
Burgerschap 

Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school 

vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Onze 

leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar 

daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen 

op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, 

maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij onze leerlingen daarom goed samen te 

leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en 

verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 

Onze doelen zijn: 

1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol 
(vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de 
omgeving 

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar 
ook naar handelen. 

3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die (digitaal) “meedoen”, die (digitaal) actief 
betrokken willen zijn op de samenleving, die gericht zijn op (digitale) samenwerking en 
die iets voor anderen willen betekenen. 

4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor 
andere opvattingen en overtuigingen (religies - levenswijzen), tot leerlingen met een goed 
zelfbeeld, met [eigen] opvattingen en een eigen [persoonlijke] identiteit 

5. We zorgen voor kennis en een attitude (kritische zin) m.b.t. actuele, maatschappelijke 
thema’s. Onze leerlingen kunnen een standpunt innemen en hun mening over 
maatschappelijke thema’s effectief verwoorden 

6. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele 
bagage mee voor het leven 

7. We geven onze leerlingen zicht op internationale betrekkingen, op Nederland in de 
wereld 

In de komende jaren werken wij aan een structureel aanbod voor 
Democratisch burgerschap 
Participatief burgerschap 
Digitaal burgerschap 
Identiteit en persoonsvorming 
Maatschappelijke vraagstukken  
Algemene culturele ontwikkeling 
Basiswaarden 
 
In het schooljaar 2022-2023 zal het accent liggen op kennismaken en kennis hebben van 
leeftijdsgenoten uit andere culturen. 
Vanaf 2023-2024 zal Burgerschap als apart document worden toegevoegd in het opnieuw vast te 
stellen schoolplan.  


