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Voorwoord 

Eind 2005 gingen de Eerste en Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel (nr. 29666) 'bevordering actief 

burgerschap en sociale integratie'. Kern van dit wetsvoorstel is het opnemen van burgerschap en sociale 

integratie in artikel 8 van de wet op het primair onderwijs, artikel 11 van de wet op de expertisecentra en in 

artikel 17 in de wet op het voortgezet onderwijs. In deze wetten is de volgende zinsnede opgenomen: 'Het 

onderwijs is mede gericht op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie.' 

Vanwege de vrijblijvendheid waarmee scholen omgingen met deze wet en de onduidelijkheid, is er per 1 

augustus 2021 een nieuwe wet ingegaan waarin de wettekst iets explicieter is beschreven en daarmee dus 

gedetailleerder. Met het nieuwe wetsvoorstel is er een gemeenschappelijke kern verplicht gesteld voor alle 

scholen. Dit stuk gaat over onze visie op burgerschap en sociale cohesie op Het Baken en hoe we deze visie actief 

vormgeven. 

 

Visie 

Onze visie op burgerschap en sociale cohesie wordt gevoed vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit: BS Het 

Baken is een leefgemeenschap waar iedereen zijn eigen plaats heeft en elkaar met respect behandelt.  

De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen. Op school leren 

leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van 

anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter 

hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. De school is een aangewezen 

plek voor leerlingen om hun identiteit te ontwikkelen en te leren democratische burgers te worden.  

Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en 

daar een actieve bijdrage aan te leveren. Daarbij gaat het ons om het kúnnen en wíllen participeren in de 

samenleving. Op onze school gaat het bij burgerschap ook expliciet om dóén: actief en betrokken omgaan met 

diversiteit, acceptatie en tolerantie.  

Sociale cohesie legt de nadruk op gelijkwaardigheid en gedeelde waarden ongeacht ieders achtergrond. Het gaat 

om het leren samenleven met elkaar. Dat alle burgers deelnemen aan de maatschappij en bekend zijn met en 

betrokken bij uitingen van de Nederlandse cultuur in haar verscheidenheid. Op onze school dragen wij 

belangrijke basiswaarden over aan onze kinderen. 

 

Populatie  

Onze school ligt op een centrale plek in Berkel en Rodenrijs. Zowel vanuit Meerpolder, de Weidebuurt, de 

Vogelbuurt en het centrum is de afstand naar de school relatief kort. Over het algemeen bestaat onze 

schoolgaande populatie uit kinderen waarvan de ouders een westerse achtergrond hebben. Een klein aantal 

leerlingen heeft een niet-westerse achtergrond. Dit betekent dat we op een bewuste manier aandacht moeten 

besteden aan verschillende culturen en gebruiken. Het opleidingsniveau van de meeste ouders is gemiddeld tot 

bovengemiddeld.  

 

Invulling en begeleiding 

Op Het Baken is het streven kinderen van jongs af aan te laten voelen dat ze ertoe doen in de samenleving. 

Waarom zouden ze zich er anders voor willen inspannen? School is de plek om te leren rekenen en spellen, maar 

ook een natuurlijke oefenplaats waar kinderen met diverse achtergronden met elkaar om leren gaan en een idee 

krijgen van hoe het werkt in de wereld. De missie van de school is dan ook: ‘We leren om te leven en leven niet 

om te leren’.  

 

Aan de hand van het onderzoekend leren integreren we de doelen voor burgerschapsvorming in ons onderwijs. 

Burgerschapsvorming is op Het Baken geen apart leergebied of vak maar volledig geïntegreerd in het 

functioneren van de leergemeenschap en de inhoud van ons rooster. Hierbinnen komen de kerndoelen voor  

natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, tekenen, handvaardigheid en 

muziek samen.  De verbinding met de buitenwereld is essentieel in het leerproces van de leerling. Veelvuldig 

wordt de buitenwereld binnen gehaald door gastlessen, opdrachten in de omgeving en ervaringslessen buiten 

de school.  We bereiden onze kinderen voor op deelname aan de samenleving waarbij de waarden veiligheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. We leren kinderen over de verschillende achtergronden en 
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culturen, waarmee zij via hun klas- en schoolgenoten, binnen de onderzoekthema’s en via de media in aanraking 

komen. 

