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Inleiding

In de multiculturele samenleving waarin we op dit moment leven, is actief burgerschap
steeds belangrijker geworden. Kennis hebben over en respect hebben voor andere
culturen speelt hierbij een belangrijke rol. Scholen zijn verplicht bij te dragen aan
integratie en burgerschapskunde. Wat actief burgerschap voor KBS Franciscus betekent
en hoe de school hieraan inrichting geeft in het onderwijs, is in dit beleidsdocument te
lezen. Wij zijn ervan overtuigd dat actief burgerschap en sociale integratie een essentieel
onderdeel van de opvoeding is. Zowel thuis als op school moet dit aan de orde komen.
De invoering hiervan op de basisschool moet ertoe leiden dat leerlingen voorbereid
worden op deelname aan de multiculturele samenleving. Democratie en omgangsvorming
moeten nadrukkelijk naar voren worden gebracht.

Bij burgerschapsvorming zijn kennis, vaardigheden en houdingen belangrijk. Dit kan
worden bereikt door het oefenen van democratische principes in de klas en op school, het
bijdragen door leerlingen aan de kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheid en
ruimte voor initiatieven te geven.

De school is een veilige oefenplaats voor goed burgerschap. Op KBS Franciscus staat de
katholieke levensbeschouwing centraal. Het katholieke karakter wordt zichtbaar gemaakt
in de omgang met elkaar, onze opvoedkundige taak, het godsdienstonderwijs, oriëntatie
op waarden en normen, gebed en vieringen, de relatie met de plaatselijke
Verrijzenisparochie, aandacht en respect voor andersgelovigen en mensen uit andere
culturen. Wij creëren in school een sfeer waarin men open staat voor elkaar en ieder in
zijn/haar waarde laat. Alle leerlingen komen in aanraking met het katholieke geloof, ook
zij die een andere of geen geloofsovertuiging hebben. Onze school is dan ook een school
waar iedereen zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging of wat voor
kenmerk dan ook, welkom is.

Wij streven ernaar onze leerlingen goed voor te bereiden, zodat zij straks hun weg
kunnen vinden in de veelheid van mogelijkheden. Zodat zij zich als mens kunnen
ontplooien en zich in de maatschappij een eigen plaats kunnen verwerven. We zullen
leerlingen moeten leren kiezen, rekening houdend met alle positieve en negatieve zaken
en met respect voor de overtuiging van anderen. We willen leerlingen leren samen te
bouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect beter tot
ontwikkeling kunnen komen. We willen een leeromgeving creëren waarin leerlingen
ondervinden dat samenwerking nuttig en aangenaam is. We zorgen ervoor dat de school
openheid, warmte en een goede sfeer uitstraalt, waar ontmoeten en ontdekken
sleutelwoorden zijn. Burgerschap is niet bedoeld om brave burgers voort te brengen. Op
KBS Franciscus leren wij de leerlingen, dat zij recht hebben op een eigen mening, maar
ook respect moeten hebben voor de mening van anderen.

De visie van KBS Franciscus ‘samen het beste uit ieder kind’, geeft aan dat de school
actief burgerschapsvorming belangrijk vindt. Leerlingen groeien niet alleen in de wereld
op, maar zijn in de maatschappij samen met andere leerlingen. Onze school vindt het
belangrijk dat de leerlingen een positieve bijdrage kunnen leveren in de samenleving
vanuit de visie van de school.

In het eerste hoofdstuk wordt de visie op actief burgerschapsvorming en sociale
integratie beschreven. Daarnaast worden de doelen en de passende kerndoelen
beschreven.

In het tweede hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de populatie op KBS
Franciscus. In het derde hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze KBS Franciscus
invulling geeft aan actief burgerschap en sociale integratie.

3



Er wordt op verschillende methodes en activiteiten ingezoomd, wat in diverse paragrafen
is beschreven. In het laatste hoofdstuk komt de school als oefenplaats aan bod, welke
omgangsregels er op school gelden en op welke wijze de leerlingen gevolgd worden.
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Hoofdstuk 1 Visie op burgerschapsvorming en sociale integratie

Wij zien het als een taak van de school om leerlingen op te voeden tot evenwichtige,
fatsoenlijke, democratische, participerende en coöperatieve burgers van de Nederlandse
samenleving. Zij moeten goed met zichzelf en met anderen om kunnen gaan en deel
kunnen nemen aan de samenleving. Als school willen wij leerlingen regels, waarden,
normen en samenwerking bijbrengen. Als de leerlingen van KBS Franciscus doorstromen
naar het voortgezet onderwijs, willen wij leerlingen afleveren die stevig in de wereld
staan met een goed gevoel van eigenwaarde, respectvol en eerlijk met elkaar omgaan en
op die manier een steentje bij kunnen dragen aan onze maatschappij. Wij willen dat de
leerlingen begrijpen hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat er van hen verwacht
wordt om in zo’n rechtsstaat goed te kunnen functioneren. Vanuit onze katholieke
identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven
staan en dat de leerlingen kennis hebben van diverse religies en culturen en vanuit daar
naar problemen kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven. Op KBS Franciscus
leren zij op een verdraagzame manier met elkaar om te gaan. De school functioneert
hierbij als een veilige oefenplaats voor leerlingen. Burgerschapsvorming is op KBS
Franciscus niet een apart vak, maar zit verweven in ons hele onderwijsaanbod.

1.2. Kerndoelen
Aan integratie en burgerschap voor het primair onderwijs zijn de volgende kerndoelen
gerelateerd:

● De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid
van henzelf en de ander (kerndoel 34)

● De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als
verkeersdeelnemer en als consument (kerndoel 35)

● De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting
en de rol van de burger (kerndoel 36)

● De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen (kerndoel 37)

● De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om
te gaan met verschillen in opvattingen van mensen (kerndoel 38)

● De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu (kerndoel 39)

Deze doelen zijn te bereiken door het onderwijs te groeperen rondom drie
kernconcepten:

1. Burgerschapsvorming vanuit democratie
2. Burgerschapsvorming vanuit participatie
3. Burgerschapsvorming vanuit identiteit
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Op basis van deze kerndoelen zijn de doelen specifiek gemaakt voor het onderwijs op
KBS Franciscus.

