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Inleiding 

De visie van de Willibrord 
De visie van onze school vormt ook het uitgangspunt voor onze visie op burgerschap en sociale cohesie en hoe we deze vorm 

geven. En deze krijgen vorm in een specifieke context. Deze is voor iedere school weer anders. Afhankelijk van de plaats van je 

school en de populatie in en rond de school. Dan wordt burgerschap betekenisvol voor de leerlingen. Zij kunnen het herkennen, 

plaatsen en er naar handelen in hun eigen wereld. 

VANUIT IEDERS TALENT GROEIEN WE SAMEN NAAR RESULTAAT.  

WAARBIJ WE ELKAAR INSPIREREN, AANVULLEN EN PLEZIER HEBBEN. 

• We leren de leerlingen zelfbewust te laten worden. Wie ben je, wat doe je en waarom. We proberen de leerlingen 

zelfvertrouwen te geven, om jezelf te accepteren zoals je bent. Van daaruit kun je goed omgaan met anderen. 

• We leren om de leerlingen respect en waardering voor elkaar te laten hebben. Om elkaar te accepteren zoals je bent. 

Om elkaars verschillen te accepteren. Van daaruit kan je elkaar aanvullen. 

• We proberen hetzelfde bij te brengen voor de omgeving, de natuur en voor andermans eigendommen. 

Een missie van een school beschrijven is één, het daadwerkelijk volledig realiseren is een tweede. Wij gaan ervoor om onze 

basisschool continu te ontwikkelen tot een school waar ieder kind steeds beter onderwijs ‘op maat’ kan krijgen. Vanuit ieders 

talent. Een school waar een goed sociaal-pedagogisch klimaat zichtbaar is, zodat leerlingen met plezier naar school gaan en waar 

deskundige en gemotiveerde leerkrachten op effectieve wijze en met gebruikmaking van moderne hulpmiddelen, het onderwijs 

bewust en enthousiast verzorgen. Hiermee zijn we nooit klaar. Maar ook van onszelf verwachten we dat we blijven groeien naar 

resultaat. (bron: schoolgids) 

In dit document wordt uitgewerkt wat dat resultaat is (onze doelen), en hoe we dat nastreven, als het gaat om actief 

burgerschap en sociale cohesie. 

Actief burgerschap  
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  
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 
De Willibrord staat in Bergschenhoek aan een schoolplein samen met twee andere scholen. We zitten op twee 

locaties. In het ene gebouw zitten de groepen 1 tot en met 5. In het andere de groepen 6, 7 en 8. 

De meeste leerlingen op onze school hebben ouders van Nederlandse komaf en spreken thuis dan ook Nederlands. 

We zijn een katholieke basisschool en zien dat veel van onze leerlingen vanuit huis of geen geloof of een christelijk 

geloof meekrijgen. Slechts enkele leerlingen hebben een andere religieuze 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. Mede hierdoor zijn de gezinssituaties 

over het algemeen financieel gezond. Het verzorgen van devices tijdens periodes van thuisonderwijs is bijvoorbeeld 

geen probleem voor onze oudergroep. Het is belangrijk dat we oog houden en aandacht hebben voor gezinnen die 

het minder breed hebben. 
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Leerdoelen en bouwstenen actief burgerschap en sociale cohesie 

Burgerschap vraagt om kennis van en inzicht in: 

• Jezelf en hoe jij omgaat met anderen 

• De basiswaarden van democratie en rechtstaat en hoe wij binnen de samenleving met elkaar omgaan 

• Hoe jij je verhoudt tot de wereld als geheel. Hoe je een goed wereldburger kan zijn.  

Hiervoor ontwikkelen we competenties, werken aan een cultuur in lijn met deze waarden en bieden een oefenplaats 

waar actief geoefend kan worden. We evalueren dit en proberen de ontwikkeling hierin zichtbaar te maken (al is dit 

lastig doordat burgerschap niet altijd meetbaar is). 