Een belangrijk onderdeel van ons onderwijs is het leren samenwerken. Dit start al bij de kleuters. We leren 

kinderen hoe zij goed en gelijkwaardig kunnen samenwerken, maar ook hoe ze met anderen om kunnen gaan. 

We leren kinderen hoe zij anderen kunnen helpen en om te gaan met meningsverschillen en conflictsituaties.  

We vinden het ontzettend belangrijk dat we kinderen leren rekening te houden met elkaar en anderen in hun 

waarde laten.  

Vanaf de midden- en bovenbouw worden kinderen binnen het werken met 21e eeuwse vaardigheden tijdens 

wereldoriëntatie en groepsgesprekken steeds meer meegenomen in de basiswaarden van een democratische 

rechtstaat en het zorgdragen voor de aarde. Begrippen als duurzaamheid, vrijheid van meningsuiting en 

discriminatie worden behandeld aan de hand van aardrijkskunde, geschiedenis en actuele situaties.  

In een tijd waarin sociale media een grote invloed heeft op beeldvorming is het essentieel dat we onze kinderen 

bekend maken met de mogelijkheden en risico’s van social media. We leren hen hoe zij nieuwsberichten kunnen 

beoordelen, hoe zij de privacy van zichzelf en de andere kunnen beschermen en respecteren en vooral waarom 

dit belangrijk is. Hiervoor vinden er jaarlijks in de bovenbouw gastlessen Social Media plaats en is er ook eens 

per 2 jaar een ouderinformatieavond over dit onderwerp. 

Hierna volgt een overzicht waarin de bouwstenen voor actief burgerschap en sociale cohesie zijn vertaald naar 

de invulling die wij hieraan geven op Het Baken. Per bouwsteen staat beschreven welk aanbod we hiervoor 

inzetten en in welke groepen dit gebeurt.  

In het laatste gedeelte van dit document wordt beschreven hoe we de genoemde invulling en leerresultaten 

monitoren. 
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Methode BLINK Wereld – geïntegreerd 

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de methode BLINKWereld – geïntegreerd. . In Blink Wereld staat 

onderzoekend en ontdekkend leren centraal waarbij de echte wereld het uitgangspunt is. Blink Wereld laat 

kinderen zich verwonderen en maakt ze nieuwsgierig naar de wereld. Ze leren onderzoeken, zelf nadenken, de 

wereld ervaren en ontdekken - zodat ze actief hun kennis over de wereld vergroten en hun plek in de wereld 

vinden. Daar is burgerschap een integraal onderdeel van en in die zin vanuit de aanpak van Blink Wereld geen 

los vak. Een uitspraak van onderwijsfilosoof Gert Biesta verwoordt dit goed: ‘Het gaat er niet alleen om hoe we  

de wereld in onze kinderen krijgen, het gaat er ook om hoe we onze kinderen kunnen helpen om de verbinding 

met de wereld aan te gaan en op die manier in de wereld te komen’. 

 

Goed burgerschapsonderwijs gaat dus over kinderen toerusten om op basis van eigen idealen, maatschappelijke 

waarden en normen te functioneren in een democratische en diverse samenleving. Wat de kinderen precies gaan 

tegenkomen in de samenleving weten we niet, dus precies voorschrijven wat in welke situatie wel en niet kan is 

niet mogelijk en niet wenselijk. Ze krijgen kennis en vaardigheden aangeboden en worden gestimuleerd eigen 

opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen. Om dit mogelijk te maken worden in Blink 

Wereld veel verschillende situaties en contexten uit de echte wereld aangeboden waartoe kinderen zich gaan 

verhouden. Zo richten ze in 78A Stem op mijn partij een politieke partij op. Met deze partij proberen de kinderen 

een wereldprobleem op te lossen. In de lessen leren ze eerst over de opwarmende aarde, vieze rivieren 

(Europese samenwerking), morele dilemma’s en opkomen voor je recht. Ze kiezen een probleem, onderzoeken 

de oplossingen en presenteren hun partij, hun probleem en hun oplossing aan de klas. Dan volgen de 

verkiezingen. 