- De leerlingen leren de wereld om hen heen ontdekken
- De leerlingen weten wat democratie inhoudt en kunnen daar naar handelen
- De leerlingen kunnen hun mening geven over maatschappelijke thema’s en

beargumenteren
- De leerlingen kunnen elkaars mening respecteren en staan open voor andere

meningen
- De leerlingen weten dat niet iedereen hen aardig vindt en dat dat zo hoort
- De leerlingen kunnen zeggen wat ze denken en voelen
- De leerlingen zijn actief betrokken bij thema’s die spelen in onze samenleving
- De leerlingen leren verantwoordelijkheden te nemen voor anderen
- De leerlingen hebben respect voor andere opvattingen en overtuigingen
- De leerlingen ontwikkelen vaardigheden die passen bij de visie van de school

‘samen het beste uit ieder kind’
- De leerlingen weten welke andere culturen en geloven er zijn
- De leerlingen kunnen samen werken
- De leerlingen leren over het milieu en hoe zij een steentje bij kunnen dragen aan

een beter en schoner milieu
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Hoofdstuk 2. Populatie KBS Franciscus

Katholieke basisschool Franciscus staat in de wijk Zwanenkamp in Maarssenbroek.
Maarssenbroek is een gebied bij het dorp Maarssen in de Nederlandse provincie Utrecht.
Bestuurlijk is het vandaag de dag een van de 12 kernen in de gemeente Stichtse Vecht.

Maarssenbroek bestaat uit 14 wijken, elk met hun eigen kenmerken en bouwstijlen. Het
centrum van Maarssenbroek, tevens het centrum van heel Maarssen maar ook interlokaal
knooppunt is de wijk Bisonspoor. In Bisonspoor bevinden zich kantoren en woningen in
torengebouwen, boven op het overdekte winkelcentrum Bisonspoor. Verder is aan de
rand van Bisonspoor ook het station, gevestigd in een groot multifunctioneel gebouw.
Vanaf dit station vertrekt elk half uur een Sprinter richting Utrecht Centraal en een
Sprinter richting Breukelen / Amsterdam. In Pauwenkamp bevindt zich qua voortgezet
onderwijs het Niftarlake College en in Valkenkamp de Rientjes.

Vanaf de middeleeuwen tot circa 1970 vormde Maarssenbroek een agrarisch gebied. In
een gedeelte van die periode werd tevens onder de noemer Maarssenbroek
een gemeente, waterschap en een polder bedoeld. Na 1970 ontstond met grootschalige
nieuwbouw min of meer een forensen-/satellietstad met zo'n 23.190 inwoners (CBS
2021) die behoort tot de grootstedelijke agglomeratie Utrecht. In tegenstelling tot het
oude gedeelte van het dorp heeft Maarssenbroek dan ook een zeer stedelijke uitstraling.

De leeftijdsopbouw in Maarssenbroek is als volgt:

Leeftijd Aantal in procenten (%)
0 tot 15 jaar 17%
15 tot 25 jaar 12 %
25 tot 45 jaar 28 %
45 tot 65 jaar 32 %
65+ 10 %

Binnen Maarssenbroek bestaat de populatie uit ruim 10 procent inwoners met een
migratieachtergrond, hierdoor is Maarsenbroek een overwegend wit dorp. KBS Franciscus
heeft weinig leerlingen met een migratieachtergrond. De leerlingen komen daardoor in
hun directe omgeving weinig in aanraking met verschillende culturen. Daarom is de
school zich ervan bewust dat diversiteit moet worden opgezocht of in de school moet
worden gehaald. Wij zien het als onze taak om de leerlingen voor te bereiden op een
samenleving waar meer diversiteit voorkomt.

De leerkracht functioneert als model en draagt in de dagelijkse omgang met de leerlingen
sociale kennis, vaardigheden en een voorbeeldhouding over. Hiermee beïnvloedt hij of zij
niet alleen het gedrag van de leerlingen, maar ook het gevoel van veiligheid.

De ouders binnen de school zijn over het algemeen bij de school betrokken, vanuit school
wordt hiervoor aandacht gevraagd, door werkgroepen, bijeenkomsten en activiteiten. De
groep ouders/verzorgers kenmerkt zich als een groep met een diverse
achtergrond/opleiding. Er is weinig variatie in geloofsovertuigingen. De school is hiermee
een goede afspiegeling van de omgeving, maar minder van de maatschappij. De ouder-
en leerling populatie en de dorpscultuur laat indirect gevolgen zien voor ons beleid m.b.t.
actief burgerschap en sociale integratie. Doordat veel leerlingen weinig in aanraking
komen met andere (niet westerse) geloofsovertuigingen, culturen en gewoontes is het
van belang dat hier kennis van genomen wordt en dat zij een open houding kunnen
aannemen. Er wordt al een aantal jaren door een vakdocent levensbeschouwelijk
onderwijs gegeven (Pastor Hedwig).
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Hoofdstuk 3. Invulling burgerschapsvorming en sociale integratie

Om een invulling te geven aan de kerndoelen en de door ons gestelde doelen, wordt
gebruik gemaakt van verschillende methodes en activiteiten.

3.1. Trefwoord
Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs en bevat eigentijdse
verhalen en Bijbelverhalen. Vijf keer per jaar wordt er een nieuwe handleiding
uitgebracht, zodat er altijd ingezoomd kan worden op actuele maatschappelijke thema’s.
De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal. De methode heeft een open blik
op de werkelijkheid. Bij de thema’s staan vragen centraal waarbij er van de leerlingen
een actieve rol wordt verwacht. Minimaal één keer per week wordt er in alle klassen op
KBS Franciscus gebruik gemaakt van deze methode, waarbij ingezoomd wordt op de
actualiteit en waarbij leerlingen gevraagd wordt hun mening te geven.