De kerndoelen, basiswaarden en onze visie op burgerschap en sociale cohesie vertalen wij in de volgende doelen en 
bouwstenen voor actief burgerschap en sociale cohesie. Deze doelen komen terug in ons onderwijsaanbod. Soms in 
specifieke lessen, vaak ook impliciet in de wijze waarop we werken.  

 
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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen ervaren dat er in de omgang tussen mensen 

regels en afspraken bestaan over hoe met elkaar en met 

spullen om te gaan. Ze ontwikkelen inzicht in het belang van 

regels en afspraken om op een prettige manier samen te 

zijn. Daarbij is de eigen vrijheid begrensd door de vrijheid 

van de ander: iedereen heeft dezelfde rechten. 

Leerlingen ervaren dat de regels en afspraken in de directe 

leefomgeving van bijvoorbeeld de klas-en thuissituatie 

kunnen verschillen. Eveneens ontwikkelen leerlingen het 

inzicht dat ook in de bredere samenleving regels en 

afspraken gelden. Ze kunnen dit inzicht in verband brengen 

met de democratische rechtsstaat. Door oefening 

ontwikkelen leerlingen inzicht in de basiswaarden vrijheid, 

gelijkheid en solidariteit en mogelijke spanning tussen deze 

basiswaarden. Zij leren dat de rechten die zij hebben 

voortkomen uit grondrechten, mensenrechten en 

kinderrechten. Zij leren tevens dat deze rechten niet voor 

iedereen in de wereld gewaarborgd zijn en gerespecteerd 

worden. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•het belang van regels in de klas en op school voor spelen en 
samenwerken; 

•leefregels en afspraken thuis en in de omgeving te 

benoemen en te vergelijken; 

•dat zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, rekening 
houdend met de keuzes van medeleerlingen en de geldende 
afspraken in de klas; 

•dat iedereen rechten en plichten heeft. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit van 
de democratische rechtsstaat; 

•over grondrechten, mensenrechten en kinderrechten en 

het belang ervan; dat iedereen gelijke rechten heeft die 
universeel zijn en onlosmakelijk met elkaar verbonden; 

•dat de rechtsstaat kaders biedt voor rechten en vrijheden 
en bescherming tegen willekeur en machtsmisbruik; 

•over de waarborging van en het respect voor die rechten 
hier en daar; 

•over het belang van regels en afspraken thuis en op school 
en deze te vergelijken met die in de publieke ruimte; 

•waarom zij vrijheid hebben in het maken van keuzes, 
rekening houdend met de keuzes van medeleerlingen en de 
geldende afspraken in de klas en omgeving; 

•hoe de basiswaarden tot uiting komen of kunnen komen in 
de eigen klas-en schoolcontext en in de omgeving. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Gouden weken x x x x 

School- en klassenregels x x x x 
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Keuzewerk in de klas x x x x 

Jeugdjournaal/De dag vandaag  x x x 

Methode Nieuwsbegrip   x x x 

Kringgesprek 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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen worden zich ervan bewust dat mensen besluiten 

nemen en dat er in verhoudingen sprake kan zijn van 

hiërarchie. In de onderbouw ligt de nadruk op het 

kennismaken met macht en gezag en de manier waarop dit 

georganiseerd is in de klas, op school, in de eigen 

woonomgeving en in het land. Leerlingen ervaren dat zij 

inspraak hebben in bepaalde besluitvormingsprocessen en 

weten welke consequenties er gelden wanneer zij zich niet 

houden aan de regels die gesteld zijn door gezaghebbenden. 

In de bovenbouw groeit het bewustzijn over de verdeling van 

macht en gezag tussen mensen in verschillende rollen in de 

directe omgeving en de samenleving. Ze kunnen een verband 

leggen tussen vrijheid, gelijkheid enerzijds en anderzijds 

machtsverhoudingen, besluitvormingsprocessen, politieke 

instituties in de rechtsstaat en democratie. 

