Our Stories Onderwijspakket 2
Een poëzieproject met en over vluchtelingen
Doelgroep: jongeren vanaf 14 jaar in het voortgezet onderwijs
Werkvorm: twee bijeenkomsten in de klas
Inleiding
Our Stories is een project van GedachtenLezen, in samenwerking met vluchtelingen en het Utrechts Stadsdichtersgilde. De
verhalen van de vluchtelingen vormen de basis voor een tentoonstelling van geïllustreerde gedichten die momenteel door
Utrecht reist. De gedachte hierbij is dat er een ontmoeting is met de mens achter de vluchteling.
Our Stories in uw klas
Het vluchtelingenvraagstuk ontgaat ook jongeren niet maar wat houdt het precies in om vluchteling te zijn? Wat heeft ertoe
geleid dat iemand als vluchteling naar Nederland is gekomen en hoe nu verder? Wat betekent “op de vlucht zijn?” De
leerlingen ontmoeten twee nieuwkomers die als vluchteling naar Nederland gekomen zijn en horen uit eerste hand wat dit
betekent, waar zij vandaan komen en hoe het hen vergaat. Daarna leren zij om deze informatie, hetgeen hen is bijgebleven,
om te zetten naar een gedicht met het thema “vluchten”. Dit gedicht kan een onderdeel worden van de reizende
tentoonstelling.
Eerste bijeenkomst
Een gespreksleider van GedachtenLezen en twee vluchtelingen, komen naar de klas. De leerlingen hebben samen met hun
docent nagedacht over welke vragen zij willen stellen. Tijdens het lesuur ontstaat het gesprek waardoor de leerlingen
inzichtelijk krijgen waar de nieuwkomers vandaan komen, waarom ze gevlucht zijn, hoe hun leven thuis was, hoe het er nu,
in Nederland, uitziet en vooral op wat zij voor de toekomst hopen.

Afb3: kort interview

Tweede bijeenkomst
De tweede bijeenkomst is een dichtworkshop onder leiding van een gepubliceerde dichter.
De verhalen van de vorige bijeenkomst zijn de leidraad voor het gedicht dat klassikaal gemaakt wordt. Wat is hen
bijgebleven van de verhalen? Hoe denken zij nu over vluchtelingen en ‘op de vlucht zijn’? Herkennen ze zich in de dromen
van de vluchtelingen?
Prijs totale lespakket
De totale prijs bedraagt 600 euro incl. + uitgeprint gedicht A3.
Wij werken met Jeugdcultuurfonds en U-pas. Denkt u ook aan Cultuur voor ieder kind.

Interesse? info@gedachtenlezen.com / 06-16752340 / www.gedachtenlezen.com/ourstories