Maatschappelijke thema’s komen aan bod. De leerlingen kunnen tijdens deze lessen hun
mening geven over maatschappelijke thema’s. De leerlingen zijn actief betrokken bij
thema’s die spelen in onze samenleving.

3.2. Kanjertraining
De Kanjertraining is onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Deze methode
is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren
(curatief). De Kanjertraining is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) goedgekeurd
als anti-pestprogramma. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan kerndoel 34 om zorg te
dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de leerlingen. KBS Franciscus
streeft naar een positieve, opbouwende sfeer met duidelijke grenzen voor alle
betrokkenen. We doen dit binnen de kaders van de wet enerzijds en binnen het kader
van de kanjerafspraken anderzijds. Dit past bij de missie van school dat we streven naar
een veilige omgeving. Vanaf 2014 is op KBS Franciscus begonnen met de Kanjertraining,
waarbij het team is opgeleid tot kanjertrainer. In 2017 zijn alle leerkrachten en directie
van KBS Franciscus opnieuw geschoold of bijgeschoold
in de Kanjertraining.

De uitgangspunten, afspraken en werkwijzen om te
komen tot een sociaal veilige school staan beschreven
in het beleidsplan sociaal veilige school. Dit plan
beschrijft wat wij op school doen aan sociaal wenselijk
gedrag en hoe wij preventief werken aan sociaal
onwenselijk gedrag. Wanneer alle inspanningen ten spijt
toch ongewenst gedrag optreedt en het gedrag blijkt
dan ook nog eens hardnekkig te zijn, treedt het
pestprotocol in werking. Dit pestprotocol is er op gericht
dat onwenselijk gedrag stopt. Het is curatief van
karakter. Het leidt tot een stappenplan wat ertoe moet
leiden dat het ongewenste gedrag stopt. De stappen die
dan worden gezet zijn in het (pest-)protocol
beschreven. In iedere klas is dit stappenplan met de
stappen zichtbaar opgehangen.
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3.2.1 Volgen van leerlingen op sociaal-emotioneel gebied
Om de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied te kunnen volgen, gebruikt KBS
Franciscus het Kanjer volg-en adviessysteem Kanvas. Twee maal per jaar vult de
leerkracht Kanvas in, waarbij gekeken wordt naar opvallende scores van leerlingen of de
verhoudingen binnen de groep. De opvallende resultaten worden met ouders besproken
tijdens de rapportgesprekken in februari. Leerlingen vanaf groep 5 vullen tevens een
leerlingen vragenlijst en een sociogram in.

3.3. Projectonderwijs op KBS Franciscus
Vanaf schooljaar 2017-2018 is de school langzaam de weg van het projectonderwijs aan
het onderzoeken. Onder projectonderwijs verstaan wij als school het volgende:
‘Projectonderwijs probeert een verbinding te maken tussen de geleefde werkelijkheid
buiten de klas en het leren in de klas’. Leerlingen kunnen de vragen die zij in het ‘echte’
leven tegenkomen onderwerpen aan een systematisch onderzoek (v. Oers & Tanis &
Dobber & Zwart, 2014)’. Het doel vanuit burgerschapsvorming hierbij is dat de leerlingen
de wereld om hen heen leren ontdekken. Het systematisch onderzoek zal plaatsvinden
door de cyclus van het onderzoekend leren te introduceren in de groepen. Binnen de
cyclus van het onderzoekend leren is het van belang dat de leerling en zijn vragen
centraal staat. Tijdens projectonderwijs probeert de leerkracht leerlingen te prikkelen een
onderzoekende houding te hebben. Er wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt. De
thema’s die worden gekozen worden schoolbreed uitgewerkt en sluiten zoveel mogelijk
aan bij de belevingswereld van de leerling en bij de al bestaande methoden die worden
gebruikt op het gebied van creatieve vakken, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en
techniek. Om goed onderzoek te kunnen doen, moeten leerlingen o.a. beschikken over
rekenvaardigheden, communicatieve vaardigheden, presentatie vaardigheden en
taalvaardigheden.

Een aantal speerpunten om leerlingen hierin meer vaardigheden te geven zijn:

- De leerling kan zelf onderzoeksvragen stellen, de leerling staat centraal
- De leerling leert van zelfstandig werken, zelfstandig te leren en uiteindelijk zou

het mooi zijn als leerlingen zelfgestuurd kunnen leren
- De leerling is actief betrokken bij het onderwijs
- De leerling werkt op zijn eigen niveau
- De leerkracht krijgt een begeleidende rol
- De leerkracht heeft oog voor talenten van ieder kind
- De leerkracht maakt gebruik van een ontwikkelingsgerichte aanpak
- De leerkracht biedt alle leerlingen een veilige omgeving
- De leerkracht creëert een rijke leeromgeving

De vorm van het projectonderwijs is nog volop in ontwikkeling. De school wil de thema’s
uit de methodes aardrijkskunde, geschiedenis en biologie hiervoor gebruiken. Hoe dit
projectmatig onderwijs er uit gaat zien is nog niet concreet. Aankomend schooljaar zal de
school zich hier verder in ontwikkelen en hier keuzes in maken.