 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•dat er regels en afspraken gelden thuis, op school en in de 
publieke ruimte, en welke consequenties het kan hebben als 
je regels overtreedt of afspraken schendt; 

•dat er mensen zijn benoemd of gekozen die gezag hebben 
of dragen op school, in de woonplaats en in het land; 

•dat er regels en afspraken gelden in ons land en welke rol 
verschillende mensen hebben bij het handhaven ervan; 

•het verschil tussen regels en afspraken, en de 
mogelijkheden en grenzen voorleerlingen om daarover mee 
te praten. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•over gezagsdragers en politieke instituties in Nederland, 
Europa en de wereld; 

•over de totstandkoming en handhaving van regels in 
Nederland en Europa; 

•over de werking van ons politieke bestel; 

•wat de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat kan 
betekenen, uitgelegd aan de hand van de Duitse bezetting en 
de Holocaust; 

•over verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en 

solidariteit; 

•over rollen van en verhoudingen tussen mensen op school, 
in de buurt en in het land; 

•manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op 
vreedzame wijze kunnen beïnvloeden en hoe ze daar 
verantwoordelijkheid voor kunnen nemen; 

•over manieren om op school of in de eigen omgeving macht 
te organiseren en uit te oefenen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Methode Nieuwsbegrip   x x x 

Keuzewerk in de klas x x x x 

Bespreken stellingen Jeugdjournaal  x x x 

Geschiedenislessen   x x 

Leerlingenraad   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. 

Onderbouw Bovenbouw 
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In de onderbouw gaan leerlingen hun eigen gevoelens 

herkennen en benoemen en krijgen ze inzicht in gevoelens 

en emoties van anderen. Leerlingen ervaren dat zij een stem 

hebben en deze kunnen gebruiken. Zij ervaren dat hun stem 

gehoord wordt en dat hun inbreng ertoe doet bij 

besluitvormingsprocessen in de klas. Zij weten dat de ander 

ook een stem heeft en kunnen hier actief naar luisteren. 

Leerlingen ervaren overeenkomsten en verschillen in het 

gedrag van mensen. Leerlingen leren op te komen voor 

zichzelf en rekening te houden met de gevoelens en 

standpunten een ander. 

In de bovenbouw van het PO worden leerlingen zich bewust 

van het feit dat zij een stem hebben in kwesties die hen 

aangaan en leren hun mening te onderbouwen. Zij weten dat 

er bij besluitvormingsprocessen een opbouw is van 

meedenken, meepraten, meedoen en meebeslissen. Zij 

ontwikkelen meer begrip voor de inbreng van anderen en 

erkennen het belang van draagvlak voor besluiten. Zij weten 

dat meningsverschillen emoties kunnen oproepen en kunnen 

leiden tot conflict. In die gevallen kunnen ze daar op een 

vreedzame manier mee omgaan. 

 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•om te gaan met hun wensen en hun opvattingen en leren 
zich hierover uit te spreken; 

•de gevoelens, wensen en opvattingen van anderen te 

herkennen; 

•te accepteren dat anderen iets anders willen, maar dat dit 
niet tot een conflict hoeft te leiden; 

•hun stem te gebruiken tijdens gezamenlijke 
besluitvormingsprocessen; 

•dat de ander ook een stem en mogelijk een ander 
gezichtspunt heeft; leren hiernaar te luisteren en vragen te 
stellen om meer over de ander en zijn of haar gezichtspunt te 
weten te komen; 

•conflicten in de klas op een vreedzame manier op te lossen. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•dat het meepraten over zaken die hen aangaan een 
(kinder)recht is; 

•hun mening te verwoorden en daar eenvoudige 

argumenten voor te geven; 

•in de context van de klas te proberen anderen van hun 
mening te overtuigen; 

•de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten; 

•hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe 

inzichten; 

•hun stem te gebruiken tijdens besluitvormingsprocessen in 
de klas-en schoolcontext en daarbij ruimte te maken voor de 
mening van alle leerlingen; 