Daarnaast doen kinderen ervaringen op en ontwikkelen zij handelingsperspectieven. Dat gebeurt in Blink Wereld 

door ze actief aan de slag te laten gaan met onderwerpen die een spanning kennen tussen individuele en 

collectieve belangen of waarden of tussen verschillende collectieve belangen of waarden. Dat gaat over sociale, 

maatschappelijke en politieke onderwerpen, waarin we als mensen afhankelijk zijn van elkaar om tot een goede 

uitkomst te komen. Via het lesmateriaal worden dit soort spanningen, belangen- en waardentegenstellingen in 

de klas gebracht en krijgen kinderen kennis en vaardigheden aangereikt waarover ze zelf nadenken en met elkaar 

in gesprek gaan en zo tot (nieuwe) inzichten, besluiten en oplossingen te komen. Daarmee kan het klaslokaal een 

minimaatschappij worden waarin je kinderen toerust voor hun toekomstige rol als burger. Zo stel je ze in staat 

om zich niet alleen in de huidige samenleving te handelen maar ook andere mogelijke inrichtingen van de 

samenleving te verbeelden. Zo beleven kinderen in les 2 van het thema Stem op mijn partij dat om gezamenlijke 

problemen op te lossen, de EU vaak samenwerkt. De kinderen ervaren hoe dat is door samen na te denken over 

het probleem van de vieze rivieren die door meerdere landen stromen. Ze onderzoeken welke gevolgen 

watervervuiling heeft voor hun EU-land en ontdekken dat je soms moet samenwerken om een probleem op te 

lossen. In les 3 Morele dilemma’s zien ze dat deze vaak voor grote politieke discussies zorgen. In deze les vormen 

de kinderen hun mening over klonen en andere nieuwe manieren van voortplanting. Ze ontdekken dat je je pas 

een goede mening kunt vormen als je de voor- en tegenargumenten kent. Vervolgens zien ze dat de bevolking 

het soms niet eens is met de politiek. En dat je dan kunt opkomen voor je rechten. Hoe? Dat ontdekken en 

ervaren ze in les 4 Opkomen voor je recht. 

 

In de manier waarop het lesmateriaal van Blink Wereld is opgezet is er dus niet alleen aandacht voor de 

kerndoelen van wereldoriëntatie (en dus de kwalificatie), maar door het uitgangspunt van onderzoekend en 

ontdekkend leren ‘automatisch’ ook veel ruimte voor ‘socialisatie’, ‘persoonsvorming’ en naast ‘leren’ ook voor 

‘ervaren’. Kinderen leren in Blink Wereld bijvoorbeeld niet alleen over WOII (wie, wat, waar en hoe etc.) maar 

ook over wat al dan niet gewenst of mogelijk gedrag is (wel of geen verzet of collaboratie) en worden zich bewust 

van eigen denken en doen op basis van dilemma’s en het inleven in diverse situaties aan de hand van bijvoorbeeld 

ooggetuigenverslagen (wat zou ik in zo’n situatie doen en waarom?) 

Vanuit het lesmateriaal wordt hieronder aangegeven welke thema’s en lesmaterialen in Blink Wereld passen bij 

het burgerschapsonderwijs en de burgerschapscompetenties die in het nieuwe wetsartikel beschreven zijn en 

die aansluiten bij de huidige kerndoelen Mens en Samenleving (waar nu de doelen die passen bij burgerschap 

in opgenomen zijn).  

 

In de bijlage bij dit beleidsstuk staan de kerndoelen van Blink Wereld – geïntegreerd uitgewerkt per kerndoel 
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Bouwstenen actief burgerschap en sociale cohesie 

 

1. Vrijheid en gelijkheid 

 Leerlingen leren van, door en over de waarden van de democratische rechtsstaat. Dit begint met 
regels/afspraken in de eigen leefomgeving en breidt uit naar de publieke ruimte en samenleving. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Methode Leefstijl (SE-ontwikkeling) x x x x 

Methode Trefwoord (levensbeschouwing) x x x x 

School- gang- en klassenregels x x x x 

Dag- en weektaak x x x x 

Jeugdjournaal/Weekjournaal  x x x 

Prinsjesdag  x x x 

Methode BLINK Wereld - geïntegreerd  x x x 

Inspraak aankleding hoeken Thema  x    

Leerlingenraad (verkiezingen + 
vergaderingen) 

  x x 

Verkeer x x x x 

Kringgesprek/klassengesprek  x x x x 

 

2. Macht en inspraak 

 Leerlingen leren manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen 
beïnvloeden. Ze maken kennis met macht en gezag en de wijze waarop dit georganiseerd is op 
verschillende niveaus. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Methode Leefstijl x x x x 