3.4. Wereldoriëntatie op KBS Franciscus
Als school kiezen wij er bewust voor om vakgericht te werken rondom de vakken van
wereldoriëntatie en niet geïntegreerd. Wij bieden apart aardrijkskunde, geschiedenis en
natuur en techniek aan voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Naast de methode
gebruiken wij ook de digitale software om de lessen te ondersteunen. Met dit
lesmateriaal bieden wij wereldoriëntatie thematisch en op een onderzoekende manier aan
en gaan de leerlingen echt de diepte in bij de vakken. Naast de reguliere thema’s zijn er
voor de groepen 5 t/m 8 ook vijf projectthema’s beschikbaar, waarin extra stof wordt
aangeboden. De methode Blink Wereld voldoet volledig aan de kerndoelen. In het
thema-overzicht (4.7.) staat aan welke kerndoelen er per thema wordt gewerkt
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3.4.1. Blink Wereld - geschiedenis
Met Blink Wereld – geschiedenis brengen we geschiedenis dichtbij. We geven de
leerlingen een historische sensatie en helpen de leerlingen om zich te verplaatsen in een
andere tijd. De spannende verhalen die de leerkracht zelf voorleest of vertelt samen met
de indringende beelden op het digibord en de muziek, komen de verschillende tijdvakken
tot leven. We integreren de tijdvakken in een meeslepend verhaal met indringende
illustraties. Hierdoor kunnen leerlingen feiten en verbanden beter plaatsen en begrijpen.
De focus ligt op de essentie van ieder tijdvak. Hoe voelde het om toen te leven? Hoe zag
het eruit? Wat hoorde je en wat zag je? Blink Wereld – geschiedenis overlaadt leerlingen
niet met feiten, jaartallen en gebeurtenissen, maar creëert de kapstokken waaraan in het
voortgezet onderwijs de verdieping kan worden opgehangen.
Alle vakgerichte thema’s van Blink Wereld hebben een vraaggestuurd lesmodel. De
leerlingen gaan zelf op onderzoek uit. Uiteraard komen de verschillende vakspecifieke
vaardigheden hierbij aan bod. In de lessen leven leerlingen zich in en leren ze kritisch te
denken. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven als soldaat in de Eerste Wereldoorlog.
Door te ervaren hoe je kon overleven in de tijd van jagers en boeren. Of door te voelen
en ruiken hoe het echt was in de Gouden Eeuw.

3.4.2. Blink Wereld - aardrijkskunde
Met Blink Wereld – aardrijkskunde proberen wij aardrijkskunde betekenisvol te maken.
Vanuit verschillende thema’s ontdekken de leerlingen hoe de wereld in elkaar zit. Door te
werken met prachtige foto’s, duidelijke animaties en praktische opdrachten wordt
aardrijkskunde tastbaar voor leerlingen. De focus ligt op de wereld en de verschillende
culturen en omstandigheden. Hoe komt een fossiel van een zeedier bovenop een berg?
Wat zit er eigenlijk in een kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een
plattegrond? Alle vakgerichte thema’s van Blink Wereld hebben een vraaggestuurd
lesmodel. De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit. Uiteraard komen de verschillende
vakspecifieke vaardigheden hierbij aan bod. In de lessen leven leerlingen zich in en leren
ze kritisch te denken. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen in andere landen en
werelddelen leven. Ze ontdekken wat er zo bijzonder is aan de Nederlandse cultuur. Of de
leerlingen spelen samen dat ze de Europese Unie zijn. En ervaren zo zelf wat dat
betekent.

3.4.3. Blink Wereld - natuur & techniek
De methode Blink Wereld voor natuur & Techniek wordt gebruikt om leerlingen meer
kennis te geven over de wereld om hen heen. Vanuit de methode worden leerlingen stap
voor stap meegenomen om de wereld om hen heen te ontdekken en verandert de manier
waarop ze naar die wereld lijken. Met prachtige foto’s, grappige filmpjes en uiteraard
proefjes en onderzoekjes worden de lessen binnen een thema aangeboden. Leerlingen
gaan aan de slag met eigen leervragen zoals bijvoorbeeld; Hoe kun je een tornado
maken? Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier uitsterft? Hoe kun je veilig een
stroomdraad aanraken? Alle vakgerichte thema’s van Blink Wereld hebben een
vraaggestuurd lesmodel. De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit. Uiteraard komen de
verschillende vakspecifieke vaardigheden hierbij aan bod. In de lessen gaan leerlingen
zelf ontwerpen en innoveren. Ze ontwerpen een diervriendelijke plek in Artis, starten een
eigen limonadefabriek of beschrijven een eigen proefje dat laat zien hoe luchtdruk werkt.
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3.4.4. Verkeersmethode VVN
Onze VVN Verkeersmethode bestaat uit verkeerslessen, praktijklessen en
thuisopdrachten. We geven hiermee lessen voor groep 1 t/m 8. Dankzij deze doorlopende
leerlijn bereiden wij onze leerlingen goed op voor het Nationale VVN verkeersexamen en
nog belangrijker om veilig en zelfstandig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Elke les
heeft een flexibele opbouw: waarbij de leerkracht zelf bepaalt in welke volgorde de
lesfasen introductie, instructie, verwerking en evaluatie worden doorlopen. We
behandelen niet alleen de verkeersregels- en borden, maar we leren de leerlingen ook de
vaardigheden, veiligheidsbewustzijn en houding aan.

3.5 Overig
Als school vinden wij het belangrijk om naast goede doelen, onze leerlingen ook zoveel
mogelijk betrokken te maken bij maatschappelijke vraagstukken en organisaties.
Jaarlijks doet KBS Franciscus mee aan de ‘week van de mediawijsheid’, en de ‘week van
de lentekriebels’. In groep 8 worden er lessen gegeven door bureau HALT en in groep 7
wordt meegedaan met de Kinderpostzegels.

3.5.1. Goede doel
Ieder jaar kiest KBS Franciscus een goed doel, om de leerlingen bewust te maken dat
hoe de leerlingen in Maarssen opgroeien niet vanzelfsprekend is. Daarnaast is er ook
ieder jaar een actie met het inzamelen van levensmiddelen voor de voedselbank. Behalve
geld inzamelen, worden de projecten levendig gemaakt door een informatieronde in de
klassen door betrokkenen.
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Hoofdstuk 4 De school als veilige oefenplaats