•er rekening mee te houden dat hun mening of uitlatingen 
emoties teweeg kunnen brengen bij anderen; 

•dat mensen over onderwerpen verschillend kunnen 
denken; dat die verschillen soms wel, soms niet overbrugd 
kunnen worden, en soms ook tot spanningen en conflicten 
leiden; 

•conflicten in de directe omgeving op een vreedzame manier 

op te lossen, maar ook accepteren dat conflicten kunnen 
blijven bestaan. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

School- klassenregels x x x x 

Bespreken stellingen Jeugdjournaal  x x x 

Leerlingenraad (in oprichting)   x x 

Stembureau in de school x x x x 

Methode Sociaal Emotioneel Leren Kwink x x 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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen verkennen spelenderwijs wie ze zijn. Ze leren 

woorden te geven aan wat ze denken, voelen, willen en 

doen. Ze geven zichzelf een plek in de klas, op school en het 

gezin. Ze worden zich ervan bewust welke regels er zijn en 

welke cultuur bij hen thuis heerst. 

Leerlingen ontwikkelen een meer uitgesproken identiteit. De 

rollen van klasgenoten, de sociale omgeving, media en 

andere identificatiefiguren wordt groter. Ze worden zich 

meer van bewust van het belang achtergronden, 

mogelijkheden en oriëntaties bij het ontwikkelen van een 

identiteit. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 
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•de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en te 
bewaken (emotioneel, fysiek); 

•woorden te geven aan wat ze denken, doen, willen en 
willen worden; leren dat hun taal of talen deel uitmaken van 
wie zij zijn; 

•te benoemen wat ze al kunnen en wat nog niet; wat ze leuk 
vinden om te doen; 

•hun primaire emoties te herkennen, benoemen en ermee 
om te gaan; 

•over zichzelf te praten in termen van toen, nu en later, hier 
en daar (bijvoorbeeld: “toen was ik ... nu ben ik, later wil 
ik..."; “hier ben ik/ doe ik ... daar ben ik/ doe ik"); 

•te benoemen wat bij hen thuis belangrijke tradities, 
vieringen en rituelen zijn. 

•de eigen grenzen te herkennen, te benoemen en actief te 
bewaken (emotioneel, fysiek en seksueel); 

•te duiden wat ze denken, doen, willen en willen worden, en 
daar gepast naar handelen; 

•hun primaire en secundaire emoties te herkennen, te 
benoemen en hier bewust mee omgaan; 

•te benoemen wat ze al goed kunnen en wat ze nog beter 
onder de knie willen krijgen, ook in het licht van het 
onderwijs dat ze na de basisschool willen volgen; 

•uit te drukken met welke groep(en) in cultuur en 
samenleving ze zich verbonden voelen en welke betekenis 
symbolen en rituelen voor hen hebben; 

•enkele verschillende aspecten waardoor hun identiteit 
mede gevormd is bewust waar te nemen: gender, gezin, 
sociaaleconomische achtergrond, levensbeschouwing, religie 
en cultuur; 

•Te reflecteren op de mate waarin hun identiteit mede 

gevormd is en beïnvloed wordt doorleeftijdgenoten, 
groepsidentiteiten, (sociale) media, maar ook door 
persoonlijke mogelijkheden en beperkingen; 

•na te denken over schoonheidsidealen, gender, seksualiteit, 
etniciteit en (on)gelijkheid zoals die gerepresenteerd worden 
in/op (sociale) media, en welke invloed die beelden op hen 
hebben. 

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

Seksuele voorlichting    x 

Vieringen en tradities religieuze kalender x x x x 

Methode Trefwoord x x x x 

Activiteitenmiddag en open podium x x x x 

Planbord en weektaak 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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen verkennen spelenderwijs verschillende aspecten 

van hun identiteit in relatie tot de ander. Naarmate zij zich 

meer bewust worden van zichzelf, op andere plekken komen 

en zich gaan spiegelen aan rolmodellen nemen ze bewust of 

onbewust verschillen waar zoals: culturele achtergronden en 

fysieke kenmerken. Zij leren en begrijpen dat er 

overeenkomsten en verschillen zijn. 