Methode Blink Wereld - geïntegreerd x x x x 

Methode Trefwoord x x x x 

In gesprek over conflictoplossing  x x x x 

Keuzewerk in de klas x x x x 

Jeugdjournaal  x x x 

Methode Staal! - denkgesprekken  x x x 

WMKPO   x x 

Zien!   x x 

Startgesprekken met ouders/leerlingen x x x x 

Hoekenuur  x   

Verkeer x x x x 

Leerlingenraad (verkiezingen + 
vergaderingen) 

 x x x 

Maandsluitingen x x x x 

 

3. Democratische cultuur 

 Leerlingen leren dat hun stem gehoord wordt en dat hun inbreng ertoe doet bij 
besluitvormingsprocessen in de klas. Zij ervaren dat de ander ook een stem heeft en ontdekken daarbij 
overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Methode BLINK Wereld-geïntegreerd  x x x 

Methode Trefwoord x x x x 

Methode Leefstijl (SE-ontwikkeling) x x x x 

School- gang- en klassenregels x x x x 

Jeugdjournaal (bespreken stellingen)  x x x 

Methode Staal! - denkgesprekken  x x x 
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Leerlingenraad (verkiezingen + 
vergaderingen) 

 x x x 

Verschil tussen leerlingen (aanpak, OOP, 
hulppassen, R.T. etc.) 

x x x x 

Landelijke verkiezingen bespreken 
(staatsrecht) 

  x x 

 

4. Identiteit 

 Leerlingen ontdekken hun primaire en secundaire emoties, ambities, talenten en ontwikkelpunten. Ze 
raken bewust van identiteitsvorming aspecten en reflecteren op tradities, vieringen en rituelen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Ontwikkelgesprek   x x 

Hoekenuur  x x x 

(Gast)lessen Social Media   x x 

Methode Leefstijl x x x x 

Methode Trefwoord x x x x 

Seksuele voorlichting    x 

Methodes BLINK Wereld  x x x 

Vieringen en tradities religieuze 
kalender 

x x x x 

Levelkids x x x x 

Maandsluitingen x x x x 

 

5. Diversiteit 

 Leerlingen leren woorden te geven aan wat de ander doet en wil en ontdekken daarin overeenkomsten 
en verschillen. Ze leren onderlinge conflicten vreedzaam op te lossen. Ze maken kennis met 
levensbeschouwelijke stromingen 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

(Groeps)gesprekken over gevoelens x x x x 

Methode Trefwoord x x x x 

Jeugdjournaal  x x x 

Ontwikkelgesprek   x x 

Methode Leefstijl x x x x 

Methode Staal! -  denkgesprekken  x x x 

Seksuele voorlichting    x 

Verschil tussen leerlingen (aanpak, OOP, 
hulppassen, R.T. etc.) 

x x x x 

 

6. Solidariteit 

 Leerlingen ontwikkelen manieren om de eigen en de belangen van anderen te behartigen; alsmede 
uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling te herkennen en benoemen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Methode Leefstijl x x x x 

Gastlessen Sociale Media   x x 

In gesprek over conflictoplossing  x x x x 

Wisselende samenstelling tafelgroepje  x x x 

Goed gedrag protocol x x x x 

 

7. Digitaal samenleven 

 Leerlingen leren over de effecten van de onlinewereld op hun identiteit, persoonlijke (online) leven en 
op de publieke sfeer. Ze leren kritisch en creatief denken over media-inhouden en -processen en daar 
ook naar handelen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 
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Gastlessen Sociale Media   x x 

Afspraken inzet devices en programma’s x x x x 

Informatieavond voor ouders   x x 

Afspraken online onderwijs x x x x 

 

8. Duurzaamheid 

 Leerlingen leren in duurzaamheidskwesties over verschillende waarden en belangen en de gevolgen 
daarvan voor de leefomgeving, nu en later. Ze leren duurzame keuzes te herkennen en te reflecteren 
op hun eigen gedrag. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Afspraken op schoolniveau x x x x 

Gastles Koos de Vuilnisman    x 

Methode BLINK Wereld geïntegreerd  x x x 

Jeugdjournaal  x x x 

Voorbeeldfunctie personeel x x x x 

(Wis)bordjes  x x x 

 

9. Globalisering 

 Leerlingen verkennen hoe zijzelf, klasgenoten en andere mensen in Nederland verbonden zijn met 
andere delen van wereld en leren over internationale samenwerking. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Methode BLINK Wereld - geïntegreerd  x x x 

Jeugdjournaal  x x x 

Methode Leefstijl x x x x 

Methode Trefwoord x x x x 

 