De school dient als veilige oefenplaats voor democratie, participatie en het omgaan met
diversiteit. De betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid
lijkt de afgelopen jaren te zijn afgenomen. Rechten en plichten die horen bij burgerschap,
lijken soms wat op de achtergrond te zijn geraakt. Verwant aan het leren van sociale
competenties is het leren van gedrags- en omgangregels die het sociale verkeer ordenen.
Het gaat hier om de gewoonten en regels rond beleefdheid en fatsoen, als uitdrukking
van de codes die gelden in het sociale Beleid burgerschapsvorming en sociale integratie.
Op KBS Franciscus leven we als leerlingen, leerkrachten en ouders en instanties om de
school heen in een mini samenleving. Op school oefenen de leerlingen in het samenleven
met elkaar. Dit doen wij op KBS Franciscus door het gezamenlijk opstellen van
schoolregels en groepsregels, het bespreken van sociaal gedrag zoals het luisteren naar
elkaar, op je beurt wachten, geen vuil op straat of plein gooien, elkaar respectvol
behandelen. De leerlingen leren op KBS Franciscus hoe het is om te leven in een
democratie. En hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen. Soms gaat het goed, andere
keren zou het beter kunnen. We vragen de leerlingen geregeld mee te denken over
schoolzaken (leerlingenraad). Bijvoorbeeld door een tekenwedstrijd voor de inrichting van
het plein en door hen mee te laten denken over de invulling van schoolprojectvieringen.
Volgen van leerling resultaten gebeurt door het LVS Cito. Het volgen op het gebied van
sociaal-emotionele ontwikkeling gebeurt aan de hand van KANVAS.

4.1. Invulling aan actief burgerschap en sociale integratie
Om burgerschap voor KBS Franciscus vorm te geven in dit beleidsplan, hebben wij
gebruik gemaakt van de brochure “Leerplanverkenning actief burgerschap” van het SLO
(nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).

De drie domeinen welke in hoofdstuk 1 zijn genoemd, die de essentie van
burgerschapsvorming duidelijk naar voren brengen, zijn: democratie, participatie en
identiteit. Voor deze domeinen is een aantal inhouden beschreven. De domeinen zijn
sterk aan elkaar gerelateerd.

4.1.1. Democratie:
In het onderwijs is het aanleren van een democratische houding een belangrijk aspect.
Het ontwikkelen van die houding is gebaat bij continuïteit, herhaling en impliciete en
expliciete beïnvloeding. Het opdoen van ervaringen en reflectie daarop is cruciaal.
Democratie gaat ook over keuzes maken. Democratische vaardigheden en houdingen
hebben vooral betrekking op de alledaagse omgangsvormen.

4.1.1.1. Einddoelen democratie:
∙ Kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming
∙ Democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden

4.1.2. Participatie:
Meedoen aan de samenleving kan zich afspelen op verschillende niveaus (klas, school,
vereniging, buurt, stad, regio enz.). Participeren is afhankelijk van motivatie: het willen
participeren. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij graag mee willen doen, meedoen in
sociale verbanden, meedenken over oplossingen en meebeslissen over zaken die hen
aangaan. Participatie vereist inzicht en vertrouwen in eigen kunnen. Een geleidelijke
opbouw van participatiemogelijkheden en positieve ervaringen zullen bijdragen aan het
ontwikkelen en in stand houden van de wil om te participeren.
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4.1.2.1. Einddoel participatie:
∙ Kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak, vaardigheden en houding
die nodig zijn, om op de school en in de samenleving actief mee te kunnen doen

4.1.3. Identiteit:
De identiteit van een leerling wordt gevormd in de relatie met anderen, terwijl die
identiteit weer bepalend is voor de manier waarop de sociale omgeving wordt
vormgegeven. Een leerling zal een balans moeten vinden tussen enerzijds zelfrealisatie
en het leven volgens eigen waarden en normen, en anderzijds de grenzen en
beïnvloeding van de omgeving. Dit brengt onzekerheden met zich mee. Net als voor
participatie geldt voor identiteit dat leerlingen moeten leren om te gaan met deze
onzekerheden door flexibel en kritisch te zijn en te leren om terug te vallen op een eigen
morele basis en gevoel van eigenwaarde.

4.1.3.1. Einddoelen identiteit:
∙ Verkennen van de eigen identiteit en die van anderen
∙ Voor welke levensbeschouwelijke waarden sta ik en hoe maak ik die waar

4.2. Rol van de leerkracht
De leerkracht is de professional die op de hoogte is van de gestelde leerdoelen en vervult
voornamelijk een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen.
Vooral wanneer het gaat om gelijkwaardigheid tussen mensen, het betrekken en
motiveren van leerlingen, het ingaan op actuele gebeurtenissen en incidenten binnen en
buiten de school. Het (voorbeeld) gedrag van de leerkracht is erg bepalend bij
burgerschap. De leerkracht moet daarbij zijn visie en doelen omzetten in leeractiviteiten
en voorbeeldgedrag. De leerkracht is zich bewust van de doelen die behaald dienen te
worden. De leerkracht onderhoudt de contacten met de ouders en eventueel instanties in
de schoolomgeving.

Binnen een team is het van belang om met enige regelmaat aandacht te besteden aan
doelen van burgerschapsvorming en pedagogisch- didactische werkwijzen. Dit realiseren
wij door maandelijks in de verschillende overleggen, ook Kanjertraining en daarmee
burgerschap ter sprake te brengen. Ook wordt dit punt een aantal maal per jaar op de
studiedagen besproken.

Het voltallige team van KBS Franciscus ziet het als taak om leerlingen te ontwikkelen tot
actieve burgers in de huidige pluriforme samenleving. Om dit te bereiken dienen de
leerlingen t.a.v. actief burgerschap, kennis en inzicht te verwerven en vaardigheden en
basishoudingen te ontwikkelen. De school is een gemeenschap waar actief invulling wordt
gegeven aan de drie domeinen van burgerschap: democratie, participatie en identiteit.
De school is om deze reden een perfecte oefenplaats voor goed burgerschap.

In de klas, in het schoolgebouw, op het schoolplein en in de directe schoolomgeving,
komen leerlingen in aanraking met processen, gedragingen en gebeurtenissen die ook
voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op school wordt een kind gestimuleerd voor zijn
mening uit te komen en deze te beargumenteren. Ook wordt leerlingen geleerd respect
te hebben voor mensen die anders zijn. Het kan zijn sociale vaardigheden verder
ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan meedenken
en meebeslissen. De school is de maatschappij in het klein.