Leerlingen leren zich verder te verplaatsen in klasgenoten en 

andere mensen in hun sociale omgeving. Ze spiegelen zich 

aan andere rolmodellen in media en identificeren zich 

hiermee. Op school verdiepen ze zich in de overeenkomsten 

en verschillen tussen mensen die andere achtergronden, 

mogelijkheden en oriëntaties hebben. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•de primaire emoties met de bijbehorende lichaamstaal van 
een ander te herkennen en benoemen; 

•de grenzen (emotioneel en fysiek) van de ander te 
herkennen en daar rekening mee te houden; 

•fysieke kenmerken van zichzelf te benoemen en te 
vergelijken met de ander; 

•over vriendschap en verliefdheid; 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•hoofdzaken over religieuze en levensbeschouwelijke 
stromingen en culturele tradities en gebruiken die in onze 
diverse samenleving een rol spelen; 

•over seksualiteit, verschillende seksuele oriëntaties en 
expressies van gender; 

•de grenzen (emotioneel, fysiek en seksueel) van anderen 

herkennen en daar rekening mee te houden; 
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•de eigen gezinssituatie en de thuiscultuur te vergelijken met 
die van een ander; 

•woorden te geven aan wat de ander doet en wil en daarin 
overeenkomsten en verschillen te ontdekken; 

•samen en/of met hulp van anderen onderlinge conflicten 
vreedzaam op te lossen. 

•de secundaire emoties van de ander te herkennen en te 
benoemen en te anticiperen op reacties van anderen op het 
eigen handelen; 

•uit te wisselen over wat gedeelde en verschillende 
waarden, overtuigingen, idealen en toekomstverwachtingen 
zijn; 

•overeenkomsten en verschillen tussen mensen te 
herkennen, te benoemen, en in aanzet te verklaren; 

•hoe groepsgedrag en (sociale) media de houdingen en het 
gedrag van klasgenoten mede kunnen verklaren. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

(Groeps)gesprekken over gevoelens x x x x 

Jeugdjournaal/De dag vandaag  x x x 

Seksuele voorlichting    x 

Methode Sociaal Emotioneel Leren Kwink 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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen ontdekken dat er overeenkomsten en verschillen 

tussen mensen bestaan. Ze ervaren wat het is om deel uit te 

maken van groepen en dat overeenkomsten en verschillen 

binnen groepen een rol spelen. In het samen spelen 

ontwikkelen leerlingen te geven en te nemen, partij te kiezen 

en ontstaan gevoelens van empathie en solidariteit. Het 

besef ontstaat dat zijzelf of anderen soms ongelijkwaardig 

behandeld worden. 

In de bovenbouw gaan de ontwikkeling uit de onderbouw 

door en wordt het besef van sociale verhoudingen versterkt. 

Leerlingen ervaren processen van in-en uitsluiting op 

persoonlijk niveau en zien deze processen ook terug in de 

samenleving. Concepten als gelijkwaardigheid en gelijke 

rechten en de tegenpolen daarvan zijn voor leerlingen in 

deze leeftijd te begrijpen. Leerlingen kunnen rekening 

houden met de ander en vanuit rechtvaardigheidsbesef op te 

(willen) komen voor anderen en anderen te helpen. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•eenvoudige taken en problemen uit te voeren of op te 
lossen met respect voor de afspraken die onderling gemaakt 
zijn; 

•te benoemen wat ze zelf nodig hebben; te zien wat anderen 
nodig hebben en wat dat betekent voor hun eigen handelen; 

