OPENING WEEK VAN RESPECT
08-11-2021 MADURODAM

RESPECT: GEWOON DOEN!!

Vanmorgen stroomde het zaaltje boven bij Madurodam al vrij snel vol: pers, veel
mensen in pak, collega's uit het onderwijs (vermoed ik) en vooral ook leuk om te
zien; veel (basisschool)leerlingen met hun begeleiders op rij 1 en 2.
Toen werd er gestart met een filmpje -zonder wat voor introductie dan ook- over de
zogenaamde 'Stellingkluis', waarbij vooral 'foute' reacties op stellingen werden
getoond. Dit vond ik een makkelijke, laagdrempelige aankondiging van het thema
van de dag; zeker voor de aanwezige jonge leerlingen.
Daarna nam in het filmpje een politieagent het woord en hij benadrukte met name dat
we ons nou eenmaal aan afgesproken regels hebben te houden. Of je het daar nou
mee eens bent of niet; het belangrijkste daarin is dat je geïnteresseerd bent in de
ander en diens mening respecteert.
Het filmpje sloot af met een eyeopener: Respect is geen werkwoord, maar iets wat je
gewoon moet DOEN! Daarna werden er een aantal dilemma's als voorbeeld hiervoor
gegeven. Bijvoorbeeld: ouders die het niet eens zijn met de beslissingen van een
scheidsrechter bij het voetbal of docent van hun kinderen en dat respectloos
ventileren. Conclusie: accepteren, respecteren en gewoon doen!

Het gaat er namelijk niet om wát je ergens van vindt, maar wel om de manier waarop
je daarmee omgaat. Het zogenaamde Morele Kompas.
Daarna kwam er een wat oudere joodse man (met keppeltje) aan het woord met zijn
verhaal over hoe hij WOII heeft kunnen overleven door een heldendaad van zijn
zusje. Dit kwam bij iedereen nogal binnen en het was muisstil. Hij besloot met de
woorden: 'Behandel een ander, zoals jij zelf behandeld wil worden.'
Toen was er wat formeler gedeelte met het opnoemen van de genodigden, een
stukje geschiedenis van deze week (al 15 jaar geleden opgericht!) en het noemen
van verschillende samenwerkingsverbanden (o.a. met 35 gemeenten inmiddels en
12.000 docenten die meewerken).
Daarna gingen we in heel diverse groepjes van allerlei leeftijden en beroepen uiteen
om te discussiëren over allerlei stellingen d.m.v. een spel met kaarten (zie de pantry
Zorg & Welzijn). Dat was een fijne afwisseling om zelf even actief te zijn en bracht
vooral veel herkenbaarheid onder de deelnemers.
Tot slot was er weer plenair de afsluiting, bedankjes, samenvattingen én de officiële
aftrap van de Week van Respect met confetti en een staande ovatie. Het was een
inspirerende en hoopvolle dag; hopelijk kijkt heel onze school er na deze week ook
zo op terug.
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