
   

   

Visie op Burgerschap op de Wegwijzer 

 
De wereld verandert continu. In de afgelopen decennia heeft onze samenleving zich ontwikkeld van 
een redelijk homogene samenleving naar een samenleving met enorme variëteit en diversiteit. Op de 
Wegwijzer besteden wij aandacht aan het ontwikkelen van sociale maatschappelijke competenties 
die leerlingen in staat stellen te participeren in en bij te dragen aan de diverse, 
democratische samenleving.  
Leerlingen leren over verschillen in godsdienst, levensovertuiging, afkomst, geslacht of seksuele 
gerichtheid en over gelijkheid en solidariteit.  Ze leren op een respectvolle manier hun mening geven 
en luisteren naar anderen.  
Iedereen is uniek en heeft eigen talenten en kwaliteiten, die allemaal even belangrijk zijn. Respect 
voor jezelf, de ander en de leefomgeving vormen de basis van onze visie op burgerschap.  
Burgerschap is een basisvaardigheid en altijd aanwezig. Op de Wegwijzer is burgerschapsvorming 
geen apart vak. Leren en luisteren van en naar elkaar is altijd aan de orde.  
Onze school is een veilige omgeving, waarin leerlingen leren hun eigen identiteit te verkennen, 
zichzelf te zijn, zich in te leven in anderen, samen te werken, te reflecteren en op te komen voor 
zichzelf en anderen.  
Op de Wegwijzer vinden wij het belangrijk onze leerlingen te stimuleren actief te oefenen met het 
handelen naar onze  burgerschapswaarden en kritisch en autonoom te denken en redeneren.   
  
  
Doelstellingen   

• Leerlingen leren hun eigen identiteit te verkennen, opkomen voor zichzelf en 
anderen en om te gaan met verschillen in godsdienst, levensovertuiging, 
afkomst, geslacht of seksuele gerichtheid en over gelijkheid.  

• Leerlingen ontwikkelen hun kennis over en visievorming op actuele 
maatschappelijke thema’s als technologisch burgerschap, duurzaamheid, 
globalisering en digitalisering en media.   

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

  
Burgerschap in ons onderwijs  
Onze visie op burgerschapsvorming zit verweven in het onderwijs dat wij onze leerlingen bieden.   
 
De eerste doelstelling (“Leerlingen leren hun eigen identiteit te verkennen, opkomen voor zichzelf en 
anderen en om te gaan met verschillen in godsdienst, levensovertuiging, afkomst, geslacht of 
seksuele gerichtheid en over gelijkheid”) komt met name naar voren bij de lessen van KiVa/’Wij zijn 
een groep’/ de Gouden Weken en in de methode Trefwoord. In deze methode gaan we zoek naar de 
overkoepelende waarden en normen.  
Daarnaast worden er klassengesprekken gevoerd, met betrekking tot verschillen tussen mensen en 
het accepteren van die verschillen. Soms gebeurt dit aan de hand van jeugdjournaal, maar het kan 
ook ontstaan door een verhaal, een ervaring van de kinderen of een onderwerp in de les.  
Wij vinden het belangrijk dat dit soort gesprekken en onderwerpen de ruimte krijgen. Tijdens de ik-
kring in diverse groepen vertellen de kinderen aan de hand van eigen meegenomen voorwerpen hun 
eigen verhaal en wie zij zijn.  
Vanuit KUVO wordt er aandacht besteed aan diverse culturele uitingen. Bijvoorbeeld een bezoek aan 
een joodse begraafplaats of kerk.  



   

   

 
Onze tweede doelstelling (Leerlingen ontwikkelen hun kennis over visievorming op actuele 
maatschappelijke thema’s als technologisch burgerschap, duurzaamheid, globalisering en 
digitalisering en media) zijn zichtbaar in de themaweken die wij op school hebben:  