•in concrete situaties te herkennen en te benoemen wat ze 

eerlijk vinden of oneerlijk, goed dan wel slecht, welke 
spanningen dit op kan leveren en wat dat kan betekenen 
voor hun handelen; 

•over in-en uitsluiting en pesten in de klas. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•taken uit te voeren of problemen op te lossen met respect 
voor de afspraken die onderling gemaakt zijn; 

•doelen te stellen en werkwijzen te bepalen voor werk dat je 
alleen of samen doet; 

•manieren om voor hun eigen belangen en die van de groep 
op te komen; 

•manieren om voor concrete anderen hier én elders op te 

komen: dat kind in die omstandigheid; 

•voorbeelden van uitsluiting, onrechtvaardigheid, 
discriminatie en ongelijke behandeling in de eigen omgeving 
en in het land te herkennen en te benoemen. 

•manieren om kwesties rond solidariteit op school of in de 

omgeving te onderzoeken, deze aan te kaarten en daar zo 
mogelijk gevolg aan te geven; 

•na te denken over de rollen die de overheid, middenveld en 
burgers kunnen spelen bij het bevorderen van solidariteit en 
rechtvaardigheid. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Wissel samenstelling tafelgroepje  x x x 

Pestprotocol x x x x 
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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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen beginnen verschillende mediabronnen te 

gebruiken en ontdekken dat deze niet voor iedereen even 

toegankelijk zijn. Hiermee communiceren ze met anderen en 

zoeken en/of ontvangen ze informatie. Mediagebruik zal 

veelal spontaan en spelenderwijs plaats vinden, al dan niet 

op initiatief van de school. Gezien de complexiteit hiervan is 

de rol van volwassen hierbij van groot belang. 

Leerlingen krijgen meer inzicht in het eigen mediagebruik en 

ontwikkelen ze een kritische houding ten opzichte van 

bronnen en informatie. Het bewustzijn van de wijze waarop 

media invloed heeft op beeldvorming, waarheidsvinding en 

identiteit neemt toe. Leerlingen leren gevaren van 

mediagebruik te herkennen voor zichzelf en voor anderen en 

daarnaar te handelen: bepaalde media-uitingen vermijden of 

bij twijfel een volwassene inschakelen. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•verschillende vormen van (media)boodschappen te 
(her)kennen; 

•verschillende functies, primaire doelstellingen en de 

reikwijdte van media te herkennen; 

•hun eigen mediagebruik (type, duur, frequentie) te 
onderzoeken; 

•over de invloed van mediaboodschappen op hun 
leefwereld. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•dat bij digitaal communiceren ook omgangsregels gelden en 
kunnen deze toepassen; 

•hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te 

worden van de gevolgen en van de ethische aspecten 
hiervan; 

•de betrouwbaarheid van digitale informatiebronnen te 

onderzoeken en de verschillen tussen betrouwbare en niet-
betrouwbare informatiebronnen te benoemen; 

•de gevolgen van digitaal communiceren en discussiëren 
voor henzelf en voor anderen te onderzoeken; 

•over verschillende vormen van media(boodschappen), de 
toegang daartoe en hun invloed op hun eigen leefstijl en die 
van anderen; 

•zorg te dragen voor eigen digitale veiligheid en die van 
anderen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Zie Leerlijn digitale geletterdheid x x x x 

Mediawijsheid als onderdeel van Kwink     

NB. Wij stimuleren leerlingen niet om social media te gebruiken, zoals Whatsapp, FaceBook, etc. We bespreken deze 

onderwerpen wel, maar het gebruik van bijvoorbeeld een app-groep gebeurt buiten het zicht van school. Ouders spelen hier dan 

ook een belangrijke rol.  

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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen ontdekken dat de leefomgeving constant in 

verandering is. Zij leren hierover aan de hand van 

voorbeelden in de eigen omgeving waarbij sprake is van een 

samenspel van verschillende invloeden. Zij leren in concrete 

situaties ook dat zij zelf invloed uit kunnen oefenen op de 

leefomgeving. 