10. Technologisch burgerschap 

 Leerlingen leren over de invloed van technologische ontwikkelingen op henzelf en hun leefomgeving. 
Ze leren ethische kwesties te herkennen en gaan in gesprek over verschillende perspectieven, die ze 
zelf kunnen innemen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Methode BLINK Wereld - geïntegreerd  x x x 

Techniekkasten      

Hoekenuur x x x x 

E-lijn Mediawijsheid  x x x 

Inzet laptopkarren   x x x 

 

11. Denk- en handelwijze 

 Leerlingen leren kritisch denken en handelen, empathische vermogens, ethisch redeneren en 
communiceren. Deze denk- en handelwijzen worden toegepast in samenhang met de inhouden van de 
overige bouwstenen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Circuit/Zelfstudie x x x x 

Methode BLINK Wereld - geïntegreerd  x x x 

Methode Leefstijl x x x x 

Bespreken en evalueren (les)doelen x x x x 

Methode Trefwoord x x x x 

Kringgesprek/klassengesprek x x x x 

Zelfstandig werk nakijken  x x x 

Coöperatieve werkvormen x x x x 
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12.  Verantwoordelijkheid 

 Vanuit onze kernwaarde ` eigenaarschap` leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze 
zeggen en doen en daarbij rekening te houden met anderen (mensen, dieren en de aarde) 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 tot 12 jaar 

Voortgangsgesprekken  x x x 

In gesprek over conflictoplossing 
(Leefstijl) 

x x x x 

Hoekenuur/Circuit/Zelfstudie x x x x 

Methode BLINK Wereld - geïntegreerd  x x x 

Jaarlijkse Goede Doelen actie x x x x 

(Gast)lessen Social Media   x x 

Gastlessen Koos de Vuilnisman   x x 

 

Monitoring  

Op Het Baken werken we doelgericht en actief aan het bevorderen van burgerschap en sociale cohesie. We 

vinden het belangrijk en noodzakelijk om inzicht te hebben in de resultaten van ons onderwijs. Dat betekent we 

de leerresultaten voor burgerschap in kaart te brengen, zodat kan worden nagegaan of de leerdoelen worden 

gerealiseerd.  Dit doen we als volgt:  

 Leerkrachten kunnen,  indien de situatie daar om vraagt, een sociogram afnemen en voeren regelmatig 

kring-/groepsgesprekken. Dit geeft ons informatie over relaties in de groep en mogelijk daarmee ook 

over de kwaliteit van de oefenplaats. Een respectvolle en veilige oefenplaats vormt de basis voor 

ontwikkeling en leren. We vinden het belangrijk de oefenplaats te bewaken en te waarborgen.  

 Eén keer per jaar wordt door de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 een vragenlijst in het 

(sociale)leerlingvolgsysteem SCOL ingevuld. Er worden vragen gesteld op het gebied van: welbevinden, 

betrokkenheid, relatie, autonomie, pestbeleving, pestgedrag en veiligheidsbeleving. 

 Bij de kleuters wordt het sociaal welbevinden gemonitord middels het observatiesysteem Kijk! 

 De leerkrachten (groep 3 t/m 8) vullen tevens twee keer per jaar een soortgelijke vragenlijst via SCOL 

in. Vervolgens worden zowel de individuele gegevens als het groepsbeeld geanalyseerd.  Indien nodig 

worden er, na overleg met de IB, aanvullende interventies ingezet.  

 Eén keer per 3 jaar nemen we een sociale veiligheidsmonitor af onder de kinderen uit de groepen 6 t/m 

8 via het programma WMKPO. De uitkomsten worden geanalyseerd door de preventiemedewerkers en 

vervolgens besproken met het team. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak geformuleerd. Er 

kan ook gekozen worden voor een school-, groeps-of individuele aanpak indien nodig. De resultaten van 

de meting worden uitgewisseld met de onderwijsinspectie. 

 We beschikken over twee collega’s die de functie gedrag coördinator hebben. Zij zijn tevens 

preventiemedewerker. Daarnaast beschikken we ook over een vertrouwenspersoon en een jeugdcoach 

op school. 

 De methode BLINK Wereld-geïntegreerd heeft eigen methode gebonden toetsen. 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGEN 
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Bijlage 1 – Schoolgids Het Baken   

Onderstaand een paragraaf uit de schoolgids van Het Baken. Hierin komen in een summiere versie dezelfde 

punten op het gebied van burgerschap en sociale cohesie aan bod als uitgebreider beschreven in dit beleidsstuk.  