• Mediawijsheid: Inzet mediamastergame in groep 7 en 8. Bezoek medialab van de 
politie.  
• Projectmaand: Eens per jaar houden we een projectmaand met een maatschappelijk 
thema: zoals landen of kunst.  
• Milieu: plastic soep lessen vanuit de organisatie ‘Let do it kids’ 
• Groepsdoorbrokend werken: Vanuit de pijler samenlerenleven dragen de oudere 
kinderen zorg voor de jongere kinderen. Bijvoorbeeld: als leesmaatje of helpen bij een 
creatieve activiteit.  
• Sportsterrenkist/nationaal ontbijt: Met het meedoen aan het nationaal schoolontbijt 
hebben we als school aandacht voor gezond eten en drinken. Behalve de vrijdag eten de 
kinderen de rest van de week fruit op school. Door te werken met de Sportsterrenkist 
van Beweegteam Woerden geven we aandacht aan het bewegen in de pauzes op diverse 
manieren. Daarnaast hebben de kinderen twee keer per week les van een vakleerkracht.  
• ANWB streetwise: Door hieraan mee te doen, leren we de kinderen goed anticiperen 
en gedragen in het verkeer. Ook gebruiken we een digitale lesmethode verkeer die 
actuele thema’s behandelt. 
• Talentontwikkeling: Vanuit de pijler jij hebt talent geven wij aandacht aan de 
talenten van de kinderen. Tijdens bepaalde thema’s (kinderboekenweek, vieringen, 
projectweek) laten de kinderen aan de school zien wat hun talent is.  
• Samenwerking met Technohub: Een leerkracht is door de Technohub opgeleid om 
kinderen door de groepen heen meer kennis te laten maken met techniek. Ook wordt de 
Technohub bezocht voor grotere projecten. De leerlingen leren hierbij dat techniek veel 
meer inhoudt dan alleen het ‘maken’ en oriënteren zich op het vak.   
• Bezoek aan bejaardentehuis: We betrekken graag de buurt bij de school. Daar hoort 
ook een bezoek aan het bejaardentehuis bij waarbij de kinderen zorgdragen voor de 
oudere mensen, zo spelen ze spelletjes met hen en maken ze kaarten  
• Goede doelen: We hebben aandacht voor stichting Make A wish en Bag2School, door 
een inzameling vragen we een ieder om iets voor anderen te betekenen.  
• Duurzaamheid: Op school scheiden de kinderen hun afval. Daarnaast is er af en toe 
een warme truiendag.  
• Digitalisering: Tijdens het afstandsonderwijs hebben de kinderen én leerkrachten in 
korte tijd een digitale sprong gemaakt. Via Google Classroom werd er werk klaar gezet en 
ingeleverd en live lesgegeven en gevolgd. Kinderen weten hoe ze kunnen omgaan met de 
chromebook. De school maakt gebruik van de leerlijn programmeren. De communicatie 
met ouders verloopt via de oudercommunicatie app Social Schools.  

 
De derde doelstelling (“Leerlingen leren van, door en over de waarden van de democratische 
rechtsstaat en cultuur. Dit begint met regels, afspraken in de eigen leefomgeving en breidt uit naar de 
samenleving.”) is terug te zien in de regelgeving en afspraken die wij op school hebben. Deze hebben 
wij zowel op klassen- als schoolbreed niveau. We bespreken deze regels met de leerlingen en 
reageren hier consequent op. KiVa/’Wij zijn een groep’/ de Gouden Weken zijn hier goede 
hulpmiddelen bij. De leerlingen leren wat respect inhoudt en om vertrouwen te hebben in elkaar én 
zichzelf. Naast een pestprotocol hebben wij op een school een protocol grensoverschrijdend gedrag 
waarin de stappen worden beschreven bij grensoverschrijdend gedrag. Als school vinden wij korte 
lijntjes met ouders erg belangrijk.  



   

   

Democratie/politiek en debatteren komt aan bod bij wereldoriëntatie in de groepen 7 en 8 in de 
methode Naut/Meander/Brandaan. Hierbij leren kinderen over het ontstaan en het belang van de 
democratie en hoe dit in het dagelijks leven naar voren komt.  
Ook kijken we dagelijks naar het jeugdjournaal, waarbij onderwerpen als democratie en de 
samenleving besproken worden, door middel van de actualiteit. Na het kijken van het jeugdjournaal 
worden stellingen en vragen besproken, waarbij de kinderen kunnen verwoorden hoe zij naar 
bepaalde onderwerpen kijken. Deze actualiteit wordt ook benut bij de lessen die wij van 
Nieuwsbegrip maken; dit is de methode die wij gebruiken voor begrijpend lezen.  
 

Bij de bovenstaande uitwerking van de doelstelling noemen wij specifieke vakken. Dit zijn vakken 
waar burgerschap nadrukkelijk aanwezig is. Burgerschap is er echter altijd. Als er bijvoorbeeld tijdens 
het buitenspelen iets voorvalt waar in de klas over gesproken moet worden doen wij dit ook. 
Het is ook zichtbaar in ons handelen als leerkrachten. Wij hebben immers een voorbeeldfunctie. Wij 
dragen aan de kinderen uit dat ze er mogen zijn, ongeacht het feit dat wij kunnen verschillen in 
godsdienst, levensovertuiging, afkomst, geslacht of seksualiteit. Wij moedigen hier openheid in 
aan en reageren adequaat, zodat de kinderen het positieve effect hiervan zien.   
 
Daarnaast hebben wij een actieve leerlingenraad. Elk jaar wordt de raad opnieuw democratisch  
gekozen nadat de kinderen die dat willen een pitch hebben gehouden. De kinderen uit groep 5 t/m 8 
vergaderen eens per kwartaal samen met een leerkracht om diverse onderwerpen te bespreken die 
leven in de school. Zij gaan de groepen 1 t/m 4 langs om de mening van kinderen te horen.  
 
In groep 1 en 2 leren de kinderen spelenderwijs waarbij ook veel aandacht is voor samen spelen en 
leren en respect voor elkaar.  
Voor de kleuters maken wij gebruik van de methode Kleuteruniversiteit en woorden in de weer. Dit is 
thematisch opgebouwd, waarin ook duurzaamheid, natuur, technologie en burgerschap naar voren 
komen door middel van speelse leeractiviteiten.   
 
 

                                          


