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Stichting voor Kennis en sociale Cohesie SKC
De SKC is een multiculturele stichting in Amsterdam die in achterstandssituatie
verkerende jongeren en volwassenen met verschillende achtergronden helpt op
een positieve manier deel te nemen aan de samenleving.
Zij doet dit door middel van verschillende projecten op het gebied van onderwijs,
welzijn, arbeid, kunst en cultuur, waaronder het bekende Mentorproject.
De kerndoelen zijn hierbij: wederzijdse participatie en sociale cohesie.

Ontwerp: Timaar.nl

Schoolbuurtwerk

Wat?

Mentoren: Het project wordt

Door dit binnen de eigen buurt te organiseren

Schoolbuurtwerk is een initiatief

uitgevoerd door HBO- en universitaire

ontstaat sociale cohesie, wat bijdraagt aan de

van het Stadsdeel Bos en Lommer.

studenten. Een mentor vervult de

leefbaarheid op wijkniveau.

Kinderen leren hun buurt

rol van begeleider, rolmodel en

spelenderwijs kennen, ontwikkelen

bruggenbouwer en versterkt de

Het projectprogramma sluit aan bij het

trots en leren er hun weg vinden.

vaardigheden die noodzakelijk zijn

lesprogramma van de basisschool.

Bewegen, doen en denken staan

voor een succesvolle schoolloopbaan.

De SKC vindt het belangrijk dat ook de ouders

centraal. Daarnaast wordt er een

Er wordt dan ook veelvuldig geoefend

betrokken raken bij het leerproces van hun

thema behandeld, om een relatie

met zaken als een goede school

kinderen. Vandaar dat deze in dit project betrokken zijn als begeleider, deskundige en publiek.

tussen het binnen- en buitenschools

houding, discipline, het wekken van

Schoolbuurtwerk maakt gebruik van de methode ‘Levensecht leren in de buurt’

leren te leggen. Uiteindelijk leren de

belangstelling, zelfreflectie, spreek

(ontwikkeld door Stichting Welzijn Stadsdeel Westerpark) en is gebaseerd op vragend

kinderen een maatschappelijk netwerk

vaardigheid, sociale vaardigheid en

en zelfontdekkend onderwijs. Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat als kinderen

op te bouwen wat bijdraagt aan zaken

zelfstandigheid.

zaken zelf ervaren, het beter beklijft, waardoor de kennis uiteindelijk toe neemt.

omgeving, zorg dragen voor deze

Gastdocenten: Beroepsbeoefenaars

In de afgelopen jaren werden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

omgeving, zinvolle vrijetijdsbesteding,

die vanuit hun eigen professionele

- Boeken en dieren (natuurles en leren hoe een boek tot stand komt)

het prikkelen van interesses op het

ervaring informatie overbrengen op de

- Gezondheid (lessen over gezond eten en jezelf verzorgen)

gebied van beroepen, maar ook op het

leerlingen.

- Sterren en planeten (lessen over ruimtevaart, het zonnestelsel en heelal)

als betrokkenheid bij de directe

gebied van hobby’s.

- Geschiedenis (de geschiedenis van je eigen omgeving leren kennen)

Hoe?

- Website en krant maken (hoe komen media tot stand?)

Wie?

Tijdens schoolbuurtprojecten

Leerlingen: Het project is bedoeld voor

verwerven de kinderen al doende in

Waar?

alle leerlingen van groep vier tot en

levensechte situaties allerlei kennis,

Het project vindt deels op de basisschool tijdens de reguliere lessen plaats en deels onder

met acht van Amsterdamse basisscholen

inzichten en vaardigheden binnen de

begeleiding van de mentoren en/of gastdocenten in de buurt waar de leerlingen wonen.

en is toegankelijk voor alle etniciteiten.

leergebieden van het basisonderwijs.

