
KORT
ontwikkel eigen leerlijn hedendaags erfgoed & identiteitsontwikkeling

In 2020 staat Rotterdam in het teken van 400 jaar; Komen en Gaan. In 1620 
vertrokken de Pelgrimvaders, vanuit Delfshaven naar de ‘Nieuwe Wereld’, 
later de VS. Door de eeuwen heen kwamen mensen naar Rotterdam toe om 
hier of elders een betere toekomst te (willen) vinden. UitJezelf zal samen met 
Stichting Verborgen Stad een ondersteunend lesaanbod realiseren om basis-
scholen en brugklassen bij dit stedelijke evenement te betrekken en bovenal 
om Rotterdams breed kinderen en jongeren aan te zetten om bewust na te 
denken over migratie, burgerschap, de eigen roots en toekomstdromen.

Stichting Pilgrim Harbour haalt de 
replica ‘De Halve Maen’ naar 
Delfshaven. Klassen vanuit het P.O. 
en het V.O. kunnen hiervoor in de 
periode april tot en met juni met de 
hele klas (school) rondleidingen voor 
reserveren. 

In het verlengde hiervan zal UitJezelf 
scholen in 2020 verdiepende in of 
naschoolse cursussen aanbieden, 
variërend van; ‘digitale animaties 
maken’ tot ‘poëzie op zelf geschept 
papier schrijven’. U kunt aanvullend 
op, de door ons te ontwikkelen gratis 
digitale lesbrieven, inkopen, om zo 
verdiepend aan het thema ‘Komen 
en gaan’ aandacht te besteden.

Onderwijspartner(s) gezocht 
voor ontwikkeling leerlijn

UitJezelf werkt hierbij onder andere 
samen met Stichting 
Verborgen Stad.Dankzij hun digi-
tale app ‘Transit Delfshaven’ kun je 
straks door Delfshaven dwalen en 
tegelijk dezelfde plekken in de 17e 
eeuw bezoeken. Er worden je dan 
verhalen van toen en van nu 
(hedendaags erfgoed) verteld. 
UitJezelf zal hiertoe een 
ondersteunende leerlijn met 
lesbrieven realiseren. Het centrale 
thema is ‘Komen en gaan in 
Rotterdam’. Dit lesaanbod is 
bedoeld voor identiteitsonderwijs en 
erfgoed-educatie, zowel in 2020 als 
in de navolgende jaren. 

UitJezelf zoekt daarvoor nog met 
spoed een of meerdere basis- uit 
Delfhaven - die als partners - dit 
project samen met ons willen 
ontwikkelen.

Gratis cursussen animatie 
Delfshavense P.O.-scholen
 
De Rotterdamse kunstenaar 
Alejandra Huerta rolt in 2020 het 
project M’bark in Delfshaven uit. Als 
onderdeel hiervan mag UitJezelf 
MAD zes basisscholen in Delfshaven 
kosteloos een zes uur durende 
workshop ‘animatie maken’ 
aanbieden. De resultaten hiervan 
zullen in de week van 27 juli (de 
feitelijke afvaart van de 
Pelgrimsvaders 400 jaar terug) op 
zeilen van historische schepen in 
Delfshaven worden geprojecteerd. 

Pelgrimjaar 2020 
400 jaar Rotterdams Komen en Gaan
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Kort redactioneel
In deze Kort UitJezelf wordt vooruit 
gekeken naar 2020. Dan is het 
vierhonderd jaar geleden dat vanuit 
Delfshaven de Pelgrimvaders, ook 
wel bekend als ‘Founding Fathers’ 
op zoek naar een beter leven 
Sindsdien heeft zich hier rondom  
Delfshaven een Wereldstad 
ontwikkeld, waar het een voorrecht 
is om nieuwe generaties 
Rotterdammers te mogen 
begeleiden in hun ontwikkeling en 
zoektocht naar een beter en vooral 
een eigen leven.

Deze Kort UitJezelf besteedt 
aandacht aan een aantal vanuit 
UitJezelf ondersteunde initiatieven. 
Het ontwikkelen van een leerlijn 
inzake identiteitsontwikkeling en 
de samenwerking met The 
Challengeroom, als gevolg 
waarvan het verlengde van het 
Media Atelier Delfshaven een 
heuse Gameclub van start zal 
gaan. 

