog niet zeker of het ons gaat lukken om de prijs dit jaar alsnog uit
te reiken, maar zodra het mogelijk is, zullen we hier actie in ondernemen.
Edukans verzorgt radiolessen tijdens de Lockdown in Afrika
De problemen van corona zijn in veel ontwikkelingslanden zeer groot.
Lockdown zorgt voor schrijnende problemen voor kinderen die niet
naar school kunnen. Meisjes worden nu eerder uitgehuwelijkt,
kinderen moeten bedelen of gaan werken om nog wat eten te
krijgen… Edukans helpt i.s.m. lokale organisaties ouders via radio in het
begeleiden van hun kind. Zo kunnen ze ook tijdens de lockdown leren en blijven ze gemotiveerd
voor school.
We zetten leerkrachten en media in om ouders te overtuigen hun kind straks terug te sturen naar
school. We ontwikkelen aangepaste lesprogramma’s via de radio om leerachterstanden in te halen
en zorgen voor toegang tot schoon water en zeep op school.
Kinderen zijn ontregeld door alles wat zij meemaken. We trainen docenten om stress bij kinderen te
herkennen en bieden lespakketten voor sociaal-emotioneel leren.

Je kunt dit noodprogramma steunen via https://www.edukans.nl/in-actie-tegen-corona/
De opbrengsten van het boekje “Het Nieuwe Normaal” (zie boekentips) zijn ook voor dit
noodfonds.
Projeta Anchieta Grajau in Sao Paulo
Wij ontvingen bericht van de familie Megens uit Druten dat zij weer via allerlei plaatselijke acties
€1000,- hebben ingezameld voor het Projeta Anchieta Grajau, een project in Sao Paulo, dat wij als
stichting steunen. Hartelijk dank hiervoor! In Brazilië is de situatie rond Corona nog veel
dramatischer. Zie hier een bericht van Celso, de leider van het project:
First of all ,we wish that you are plenty of health in these crazy days.
We, here ,trying to deal with the difficulties, and we are very lucky that we open the clinic in the
Institute, about a year ago, that is doing a good work for the population in the área.
But Grajau it´s the most inhabited área of the city, and we are the third área in deaths cases
now.
The institute is working hard to protect the families, that lost their jobs, and helping how we
can. Till now we distribute ,12.000 food baskets, 6000 hygiene kits, 3000 books for the
children and 15000 masks for protection.
We have 20 staff members away, with medical recommendation.
The children are receiving by internet activities ,but a lot of them are without cellular or
computers at home. About the Megens Family donation, we probably will use in school
material to give to the children for work at home, or to prepare two houses for woman with
children,(single mothers),that loose their work and are without capacity to pay their house rent.
Kind regards, Celso

Zorg voor het
eten in Projeta
Anchieta Grajau

Boekentips
1. Het Nieuwe Normaal, Arie de Bruin en Len Munnik, Levendig Uitgever
ISBN 978 94 91740 85 5
In dit boekje zijn gedichten en cartoons opgenomen die in de hectische
corona-periode van zijn geschreven toen het onderwijs in een stroomversnelling raakte: een tijdsbeeld om te bewaren. Alle opbrengsten komen ten
goede aan het Edukans Noodfonds (zie hierboven). Te bestellen via:
https://boekwinkel.levendiguitgever.nl/home/97-het-nieuwe-normaal.html

2. Jeugdrecht in de praktijk, Ido Weijers, Uitg. SWP;
ISBN 9789088508462
Onder professionals die met jongeren werken blijkt grote behoefte te bestaan
aan enige basiskennis van het jeugdrecht. Praktische vragen met juridische
consequenties, zoals: wat is de positie van de ouders? Welke rechten heeft de
niet-verzorgende gescheiden ouder? Wat zijn de regels rond spijbelen? Wie
beslist bij een medisch noodzakelijk geachte ingreep bij het kind? Wat mag ik
aan collega’s aan informatie over het gezin vertellen?
Ido Weijers heeft in deze informatiebehoefte voorzien door het schrijven van een compact boek
waarin de meest essentiele informatie is opgenomen over de verschillende rechtsgebieden:
Familierecht, jeugdhulp, kinderbescherming, strafrecht, onderwijs, gezondheidszorg en
vluchtelingen.

Agenda
28 augustus

Korczak Inspiratie-morgen voor team SBO De Kameleon Papendrecht

17 september Onderwijsavond NIVOZ (Gert Biesta, via ZOOM)
21 september Bestuursvergadering JKS
5 oktober

Dag van de Leraar

Dit bulletin wordt met de grootste zorg samengesteld. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de
redactie: info@korczak.nl . Aan de informatie in dit Bulletin kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright (c) 2020 Janusz Korczak Stichting; eindredactie: Arie de Bruin.

