Jaarverslag 2019 van de commissie PABO van de VGN
De leden van de commissie:
- Annemiek Schrader, voorzitter
- Anja Sinnige, secretaris
- Ton van der Schans, lid
- Marjolein Oud, lid
- Yolande Potjer
- Vincent Hoeks
Commissievergaderingen in 2019:
25 maart, 20 juni, 25 september, 17 oktober, 15 november (studiedag)
Samenstelling commissie
De commissie telt zes leden. Alle leden zijn werkzaam als docent geschiedenis aan een pabo. Eén
van de leden heeft tevens zitting in het bestuur van de VGN, een ander lid in het bestuur van
Euroclio.
Activiteiten
De commissie kwam in 2019 vijf keer bijeen. De vergaderingen vonden plaats in de ruimte van
het Pastoraal centrum, Rozenstraat 1 of in een nabijgelegen restaurant te Utrecht.
Het afgelopen jaar hebben we ons met uiteenlopende onderwerpen en ontwikkelingen bezig
gehouden, te weten:
- Organisatie congres op 15 november in het verzetsmuseum te Amsterdam.
- Bespreken van de voortgang en de reacties op de tussentijdse producten van de
ontwikkelteams van ‘Curriculum.nu’ m.b.t. ‘Mens en maatschappij’ en ‘Burgerschap’.
- Advies en deelname aan feedbackgesprek m.b.t. bovenstaande punt met als doel een
stevige positie van het geschiedenisonderwijs.
- Ophalen reacties uit het werkveld (po-leraren)
- Werkwijze en ambitie van commissie (reflectie)
Studiedag
Onze studiedag (congres) was op 15 november in het verzetsmuseum Amsterdam, Kerklaan 17.
Deze zeer gewaarde studiedag verliep naar ieders wens, zo bleek uit de evaluaties. De dag
bestond uit een plenair gedeelte met de sprekers Bart van de Boom (universitair docent
Geschiedenis) en Arend van Dam (Kinderboekenschrijver). Na de lunch begon een
keuzeprogramma met vier verschillende onderdelen:
1. Museum rondleiding (verzetsmuseum)
2. Hollandse schouwburg
Tentoonstelling: Blik op de Holocaust
3. Joshua Ossendrijver
Verhaal van een ooggetuige
4. Sanne Rooijakkers
Anne Frank Stichting

Belangrijke ontwikkelingen
Voor de Pabo zijn de ontwikkelingen rondom Curriculum.nu van belang. Hierbij hebben
verschillende leden van de commissie een bijdrage geleverd.