Ik wens U veel plezier met deze 
Kort UitJezelf

Hugo Post



The Challenge Room en UitJezelf bundelen krachten

Gameclub MAD start zondag 3 november

UitJezelf heeft afgelopen jaar Media Atelier Delfshaven opgezet. Om 
kinderen, jongeren en volwassenen te inspireren zelf op een creatieve manier 
met nieuwe media aan de slag te gaan. UitJezelf is blij in The Challenge 
Room een partner gevonden te hebben, die dit najaar de ‘Gameclub’ als 
leuke en leerzame laagdrempelige aanvullende kinder- en jongerenactiviteit 
organiseert. De Gameclub zal vanaf 3 november iedere zondag op locatie 
van het Media Atelier Delfshaven plaats vinden.

De initiatiefnemers achter The 
Challenge Room zijn Sergio Meyer 
en Farlyson Dortalina. Zij hebben 
hun bedrijf opgezet omdat ze een 
verbinding willen maken tussen 
gamen en belangrijke 
maatschappelijke waarden als; 
teamwork, beweging, taalgebruik 
en saamhorigheid. Gezien hun 
maatschappelijk engagement sluit
hun concept de Gameclub ook mooi 
aan bij de doelstelling van het MAD 
om kinderen en jongeren tools te 
onderwijzen om zichzelf via online 
media te uiten. In de maanden 
november en december voeren we 
gezamenlijk een acht weken 
durende pilot uit, om te verkennen 
of dit concept aanslaat. Het is de 

intentie om dit tot een structurele 
activiteit te laten uitgroeien. Het 
programma duurt ongeveer drie uur, 
bestaande uit drie onderdelen; Een 
eerste half uur bewegen en fysiek 
actief spelen, natuurlijk veel gamen, 
maar ook een tussenliggende 
microles, denk aan; Future gamer, 
Beats maken, Game design, Sport 
en spel in je vrije tijd, enz. Met het 
Gameclub concept brengen we 
kinderen en jongeren via gaming 
bij elkaar. Middels de micro-lessen 
informeren, coachen en verbinden 
we jongeren. 

Hiernaast biedt The Challenge Room 
ook een variant op school aan, onder 
de werknaam Gameschool.

www.uitjezelf.nu
info@uitjezelf.nu
www. mediaatelierdelfshaven.nl

Havenstraat 197
3024 SK Rotterdam
010 - 7530490

twitter.com/uitjezelf
facebook.com/siwitv/
linkedin.com/company/uitjezelf
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Dit zijn single events (max veertig 
deelnemers) van een dagdeel, voor 
300 euro per event. Of als naschools 
activiteit van een tot twee uur voor 
150 euro. 

KORT UITJE.
Iedereen neemt eigen gezinscultuur 
mee
Vrijdag 8 november 09.00 - 14.00 uur
Jan Kobellstraat 51, Delfshaven

Veerkrachtige Gemeenschap, 
deelnemer van de Wijkacademie 

bij MAD, organiseert; ‘Iedereen 
neemt zijn eigen gezinscultuur mee’. 
Samen zoek je hierin als ouder(s) 
een weg. Wat van je eigen 
opvoeding geef je je eigen kinderen 
(onbewust) mee? Gezins- en relatie 
therapeut Roxane Warring over de 
meest voorkomende uitdagingen en 
voordelen van interculturele 
gezinnen. Zij daagt jou uit om 
nieuwe manieren te vinden, om 
verschillen te omarmen. 
Aanmelden via
info@veerkrachtigegemeenschap.nl

De aantrekkingskracht van video-
games is sterk. Bijna alle kinderen 
en jongeren spelen videogames en 
besteden hier gemiddeld zo’n twee 
uur per dag aan. Dit is niet enorm 
verrassend gezien de economie die 
zich wijdt aan het zo realistisch 
mogelijk maken van videogames. 

Kans maken op één 
van de zes gratis 
workshops?
Zoekt u een echt Rotterdamse 
insteek om aandacht aan 
(hedendaags) erfgoed en 
identiteitsontwikkeling te
besteden? Of/ en wilt u kans 
maken op een van de zes gratis 
workshops? 
Stuur dan direct even een mailtje 
aan info@uitjezelf.nu. Wij ver-
welkomen U graag als partner en/
of informeren U met plezier over 
ons aanbod. 

Doe mee met 
de Gameclub & MAD

VERBETER JE 
MEDIASKILLS

GAME C  UBGAME C  UB

WWW.MEDIA ATELIER DELFSHAVEN.NL

THE CHA    ENGE ROOM 

CURSUS

IN SAMENWERKING MET

KICK OFFKICK OFF
ZONDAG 3 NOVEMBERZONDAG 3 NOVEMBER

PROEFLESSEN

Interesse in Afterschool gaming of 
Gameschool?
UitJezelf koppelt u graag aan 
The Challengeroom:
010 – 84 30 197.