Op deze manier willen wij de leerlingen ontwikkelen tot kritische democratische burgers.
Hierbij is waardeontwikkeling een doorlopend proces waarbij een kritische houding net zo
van belang is als een communicatieve houding en inlevingsvermogen (empathie). Het
gaat hier om: Houdingen, vaardigheden en kennis (zie onderstaand schema).
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Democratie Participatie Identiteit
Houding ∙ Verantwoordelijkheid

voor gemeenschap en
gemeenschapsbelang
∙ Omgaan met kritiek
∙ Kritische houding
∙ Respecteren van
verschillen en
diversiteit
∙ (sociale)
rechtvaardigheid
∙ Vreedzaam oplossen
van conflicten
∙ Gelijkwaardigheid
∙ Openheid naar de
samenleving

∙ Betrokkenheid
∙ Gelijkwaardigheid
∙ Begrip voor anderen
∙ Tolerantie
∙ Respect voor wet en
wetsdragers
∙ Opkomen voor de
rechten van anderen
∙ Zorg voor sociale en
fysieke omgeving
∙ Oplossingsgerichtheid

∙ Respecteren van verschillen
in opvattingen en leefwijzen
∙ Vrijheid van meningsuiting
∙ Geweldloosheid
∙ Respecteren van
(verschillen in) waarden en
normen
∙ Openheid naar diversiteit
∙ Houding ten aanzien van
orde, netheid en discipline
∙ Gelijkwaardigheid
∙ Kritisch
∙ Autonomie

Democratie Participatie Identiteit
Vaardigheden · Informatie opdoen en

beoordelen; feiten en
meningen
onderscheiden
∙ Historische bronnen
gebruiken
∙ Vergelijken van
individuele belangen,
belangen van
specifieke groepen en
collectieve belangen
∙ Overleg en planning in
een groep
∙ Bijdragen aan
besluitvorm
∙ Omgaan met kritiek,
verschillen en
conflicten
∙ Gedragen vanuit
respect voor algemeen
aanvaarde waarden en
normen
∙ Dialoog, discussie,
debat en argumenteren

· Sociaal
communicatieve
vaardigheden
∙ Omgangsvormen
∙ Onderscheiden
individuele en
gemeenschappelijke
belangen
∙ Samenwerken in een
pluriforme groep
∙ Adequaat reageren
∙ Omgaan met
belangentegenstellinge
n ∙ Publieksgericht
spreken en schrijven
∙ Herkennen van
discriminatie en
onverdraagzaamheid

· Omgaan met vrijheden en
keuzes maken vanuit eigen
ethisch kader
∙ Vanuit eigen identiteit een
bijdrage leveren aan de
omgeving
∙ Wisselen van perspectief
∙ Individuele en
gemeenschappelijke
belangen onderscheiden
∙ Omgaan met
loyaliteitsconflicten
∙ Eigen identiteit en
opvattingen in balans
brengen met eisen van de
samenleving
∙ Reflecteren op eigen
standpunt en gedrag
∙ Verkennen van posities in
maatschappelijke dilemma`s
∙ Vergelijken van opvattingen
∙ Herkennen van
discriminatie en
onverdraagzaamheid
∙ In discussie of debat de
eigen opvattingen
ontwikkelen
∙ Omgaan met groepsdruk
∙ Omgaan met diversiteit

Democratie Participatie Identiteit
Kennis · Parlementaire

democratie
∙ Democratische
rechtstaat
∙ Nederlandse en
Europese
staatsinrichting
∙ Politiek bestel

∙ Rol van burgers in
democratie
∙ Mensen- en
kinderrechten
∙ Gemeenschap
∙ Instituties
∙ Macht, zeggenschap
en inspraak

· Gemeenschap
∙ Cultuur en socialisatie
∙ Cultuuruitingen
∙ Diversiteit
∙ Radicalisering
∙ Europese dimensie
∙ Multicultureel en pluriforme
samenleving
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∙ Inzicht in
maatschappelijke
dilemma`s
∙ Macht en
zeggenschap
∙Gemeenschaps-belang
en Maatschappelijke
instituties
∙ Mensenrechten
∙ Grondwet
∙ Rechtvaardigheid
∙ Belang media/
vrijheid van
meningsuiting
∙ Historische aspecten
en personen
democratie in
Nederland
∙ Diversiteit en
pluriformiteit

∙ Betaald en onbetaald
werk
∙ Minimale (spel) regels

∙ Sociale integratie
∙ Geestelijke stromingen
Religie en levensbeschouwing
∙ Historische gebeurtenissen
∙ Mensenrechten
∙ Loyaliteitsconflicten
∙ Sociale ongelijkheid
∙ Posities en rollen

4.3. Pedagogisch klimaat
Democratie en burgerschap zijn geen gebieden die in aparte lesjes onderwezen worden
op school. Beiden maken deel uit van het pedagogisch klimaat op onze school. Hoe
leerlingen opgevoed worden, hoe personeelsleden met elkaar omgaan, de houding,
kennis en vaardigheden die daarbij nodig zijn vormen het pedagogisch klimaat waarbij
democratie een leidend principe is. Natuurlijk is opvoeden tot democratie niet alleen de
taak van de school. Voor veel leerlingen heeft de opvoeding thuis, binnen de eigen
levensbeschouwelijke gemeenschap, in de peergroep (subcultuur), op straat, of in de
vereniging meer invloed op het vormen tot democratische burgerschap dan het
onderwijs. Dit betekent een relativering van de verwachtingen en van de effecten van
burgerschapsvorming. Scholen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
wijze waarop de toekomstige burger zich zal gaan manifesteren. Dat laat onverlet dat wij
ons pedagogische klimaat en ons onderwijs zo inrichten dat er sprake is van een open en
respectvolle leeromgeving gebaseerd op democratische waarden. En dan gaat het niet
alleen om het overbrengen van kennis over democratie, maar vooral om leerlingen te
leren zich te gedragen in een democratische gemeenschap.

