Ervaringen
“Het was heel verrijkend om te merken hoe
bewust die mensen met hun geloof om gaan. De
joodse gastvader zei: Het gaat in het leven niet
om waar je nu precies in gelooft, maar vooral
hoe je leeft. Dat vond ik prachtig." (student)
“Ik vond het eerst een beetje eng om zomaar bij
vreemde mensen op bezoek te gaan, maar
achteraf heb ik er geen spijt van" (student)
"Ze waren allemaal zo gastvrij. Het was alsof ik
een familielid van hen was" (student)
“Eigenlijk zijn al mijn vooroordelen gesneuveld.
Nu wil ik eerst mensen leren kennen, voordat ik
hen beoordeel"(student)
„Fijn om met een student te praten over wat ik
zo waardevol vind voor mijn kinderen” (ouder)„
Wij leerden veel van elkaar, want zij vertelde ook
hoe zij thuis hun geloof beleefde” (ouder)

Wilt u gastgezin zijn?
Vindt u het belangrijk dat Pabo-studenten goed
worden voorbereid op hun toekomstige werk?
Dan vragen wij u:
WILT U ZO’N GASTGEZIN ZIJN?
Voor een informatieavond nodigen wij u graag
uit op 8 maart 2018 om 20.00 u in de pabo
van InHolland Hogeschool, Posthumalaan 110
Rotterdam, zodat u een goed idee krijgt, waar
u “JA” tegen zegt. Tenslotte wordt er op 25
juni 2018 een afsluiting gehouden met alle
gastgezinnen en deelnemende studenten.

Gastvrij
Ontvangen
een prachtige ervaring voor
pabo-studenten en hun
gastgezin

!

U wordt hier allereerst voor gevraagd door
iemand van uw gemeenschap die u kent en
daarna ontmoet u op de informatieavond
personen van Veelkleurige Religies Rotterdam
en docenten van de Pabo-InHolland.
Voor aanmelding en vragen:
Bel of naar Sjanie van Maanen, 06-4249 9314 of
mail naar: sjanievm@xs4all.nl.

Wilt U ook
gastgezin worden?
Het project “Gastvrij ontvangen” is een samenwerking met de
Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam en de Pabo van
Hogeschool Inholland. Kijk voor meer informatie over deze
projectgroep op www.veelkleurigereligiesrotterdam.nl

”Ik vond het heel leuk en waardevol
voor mijn beroep. Nu weet ik als juf
meer over de achtergrond van
sommige kinderen”.

Gastvrij ontvangen

Het project ‘gastvrij ontvangen’ is een samenwerking tussen Pabo-InHolland Rotterdam en
Veelkleurige Religies Rotterdam en heeft als
doel een werkelijke kennismaking met de

Op veel plaatsen in Nederland zijn klassen op

leefwereld van de ‘ander’ mogelijk te maken.

school heterogeen in religieus en cultureel

De student wordt ontvangen door een gezin
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achtergronden. Wanneer ze naar school gaan,
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meer oog voor wat er gebeurt achter de

mee. In de kinderen zien wij het wereldbeeld
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en de idealen van de ouders terug. Wanneer
kinderen op elkaar en op de leerkracht
reageren, vormt de eigen culturele/religieuze
achtergrond ook het gedrag van de kinderen.
Studenten van Pabo-InHolland die zich voorbereiden op ‘voor de klas staan’ op een
basisschool, moeten leren dat de bagage die
de kinderen meekrijgen anders kan zijn dan
die van henzelf. Studenten op de Pabo
krijgen colleges over diverse godsdiensten en
levensbeschouwingen. Wat ontbreekt is een

Om te ervaren hoe het is ‘bij de ander thuis’,
is het belangrijk dat de student een middag
en/of avond gast in een gezin mag zijn.
De bedoeling is dat de student meedoet met
de gebruikelijke routine van het gezin.
Bijvoorbeeld de kinderen van school ophalen,
het eten voorbereiden, de maaltijd met
elkaar, de gesprekken van de kinderen met de
ouders onderling, voorlezen voor de kinderen
naar bed gaan.

werkelijke kennismaking met de leefwereld
van de ‘ander’.

Het project “Gastvrij ontvangen” is een samenwerking met de
Stichting Veelkleurige Religies Rotterdam en de Pabo van
Hogeschool Inholland. Kijk voor meer informatie over deze
projectgroep op www.veelkleurigereligiesrotterdam.nl