Bijlage 1 Nieuwe kansen
Er was een corona-crisis voor nodig om leraren te overtuigen dat veel kinderen geheel
zelfstandig in hun eigen tempo hun schoolwerk kunnen maken, zelf kunnen bepalen op
welk tijdstip van de dag zij dit plannen… en het nog tot een goed einde kunnen brengen
ook.
Natuurlijk waren er in deze periode kwetsbare kinderen die de vaste structuur van het
klassikale onderwijs misten, die directe zorg en aandacht van hun leerkracht nodig
hebben, maar een groot deel floreerde en genoot van de toevallige vrijheid.
Ik sprak leraren die vol trots en verwondering vertelden dat de meeste kinderen van hun
groep al hun werk prima op orde hadden thuis; er waren ook kinderen die zelf al weer een
stuk verder gingen met de leerstof dan de bedoeling was volgens de planning. En toen zij
weer naar school mochten “hadden ze het boekje al uit!”
Het CED hield een peiling bij de kinderen die Nieuwsbegrip volgden, hoe zij het
thuisonderwijs hebben beleefd. Vooral het zelf kunnen bepalen van de planning en je
eigen tempo moet blijven, volgens 78% van de kinderen die reageerden. Enkele
opmerkingen uit het onderzoek:
‘Ik wil houden dat ik niet naar de uitleg hoef te luisteren. Alleen als ik vragen heb.’
‘Het zelf weten wanneer je gaat leren (met een beetje hulp van m’n ouders).’
‘De online lessen op Teams werken heel goed. De meester legt alles wat we moeten
maken heel goed uit. Het is online rustiger werken dan in de klas.’
‘Ik vond het leuk dat ik tijdens mijn werk met m’n hamster kon knuffelen’
‘Op je eigen tempo werken, waardoor je sneller klaar bent (in mijn geval) en later vrije
tijd over hebt voor bijv. huiswerk voor de rest van de week.’
‘Ik vind het maar saai, ik doe het liever met iemand samen’
Natuurlijk was het afstandsonderwijs ook niet alles. Zij missen hun vrienden, zij missen
elkaar, zij missen ook hun juf en meester, hun leraar. Veel kinderen waren heel blij dat ze
weer naar school mochten, eerst nog beperkt in kleine groepen, maar gelukkig nu weer in
volle klassen… en je mag elkaar weer aanraken! Tenminste: in het basisonderwijs. Ik ben
benieuwd wat het effect is van social distance bij al die pubers en jong volwassenen.
Mensen zijn immers sociale wezens. De belangrijkste functie van het onderwijs is niet de
kennisoverdracht, maar die sociale wereld die je samen vorm geeft. Misschien kunnen we
een groot deel van het leerproces voortaan wel online regelen, en daarnaast vooral
werken aan een SAMEN-leving waar kinderen en jongeren een wezenlijke bijdrage
kunnen leveren. En om te weten hoe je dat moet doen, kunnen we in de leer bij Korczak. In
zijn weeshuis bouwde hij samen met zijn medewerkers en de kinderen (die hij ook ‘zijn
medewerkers’ noemde) aan een wereld waar iedereen tot zijn recht kon komen.
Kijk op: https://www.cedgroep.nl/actueel/nieuws/2020/5/onderzocht-wat-kinderen-willenbehouden-van-onderwijs-op-afstand

Bijlage 2: “Korczak als arts”
UIT: R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver
(Uitgave SWP Amsterdam, 2017)
Auteur: Als arts en pedagoog - pardon: ik bedoel als mens - had u
een zwak voor het geestelijk gehandicapte kind, voor het erfelijk
belaste kind met hersenletsel dat door de samenleving naar de
periferie wordt geschoven, dan wel verdwijnt in een gesloten
inrichting.
Korczak: “Op basis van mijn ervaringen met deze kinderen wil ik
eerst opmerken dat ouders zich meer bewust zouden moeten zijn
en zich ook veel meer zouden moeten verheugen als hun kind
normaal, talentvol en gezond is. Maar wat zie ik om me heen: ze
zijn ontevreden als de muziekles van hun kind te weinig vordert of
de conversatie in het Frans niet echt vlot. Wat ondankbaar zijn deze ouders toch, hoe
dwaas en hardvochtig.
En wat mij nog meer pijn doet is dat deze geestelijk geretardeerde kinderen zulke lieve
kinderen zijn, lief en nederig, net alsof ze weten dat ze niet veel kunnen geven en dat er
niet veel van hen verlangd mag worden.
………
Iedereen die zich met kinderen bezighoudt zou zich eigenlijk een tijdje in een inrichting
van geestelijk gehandicapte kinderen moeten ophouden. Pas daarna waardeer je de
rijkdom van een gezond, fris en vrolijk kind en ben je in staat te knielen voor het altaar van
de heilige kinderlijke logica. “ (Zie: J. Korczak, Sorgenkinder 1909, p. 65)
(Volledige tekst te vinden in R. Görtzen, Janusz Korczak, arts en kinderboekenschrijver
(Uitgave SWP Amsterdam, 2017, pag. 40 - 41)

Bijlage 3

Inspiratie… dat heeft iedere opvoeder nodig!
Daarom meld ik aan als lid/donateur van de Janusz Korczakstichting
0 mijzelf
0 ik geef een lidmaatschap cadeau aan
(aankruisen wat van toepassing is)

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Emailadres

:

Ik doneer jaarlijks een bedrag van: € …… (min. € 25,-- , € 15,-- voor studenten).
Bedrag overmaken op NL86 INGB 0005 3115 50 t.n.v Janusz Korczak Stichting te
Amsterdam (o.v.v. lidmaatschap / cadeau lidmaatschap voor….)
Geeft u een lidmaatschap cadeau aan een ander, dan geldt dit voor één jaar. De
ontvanger kan zelf beslissen of hij de stichting blijft steunen.
Als welkomstgeschenk ontvangt men “Vergeet het kind niet, als je de wereld wilt
verbeteren” een boekje met columns en gedichten gebaseerd op citaten van Korczak.

Zie voor al onze activiteiten: www.korczak.nl