4.3.1. Leerlingenraad
Op KBS Franciscus werken wij met een leerlingenraad. Er is een brede
vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. De leerlingen worden
democratisch gekozen en denken mee met het schoolbeleid en geven feedback op ideeën
en werkwijzen (zie notitie leerlingenraad).

De leerlingenraad heeft tot doel:
● Leerlingen mee te laten denken en praten over zaken die hen aangaan op school.
● Leerlingen leren een positief kritische en constructieve houding aan te nemen.
● Leerlingen ervaren dat zij een vertegenwoordiger kunnen zijn van hun klas naar

de schoolorganisatie.
● Leerlingen ervaren hoe een democratie kan werken.
● De leerlingen krijgen een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel

m.b.t. de school.
● Leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering (overleggen, discussiëren

en samenwerken).
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4.4. Oriëntatie op jezelf en de wereld
Veel zaken rond burgerschap komen aan de orde in de lessen wereldoriëntatie,
taalonderwijs en Kanjertraining. De door ons gebruikte methoden schetsen een
realistisch beeld van de maatschappelijke werkelijkheid, waarin zich problemen kunnen
voordoen als discriminatie of racisme. Leerlingen begrijpen dat discriminatie
ontoelaatbaar is en een reden voor verzet. Ze leren inzien dat vooroordelen voortkomen
uit stereotype denken. Ideeën over vermeende inferioriteit (minderwaardigheid) of
superioriteit van groepen mensen worden aan de kaak gesteld.

Onze methoden gaan uit van een pluriforme samenleving. Er wordt aandacht geschonken
aan verschillen tussen mensen en groepen op uiteenlopende terreinen als familie- en
gezinsrelaties, leefgewoonten, woonvormen, taal, kunst, religie, waarden en normen. De
leerlingen ontdekken dat zich ook binnen etnische groepen zelf verschillen kunnen
voordoen. Verschillen worden overigens niet benadrukt, maar komen, evenals
overeenkomsten, op een vanzelfsprekende manier aan de orde. Er wordt aandacht
besteed aan sociale relaties tussen mensen met verschillende achtergronden.
Volwassenen en kinderen gaan op een fatsoenlijke manier en respectvol met elkaar om,
ongeacht hun maatschappelijke positie, leeftijd, sekse of etnische achtergrond. Relaties
worden gekenmerkt door gelijkwaardigheid, samenwerking en solidariteit. Onze
methodieken benadrukken dat alle mensen dezelfde rechten hebben. Personen uit
uiteenlopende groepen nemen gelijkwaardige posities in. Mensen kunnen verschillende
maatschappelijke posities bereiken, van hoog tot laag. Maatschappelijke betrokkenheid
ontstaat niet door confrontatie met ideeën, maar door daadwerkelijke ervaringen in
dagelijkse relaties. Morele opvoeding binnen de klas moet worden verbonden met
praktijkervaringen binnen en buiten de school. Een poging om normen en waarden in
geïsoleerde vorm via het onderwijs te herstellen blijkt niet effectief te zijn. Door
leerlingen de gelegenheid te geven om morele opvattingen te ontwikkelen en te toetsen
aan de hand van concrete (maatschappelijke) ervaring, komt burgerschapsvorming pas
tot zijn recht.

4.5. Omgangs- en pestprotocol en veiligheidsbeleid
De dagelijkse gang van zaken, schoolregels, schoolcultuur kunnen worden gezien als een
aanbod en bevordering van sociale integratie. Onze school is een school waar geloven en
culturen elkaar ontmoeten. Kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende
achtergronden komen samen om met elkaar te werken.
Ontmoeting krijgt pas gestalte in een veilige, geborgenheid biedende omgeving, waarin
respect en verantwoordelijkheid is voor elkaar. Een veilige omgeving ontstaat niet
zomaar. Daar moet voortdurend door iedere betrokkene, kind, ouder en leerkracht aan
gewerkt worden.
Binnen de school zijn regels en afspraken die gelden voor iedereen. Hiermee geven we
duidelijkheid over omgangsvormen en betrokkenheid. Daarnaast zijn er groepsspecifieke
regels, die leerkrachten en kinderen samen hebben afgesproken.
Wij werken vanuit drie basisregels, die bij naleving meehelpen aan het in stand houden
van een veilig klimaat en die de basis zijn voor alle regels en afspraken binnen de school.
Zij beschrijven de waarden, die de achtergrond vormen voor de omgang met elkaar
binnen onze school.

Onze school staat voor RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID en SAMENWERKING.
Respect is het accepteren en omgaan met verschillen tussen mensen, het ‘anders’ zijn.
Respect benadrukt de gelijkwaardigheid tussen alle mensen, óndanks of juist dánkzij de
verschillen. Respect is een proces waarbij iedereen actief betrokken is. We staan open
voor de ander en waarderen verschillen tussen mensen, om ook zelf respect te
ontvangen. Verantwoordelijkheid is accepteren wat gedaan kan en moet worden en dat
zo goed mogelijk doen. Als laatste werken wij samen.
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Samenwerken is het werken aan een gemeenschappelijk doel door met elkaar te
overleggen en samen naar oplossingen te zoeken. Iedere gebeurtenis is te herleiden naar
één van deze hoofdafspraken en op deze manier wordt voorkomen dat iedere groep
verdrinkt in meerdere regels en afspraken. De drie hoofdafspraken zijn helder en worden
altijd aangehaald bij gebeurtenissen. Tevens is er een veiligheidsbeleid en pestprotocol
aanwezig en daarin is een gedragscode opgenomen voor alle betrokkenen bij de school.

4.6. Evaluatie
Iedere twee jaar evalueren wij bij de leerlingen hoe het gesteld is met hun tevredenheid
middels een leerlingen-enquête. Hun tevredenheid is voor een groot deel afhankelijk van
de rol die de leerkracht in school inneemt en zorgt voor een veilige omgeving.
Tevens evalueren wij ook iedere twee jaar hoe het gesteld is met de tevredenheid van
leerkrachten en ouders middels tevredenheidsenquêtes.

