
SAMEN op SCHOOL (SoS)                  BERICHT 39   27 augustus 2019 

  
Voor meer informatie mail: a.thissen@awtj.nl 
   1 

 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd (AWTJ) Samen op School (SoS) 

In dit nieuwsbericht bundelen we de meest recente nieuwsitems over de AWTJ SoS.                                                             

Deze zijn ook te lezen op https://samenopschool.org   

 

Film LAB-dag opgeleverd 

De Academische werkplaats ‘Samen op School’ organiseerde 18 juni 2019 een LAB-dag. In totaal 16 

leerlingen van 3 verschillende VO scholen (SGL in Lelystad, Ichthus College in Dronten en OPDC in 

Almere) kwamen bijeen in de architectuur studio van het KAF in Almere. Zij deden tijdens de LAB-dag 

mee aan (wetenschappelijk) onderzoek, maakten kennis met de rol van onderzoeker en vervulden 

hiermee een belangrijke rol voor andere leerlingen die de komende jaren de overstap naar het 

Voortgezet Onderwijs zullen maken. 

Filmer Erik Jumelet was aanwezig en filmde de dag. De deelnemende scholen hebben de film in de 

vakantie al mogen ontvangen! Hopelijk draagt deze bij aan de verdere professionalisering van hun 

school. Bent u ook zo nieuwsgierig naar deze film? Lees hieronder verder en grijp uw kans! 

Lees hier meer over de LAB-dag: https://samenopschool.org/lab-dag-2019/ 

 

4 jaar AWTJ in vogelvlucht 

Na vier jaar onderzoek en kennis vergaren delen wij op het eindcongres de opbrengsten, inzichten en 

bevindingen met u. In plenaire bijdrages vertellen Sharon Stellaard en Jantien Gerdes over hun 

promotie onderzoek, wat 4 jaar geleden van start ging. Ook blikken diverse betrokkenen in een korte 

film terug op 4 jaar AWTJ ‘Samen op School’. Gastsprekers Paul Frissen en Micha de Winter zullen 

een prikkelende pleidooi houden. En… tijdens dit congres wordt de film over de LAB-dag getoond! 

Het gaat om een eenmalige vertoning, dus sla je slag. Je kan je nog aanmelden voor ons congres op 

woensdag 9 oktober 2019 in het Open Hof in Dronten! Deelname is gratis. 

Lees hier meer over het eindcongres en meld je aan: https://samenopschool.org/congres/ 
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