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Dialoog School is een project van Pabo Arnhem waarin men intensief 

samenwerkt met een aantal protestants-christelijke basisscholen om een eigen 

didactiek voor het levensbeschouwelijk begeleiden van kinderen te ontwikkelen. 

Meer info 

  

De essentie van het levensbeschouwelijk didactisch model voor het project Dialoog 

School is te zien in dit filmpje.  

  

Naar aanleiding van het bovengenoemde filmpje heeft gamedesigner student 

Maxim Schoemaker een game gemaakt.  

Een inspirerend voorbeeld van een rijke levensbeschouwelijke leeromgeving is te 

vinden in dit promo filmpje van het Orkest van het Oosten. 

  

Voor meer informatie, of het zelf aandragen van ideeën, kunt u contact opnemen 

met tom.schoemaker@han.nl. Ook wanneer u als school mee wilt doen aan dit 

project kunt u contact opnemen.   meer info 

 

 

Dialoog School en AdL.J. 
 
Door Tom Schoemaker ben ik gevraagd aan te sluiten bij de professionele 

leergemeenschap rond de Dialoogschool. Info hierover  

 

Mijn reden om mee te doen is dat ik goed onderwijs probeer te geven, aansluitend 

bij elk kind zodat het zich , in mijn -leerkracht-geval- leert verbeelden wat het 

beweegt. Door de aansluiting met de Dialoogschool komt ook het verwoorden aan 

de orde. Inspirerend! Er is een speciale Nieuwsbrief 16 rond mijn beweegreden. 

 

Lessen die ik maak hebben dit jaar een extra dimensie gekregen door de 

toevoeging van het levensbeschouwelijke aspect waar mogelijk  Voorbeelden 

hiervan zijn te vinden bij De Nederlandse Canon op EnToen.nu. De afspraak ligt 

dat er een lesbrief beeldend komt bij elk venster. Alle lessen die tot nu toe 

geplaatst zijn op internet zijn te vinden op Ad L.J.  

en ook: moderne iconen of beeldenstorm 

 

Tom is een toponderzoeker met beide benen in de praktijk. 

Zijn grote betrokkenheid en enthousiasme zorgen er samen met zijn praktische 

insteek voor dat het onderwijs zijn vernieuwende ideeën met concrete 

lesvoorbeelden direct toepasbaar en digitaal vindbaar aan kan bieden en naar eigen inzicht kan hanteren. 

Zijn dialoogvoorbeelden geven handvatten om te verbeelden en vooral te verwoorden wat een ieder beweegt en daarmee 

een stap verder brengt op het gebied van levensbeschouwing en eigen identiteit. Een van de laatste projecten waaraan ik 

mee mocht werken is het WERKVORMENSPEL.  

Bijgaand een filmpje met uitleg van Tom zelf en een digitale kopieerbare versie om, gelamineerd op te kunnen slaan in een 

handig doosje snel te laten inspireren. 

http://www.samenonderwijsmaken.nl/dynamic/media/1/files/Levensbeschouwing/Dialoog_School.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=46r3Tr7UYnY
http://www.samenonderwijsmaken.nl/page/69/dialoog-school.html
https://www.youtube.com/watch?v=OGWgAkrF2IA
mailto:tom.schoemaker@han.nl
http://www.samenonderwijsmaken.nl/page/71/achtergrond-informatie.html
http://www.samenonderwijsmaken.nl/dynamic/media/1/files/Levensbeschouwing/DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_13.pdf
http://www.samenonderwijsmaken.nl/dynamic/media/1/files/Levensbeschouwing/DIALOOG_SCHOOL_nieuwsbrief_16.pdf
http://www.entoen.nu/hunebedden/verwijzingen/websites
http://www.adlj.nl/laed/category/creatieve-opdrachten/canon-cultuur/canon/
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8YEkJG8Yc
https://www.youtube.com/watch?v=BOiYZ3k2jgU
https://www.youtube.com/watch?v=GqxOFr089ks
http://www.adlj.nl/laed/2015/07/01/dialoogschool/

