
 
Uitnodiging themabijeenkomst Stichting Vrijescholen Ithaka 

 
Blik op de wereld  

inclusiviteit, diversiteit en intercultureel onderwijs 
 
Tijdens deze themabijeenkomst delen we informatie over inclusiviteit en verkennen we met 
elkaar wat Ithaka-betrokkenen te doen hebben. We voeren een open gesprek over een 
wereldse blik en kansengelijkheid. Hoe geven we binnen Ithaka invulling aan de 
diversiteitscode? Een steeds relevanter onderwerp met inspiratie vooraf (zie onder). 
Aanmelden kan per mail.  
 
Datum, locatie en tijd 
• Dinsdag 19 april 2022  
• Vrije School Kennemerland, Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem (gymzaal)  
• Vanaf 19:30 inloop, 20:00 start, 22:00 einde  
  
Waar gaat het eigenlijk over? Tijdens het programma kom je dat te weten:  
• 20:00 – Welkom | programma-introductie door Marin van Wijnen (bestuur Ithaka) en 

Maarten Claassen (namens GMR).  
• 20:10 – Voorbeelden, inspiratie en vragen | Ithaka-betrokkenen vertellen eigen 

voorbeelden in combinatie met een fragment uit een podcast of filmpje. Hiermee 
ontstaat een beeld over wat inclusiviteit en diversiteit inhoudt en hoe dat vorm krijgt 
binnen Ithaka. Welke betekenis geven we eraan? Er is ruimte voor vragen en gesprek 
met je buurmensen. 

• 21:00 – Dialoog | Met sprekers, bestuur, leerkrachten en Raad van Toezicht gaan we in 
gesprek over de impact en betekenis voor Ithaka (natuurlijk inclusief aangesloten 
scholen).  

• 21:30 – Hoe verder? | Welke voorstelbare vervolgstappen zijn er? Deelnemers mogen 
wensen en acties opschrijven en opplakken. 

• 21:45 – Afronding | Maarten en Marin delen de oogst en vatten de avond samen.  
• 22:00 – Einde 
 
Kom jij ook? 
Betrokkenen bij Ithaka zoals bestuur, medezeggenschap, Raad van Toezicht, directeuren en 
zeker ook geïnteresseerde medewerkers en ouders zijn van harte uitgenodigd. De 
bijeenkomst is een initiatief van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 
Voor een goede voorbereiding ontvangen we graag uiterlijk 14 april je aanmelding per mail: 
communicatie@vsithaka.nl. 
 
Inspiratie vooraf 
Er is veel informatie, hier enkele ingangen: www.vrijescholen.nl/diversiteit-en-
toegankelijkheid en de podcast serie: waarden-vrijeschool.captivate.fm met onder andere 
Jamilah Blom, Myla Kamstra, Christof Wiechert & Francien Kleemans. Heb jij een voorbeeld 
welke je graag deelt. Laat het ons dan vooraf even weten via communicatie@vsithaka.nl. 
 

Welkom! 
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