4.7. Methodische inhouden
In de groepen 1 en 2 wordt de methode Schatkist als extra bron gebruikt. De aspecten
die in Schatkist aan bod komen zijn:

- Eigen gevoelens herkennen, benoemen en uiten.
- Gevoelens van anderen herkennen en benoemen.
- Omgaan met eigen gevoelens en ervaringen.
- Relaties aangaan, omgaan en samenwerken met anderen.
- Sociale redzaamheid.
- Onderzoeken en initiatief nemen

Groep 1 (Schatkist) Groep 2 (Schatkist) Groep 3 & Groep 4
(Wijzer)

Een nieuw schooljaar
Herfst
Feest in december
Winter
Kleur en vorm / ziekenhuis
Vertel het maar / feest
Verkeer vervoer

Een nieuw schooljaar
Herfst
Feest in december
Winter
Lente / Pasen
Vertel het maar / feest
Einde schooljaar

Hier ben ik thuis
Voel je fit
Aan het werk
Verder kijken
Lekkere hapjes
Ruimte moet je delen

De groepen 5 t/m 8 werken met de methode wijzer. Hierbij worden de diverse
onderwerpen aangeboden vanuit de verschillende vakken. Er is een opbouw, waarbij
onderwerpen om de twee jaar worden aangeboden. Hierbij vindt in het tweede jaar meer
verdieping plaats.

Groep 5 Geschiedenis Groep 5 Aardrijkskunde Groep 5 Natuur
Jager en boeren
Grieken en Romeinen
Monniken en ridders
Steden en staten
Ontdekkers en hervormers

Landbouw boeren
Landschap Nederland
Mensen overal
Industrie hoe maak je het
Dienstverlening aan het werk

Bouwen en materiaal
Energie
Kringloop en milieu
Groei en ontwikkeling
Kracht en beweging

Groep 6 Geschiedenis Groep 6 Aardrijkskunde Groep 6 Natuur
Ontdekkers en hervormers
Regenten en vorsten
Pruiken en revoluties
Burgers en stoommachines

Landbouw werken in
Landschap in de grond
Mensen samen in een land
Industrie uit de fabriek
Dienstverlening varen/vliegen

Bouwen en materiaal
Energie
Kringloop en milieu
Groei en ontwikkeling
Kracht en beweging
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Groep 7 Geschiedenis Groep 7 Aardrijkskunde Groep 7 Natuur
Wereldoorlogen 1e
Wereldoorlogen 2e
Televisie en computer 1e
Televisie en computer 2e

Landbouw Europa
Landschap Noord-Europa
Mensen in Europa
Industrie Oost-Europa en EU
Dienstverlening Zuid-Europa

Bouwen en materiaal
Energie
Kringloop en milieu
Groei en ontwikkeling
Kracht en beweging

Groep 8 Geschiedenis Groep 8 Aardrijkskunde Groep 8 Natuur
Geschiedenis als theater
Eigenwijze burgers
Eeuwige portretten
Wondere wereld

Landbouw Zuid-Amerika
Landschap overal
Mensen tussen oost en west
Industrie in Azië
Dienstverlening in Amerika

Bouwen en materiaal
Energie
Kringloop en milieu
Groei en ontwikkeling
Kracht en beweging

4.8. Overige activiteiten
Naast methodische inhouden, dienen zich elk schooljaar tal van activiteiten, thema’s en
gebeurtenissen aan, die elk ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling tot actief
burgerschap en integratie.

Deelname aan kunst en cultuurprojecten Alle groepen jaarlijks vastgelegd in
cultuurplan

Bespreken schoolregels Aan het begin van ieder schooljaar in alle
groepen

NME (Natuur en Milieu Educatie) Alle groepen gekoppeld aan thema’s
Bezoeken aan de bibliotheek Groep 3 gekoppeld aan

boekpromotieactiviteiten
Week van de ‘lentekriebels’ Alle groepen jaarlijks vastgelegd in

cultuurplan
Bezoeken aan scholen voortgezet
onderwijs

Groep 8

Gastles Amnesty International Groep 7
Week van het geld Groep 6
Vieringen en festiviteiten gebaseerd op
o.a. culturele en geloof achtergronden

Alle groepen

Volgen van maatschappelijk georiënteerde
schooltelevisie programma’s

Wekelijks
(Koekeloere, Nieuws uit de Natuur e.d.)

Maatschappelijke en sociale thema’s
binnen de wereld oriënterende vakken

Groepen 3 t/m 8

Het jaarlijks organiseren van één of meer
goede doelenacties

Alle groepen

Kinderpostzegels Groepen 7
Sporttoernooien Alle groepen
Verkeersexamen Jaarlijks groep 7
Stimuleren van ouders bij opvoedkundige
problemen om contact te zoeken met
hulpverlenende (jeugd-) instanties en/of
met de schoolarts

Op basis van aanvraag

Gastlessen Bureau Halt Groep 8
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4.9. Rapportage naar en betrokkenheid van ouders
Ouders worden door middel van de volgende media van informatie voorzien:

● Schoolgids
● Jaarkalender
● (Nieuws)brieven
● Oudergesprekken
● Ouderavonden
● Website / e-mail
● Parro
● Ouderportaal

Middels deze informatiekanalen krijgen ouders de kans om informatie over onderwerpen,
die spelen in en buiten de school, te ontvangen en met hun kinderen te bespreken. De
informatie is ook bedoeld om ouders op de hoogte te brengen van de gang van zaken op
school. Het biedt ouders gelegenheid om vragen te stellen, kritisch te zijn en suggesties
te geven. Iedere twee jaar meten wij de tevredenheid door een tevredenheidspeiling uit
te zetten onder de ouders. De feedback die wij daaruit ontvangen proberen wij zo goed
mogelijk aan te passen of in te vullen.
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