
JONGERENFESTIVAL 'GEWOON'
Houten

Wie zijn jullie, en wat hebben jullie georganiseerd?
Wij zijn de Prins Johan Friso School in Haren en wij 
hebben een Kinderprokkel georganiseerd.

Wat was het doel/uitgangspunt van de Prokkel?
Het doel was de integratie tussen kinderen met en 
zonder beperking

Wie was de doelgroep?
-45 Tyltyl leerlingen van de Mytylschool in Haren 
(leerlingen van 4 t/m 20 jaar met een meervoudige 
handicap)
-60 Basisschoolleerlingen groepen 6,7,of 8 van twee 
basisscholen uit Haren

Wat was de inspiratie voor jullie Prokkel?
Onze leerlingen leven vrij geïsoleerd van kinderen 
zonder beperking en andersom komen de 
basisschoolleerlingen maar weinig in aanraking 
met gehandicapten, omdat de onderwijssoorten 
grotendeels gescheiden zijn in Nederland.Vanuit deze 
gedachte is deze Prokkel georganiseerd.

Hebben jullie nog samen gewerkt met anderen? Zo 
ja, hoe kwam dit contact tot stand en wat hield de 
samenwerking in?
We hebben samen gewerkt met 2 basisscholen en 
een Mytylschool. Via een Prokkel in Veendam kwam 
ik als teamleider van de Tyltyl-afdeling met het 
idee om ook in Haren te gaan Prokkelen om zo de 
integratie te bevorderen. We hebben gezamenlijk 
de twee Prokkeldagen voorbereid (van iedere school 
1 of 2 teamleden): tussen januari en juni zijn we 4x 
bij elkaar gekomen en hebben de taken verdeeld. 
We waren allen aanwezig bij de Prokkeldagen en 
hebben de activiteiten gezamenlijk ondersteund. 
In totaal hebben we 10 activiteiten in 10 groepjes 
georganiseerd die donderdag uitgevoerd werden. 
O.a. zwemmen, rolstoel hockey en dansen, 
schilderen, koken, knutselen, muziek maken, 
natuur beleven, speurtocht, verslag maken (razende 
reporters).

Wat waren de reacties op de Prokkel van 
deelnemers, geïnteresseerden, omstanders, etc.?
We hebben zeer enthousiaste reacties van kinderen 
en ouders gekregen. 
- Er zijn prokkelstages opgezet
- Nieuwe contacten zijn gelegd, ook voor evt. 
vervolgstages
- Een enthousiaste jury leidde tot een nominatie voor 
een "Gouden Prokkel!"

Wat heeft jullie Prokkel op de lange termijn 
opgeleverd?
Kinderen die zich er jaarlijks op verheugen en nog 
lang nagenieten.
Contacten met basisscholen in de omgeving.
Contacten met bedrijven en instanties.

Zie de waarde van  integratie van mensen met 
een beperking in onze samenleving: begin bij de 
kinderen!
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