Scholen hebben de opdracht leerlingen voor te bereiden op deelname aan onze pluriforme samenleving. Er dient 

door scholen aandacht geschonken te worden aan actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap 

betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage 

aan te leveren. Daarnaast komt burgerschapsvorming ook tot uiting in de wijze waarop de school invulling geeft 

aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen en 

leerkrachten. Voor onze school betekent dit dat wij leerlingen voorbereiden op deelname aan de samenleving. 

Dit doen wij door leerlingen te leren over de verschillende achtergronden en culturen, waarmee zij via hun klas- 

en school- en buurtgenoten en anderszins in aanraking komen. Deze vaardigheden hebben geen betrekking op 

een specifiek vakgebied. Dit zijn vaardigheden die bij ons in meerdere vakken geïntegreerd aangeboden worden. 

Los van klassikale instructie en individuele verwerking, hechten wij ook veel waarde aan het samen oplossen van 

problemen, samenwerken en samen spelen. Dit begint bij de kleuters al door het gebruik van het planbord en 

werken in hoeken. In midden en bovenbouw zijn ook veel samenwerkingsopdrachten tijdens diverse lessen. Op 

creatief gebied wordt er tijdens ‘Hoekenuur’ ook veel samen gewerkt. Dan gaat het bijvoorbeeld tijdens de 

kooklessen er om, om met bepaalde ingrediënten een recept met elkaar tot een eindproduct te komen. Ook 

hebben we tijdens die lessen logica- en technisch materiaal waarmee samengewerkt kan worden om een 

vraagstuk op te lossen. Communicatie is hierbij van essentieel belang. Sociale en culturele vaardigheden zijn in 

een samenleving en op een school een belangrijk onderdeel. Waar de verharding van de maatschappij steeds 

meer lijdt tot segregatie, willen wij juist integratie en wederzijds begrip vergroten. Dat gebeurt op verschillende 

manieren, o.a. tijdens het voeren van kringgesprekken/klasgesprekken en in de bovenbouw ook door het nieuws 

te bekijken en daar over te praten. Door het hebben van een leerlingenraad willen we kinderen laten zien dat 

ook zij voor een gedeelte democratisch invloed hebben op het onderwijsproces. Om dit nog meer te 

benadrukken zetten wij ook één keer per 3 jaar een leerling enquête in als controlemiddel. Ook hebben wij een 

protocol ‘goed gedrag’, klassenregels en ook een document met omgangsregels tussen kinderen, leerkrachten 

en ook ouders. Voor kinderen zijn de sfeer, veiligheid op school en de relatie tussen kind en leerkracht belangrijke 

voorwaarden om zich te ontwikkelen. Daarbij moet het kind de ruimte krijgen zich in eigen tempo en op eigen 

niveau te ontwikkelen. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen alle schooljaren met plezier naar school gaan! 

Dat lukt wanneer de school voor de kinderen helder, duidelijk en consequent is. Dan is de school echt een Baken 

voor de kinderen en kunnen we met trots ons naam uitdragen.  

Samenwerken is bij ons op school niet alleen essentieel voor kinderen. Ook de leerkrachten en ouders moeten 

goed met elkaar kunnen samenwerken. Wij, leerkrachten en ouders, vormen samen het team van opvoeders dat 

de kinderen begeleidt op hun weg naar volwassenheid. Een goede samenspraak, met respect voor elkaars 

deskundigheid, is dan ook heel belangrijk. Kinderen opvoeden tot zelfstandigheid houdt in dat ze leren omgaan 

met verantwoordelijkheden. Er bestaan immers geen rechten zonder plichten. Daarom dragen kinderen, hoe 

klein ze ook zijn, bewust een aantal verantwoordelijkheden. Dit kunnen taken zijn als: (speel)materiaal opbergen, 

een boodschap overbrengen, lokaal netjes houden, goed omgaan met materialen enz. Hiermee leer je bewust 

verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen functioneren. Als we een leerling de verantwoordelijkheid voor iets 

willen laten dragen, dan achten wij hem of haar daarop aanspreekbaar. Soms is correctie dan ook noodzakelijk. 

Een zeer belangrijke stelregel bij ons is dan ook: fouten maken mag. Ook fouten bieden de kinderen veel 

mogelijkheden tot leren. Met name de wijze waarop er met deze fouten wordt omgegaan, is van groot belang. 

