Geslaagde bijeenkomst DOT aardrijkskunde
Minder vergaderen, meer praktijk, het motto van de eerste DOT bijeenkomst aardrijkskunde van dit
schooljaar.
Praktijk in het teken van wateroverlast. Met bezoeken aan de Camperstraat in Leeuwarden en
Lauwersoog.

Eerste DOT in Lauwersoog, het is wennen om de juiste structuur te vinden. De groepsfoto spreekt boekdelen.
Het is ons gelukt, op naar de volgende DOT

DOT staat voor docentontwikkelteam. Voor en door docenten.
Hoofddoelstelling van onze DOT is om het vak aardrijkskunde te ‘promoten’ door met collega’s uit de regio o.a.:
.Vakinhoudelijk bruggen te slaan, van elkaar te leren,
.Good practices te delen, bijvoorbeeld op het terrein van schoolprojecten en profielwerkstukken,
.Het belang en de lobby van het vak aardrijkskunde in onze scholen te bespreken en duiden, gekoppeld aan
ons uitgangspunt; aardrijkskunde is een ‘sleutelvak’ op school,
.De link met het Hoger Onderwijs te leggen, door bijvoorbeeld vakgerelateerde hbo opleidingen als
Toegepaste geografie en Kust- en zeemanagement te bezoeken.

Wateroverlast in de praktijk
Op 16 september heeft de eerste DOT nieuwe stijl plaatsgevonden met een werkbezoek aan Leeuwarden en
Lauwersoog. Wij zijn het IVN (m.n. Anja Dijkstra) dankbaar voor de organisatie er van.
In Leeuwarden heeft Adiana Groen v.d. gemeente wateroverlast op straatniveau toegelicht. De laaggelegen
Camperstraat had regelmatig met overstromingen door extreme regenval te maken. De gemeente heeft dit
probleem drastisch aangepakt door de waterafvoer sterk te verbeteren, o.a. door de ingebruikneming van een
‘buurtgemaal’ aan de Pasteurweg.
Tijdens de lezing van Ate Wijnstra, projectmanager van waterschap Noorderzijlvest stond innovatie en
kustverdediging centraal. Natuurlijk werd er ook gesproken over de relatie aardbevingen en wateroverlast.
Voor de bewoners van Groningen een belangrijk en actueel thema.
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DOT-opdracht

Hoe nu verder en prijsvraag
Tijdens een korte nabespreking in Lauwersoog is geconstateerd dat vooral op regionaal niveau de kansen voor
het grijpen liggen. Afstandsverval en laagdrempeligheid stimuleren interactie en samenwerkingsvormen.
Bijvoorbeeld via onze DOT aardrijkskunde of Geografencollectief Sinkhole. Dit collectief van aardrijkskundigen
organiseert zoals jullie weten op 4 oktober een studiemiddag over motivatie in Sneek.

Van de DOT aardrijkskunde krijgen jullie binnenkort een mail over onze tweede bijeenkomst (periode
eind november, begin december). Ook tijdens deze bijeenkomst zal de eigen leefomgeving centraal
staan.
Onze DOT-opdracht, we zijn tenslotte onderwijsmensen, betreft de vraag welk soort water er onder
de putdeksel doorstroomt?
Het antwoord mogen jullie tot onze tweede bijeenkomst bewaren! En de prijs?
Die zie/krijg je alleen als je bij de volgende DOT aardrijkskunde present bent.
Met vriendelijke groet,
Ina Huitema & Bert Colly

