Burgerschapsvorming,
een kwestie van leren
Sommige mensen vinden dat de jeugd van tegenwoordig steeds individueler is,
op zichzelf gericht is en asociaal. Onze school is van mening dat je het goede
voorbeeld moet tonen en dat goed burgerschap, net als goed rekenen, te leren
is. Maar dan moeten we daar wel werk van maken.

Een school, een klas, een groepje kinderen, zijn net als de
maatschappij, gebaat bij het hebben en naleven van regels.

stelling en naleving.

Regels die democratisch worden vastgesteld en die als

- Instellen leerlingenraad

grondrechten verankerd zijn in onze maatschappij. Daarnaast

- Methode sociaal emotionele

zijn er fatsoensnormen, eigen verantwoordelijkheden,
samenwerkingsgedrag en onbaatzuchtige vormen van iets voor
elkaar over hebben. Niet omdat het iets extra’s oplevert,
maar gewoon omdat je het prettig vindt iets voor iemand te
mogen doen.
Al die activiteiten, gedragingen en afspraken bij elkaar
noemen we burgerschap. En bij goed burgerschap weet je
daar als individu je weg in te vinden, speel je je rol en maak je
er zo, samen met je medeburgers, een fijne samenleving van.

Onze school maakt serieus werk van goed
burgerschap voor onze leerlingen.
Daarom zijn er verschillende programma’s waar leerlingen
worden geconfronteerd met hun verantwoordelijkheid als
jonge burger. Maar ook situaties waar je op het burgerschap
van anderen mag rekenen krijgen de aandacht.
Onze school maakt kinderen bewust van hun plek in de
samenleving. Ze maken kennis met de samenleving en de
vormen van sociale participaties. Kinderen leren deelnemen
aan de maatschappij en haar instituties, worden bekend met
de uitingen van de Nederlandse cultuur. Wij bereiken dit
door o.a. de volgende thema’s te behandelen;
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- Schoolregels, hun nut, samen-

- Aanbod van godsdienst- en
humanistische vorming
- 4 Mei en adoptering van
oorlogsmonument

ontwikkeling om positief te

- SchoolTV-weekjournaal

leren omgaan met elkaar en de

- Andere culturen in de 		

verschillen
- Vaststelling en handhaving
pest-protocol
- Wereldoriëntatie voor andere
culturen

Nederlandse samenleving
- School schoonmaakdag in de
buurt of het dorp