We koppelen deze dan altijd terug met de kinderen. “Wat gebeurde er, wat deed je zelf, wat merkte je bij de 

ander, hoe kun je dit de volgende keer anders doen?” Dit zijn essentiële vragen voor deze bewustwording. 

Samenwerken en zelfverantwoordelijkheid dragen kunnen niet zonder regels en afspraken. Die brengen 

structuur aan in de schoolse leefomgeving. De leerkrachten stellen deze regels en afspraken aan het begin van 

ieder schooljaar samen met de kinderen op. We benoemen onze afspraken in gewenst gedrag, zodat we weten 

wat we van elkaar mogen verwachten. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. 

Daarbij komt het onderwerp ‘pesten’ uitgebreid aan de orde. 

In dit beleidsplan Burgerschap wordt dit allemaal nader uitgewerkt. 
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Bijlage 2 – Kerndoelen in BLINK Wereld – geïntegreerd. 

Kerndoelen die direct of indirect over burgerschap gaan zijn ondergebracht in de kerndoelen mens en 

samenleving: 34 t/m 39 

Kerndoelen 36, 37 en 38 gaan over de kennis van de democratie en rechtstaat zelf, alsmede de grondrechten 

en komen als volgt aan bod in Blink Wereld: 
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Andere kerndoelen die gerelateerd worden aan burgerschap zijn kerndoel 34, 35 en 39. Deze komen als volgt 

aan bod in BLINK Wereld: 
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Buiten het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ zijn er ook kerndoelen Nederlandse taal die relevant 

zijn voor burgerschap. Het betreft de kerndoelen waar aandacht is voor discussie, informeren en 

mediawijsheid. Ook deze doelen komen regelmatig aan bod in de lessen. 
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En ook kerndoel 56 in kustzinnige vorming dat verband houdt met identiteit en cultureel erfgoed komt aan 

bod. 

 

Oefenplaats: Daar waar leerlingen op een veilige manier leren respectvol met elkaar en met elkaars ideeën om 

te gaan. 
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Bijlage 3: Burgerschap in de methode Leefstijl 

 

Met het programma Leefstijl besteden we als school ruimschoots aandacht aan actief burgerschap en sociale 

integratie. Deze onderwerpen zijn verweven in alle Leefstijl‐thema’s. Met behulp van de lessen ontwikkelen de 

leerlingen maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid. De visie van Leefstijl is het bevorderen van 

zelfstandigheid, betrokkenheid en sociaal‐emotionele vaardigheden van jongeren.  

 

Bij optimaal burgerschap maakt iedereen deel uit van een zinvol geheel. Leerlingen worden in de Leefstijl‐lessen 

in staat gesteld om zelf na te denken, los van opgedrongen ideeën en opvattingen, of van politieke correctheid 

of morele druk. Zelfontdekkend leren staat centraal. In Leefstijl‐lessen is ruimte voor experimenteren, 

uitwisseling van opvattingen, het vergaren van kennis en informatie. Er is aandacht voor begrippen als diversiteit, 

democratie en tolerantie. Leerlingen leren respectvol omgaan met verschillen en leren verantwoorde keuzes te 

maken. Leefstijl richt zich op vier dimensies van burgerschap: 1. Politiek‐juridisch burgerschap, 2. Economisch 

burgerschap, 3. Sociaal‐maatschappelijk burgerschap, 4. Vitaal burgerschap. Het accent ligt duidelijk op dimensie 

3 en 4 

 

Hoe zit identiteitsontwikkeling en persoonsvorming in de methode verwerkt? 

Leefstijl is gebaseerd op de educatieve aanpak die bekend staat als Collaborative for Academic, Social and 

Emotional Learning (CASEL). In Nederland beter bekend onder SEL, Sociaal Emotioneel Leren. Door middel van 

SEL leren kinderen omgaan met zichzelf en met anderen en leren ze verantwoorde keuzes te maken. Er wordt 

aandacht besteed aan 5 kerncompetenties, te weten: zelfbewustzijn, zelfregulering, sociaal bewustzijn, 

relationele vaardigheden en het maken van verantwoorde keuzes. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 

mediawijs gedrag. Deze kerncompetenties komen op vaardighedenniveau aan bod in de lessen en worden 

geoefend zowel in offline als in online situaties. 

 

 

 