Leerlingen worden zich er meer bewust van dat hun gedrag 

en daarbij gemaakte keuzes invloed hebben op de 

leefomgeving. Ook neemt het besef toe dat er in het 

samenspel van ecologie, economie, politiek en cultuur 

verschillende, ook strijdige waarden, belangen en 

overtuigingen bestaan die de leefomgeving beïnvloeden. 

Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch na te denken over 

duurzaamheids-vraagstukken, hun eigen standpunten hierin 

en invloed hierop. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•duurzame keuzes en gedrag te herkennen aan voorbeelden 
uit de eigen omgeving. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingenleren: 



   
 

 9  
 

•de betekenis van de begrippen People, Planet, Prosperity 
(PPP) aan de hand van voorbeelden te herkennen en te 
beschrijven; 

•welke spanningen er zijn tussen de waarden en belangen 
die aan People, Planet, Prosperity verbonden zijn, en de 
invloed van die spanningen op de leefomgeving, dichtbij en 
veraf, nu en later; 

•na te denken over de mate waarin jij samen met anderen 
keuze hebt in vragen rond duurzaamheid; 

•kritisch na te denken over hun eigen gedrag en keuzes van 
anderen en het effect daarvan op de leefomgeving, dichtbij 
en veraf, nu en later; 

•na te denken over mogelijke oplossingen voor 
duurzaamheidsvraagstukken, eventueel met gebruikmaking 
van de sustainable development goals (SDG)’ of andere 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Jeugdjournaal/De dag vandaag  x x x 

Schooltuintjes   x  

Voorbeeldfunctie personeel x 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. 

Onderbouw Bovenbouw 

In de onderbouw zijn leerlingen nog weinig bewust van de 

omvang en complexiteit van de wereld. Toch komen ze 

aspecten van globalisering in hun omgeving tegen. Ze leren 

bijvoorbeeld dat hun speelgoed, kleren en eten vaak in 

andere delen van de wereld gemaakt worden. Op deze 

manier worden zij zich al meer bewust van de manier waarop 

ook zij deel zijn van een wijde wereld. Daarnaast maken zij 

kennis met andere culturen in hun directe leefomgeving en 

via de media. 

Leerlingen worden zich meer bewust van de wereld om zich 

heen en hoe ze hieraan deelnemen en invloed op uit 

oefenen. Zij maken kennis met enkele dimensies die een rol 

spelen binnen het globaliseringsvraagstuk, zoals 

economische vraagstukken (arm en rijk) en sociaal-culturele 

vraagstukken. Vormen van internationalisering variërend van 

vakanties tot migratie kunnen leiden tot reflectie op de eigen 

identiteit. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•over manieren waarop zij en klasgenoten verbonden zijn 

met mensen uit andere delen van de wereld; 

•gewoonten en gebruiken van henzelf en van klasgenoten te 

herkennen als komend uit verschillende streken en/of 
tradities. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•over het Nederlands lidmaatschap van verschillende 

internationale organisaties; 

•over internationale ondernemingen en organisaties in 

relatie tot nationale en internationale wetgeving. 

•over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met 
mensen uit andere delen van de wereld: productie, 
consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie 

•te onderzoeken wat de beschikbaarheid van producten uit 
de hele wereld en de bereikbaarheid van andere werelddelen 
voor hen betekent; wat het voor anderen kan betekenen 
voor wie die beschikbaarheid en bereikbaarheid niet 
vanzelfsprekend zijn; 

•een mening te vormen over en zo mogelijk te handelen op 
enkele morele of ethische vraagstukken die met globalisering 
samenhangen. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Jeugdjournaal/De dag vandaag  x x x 
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Methode Nieuwsbegrip   x x x 

Zichtbaarheid wereldkaarten/-bollen   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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Technologie speelt een grote rol in diverse facetten van de 

samenleving en raakt ook het leven van leerlingen in de 

onderbouw. Het gaat daarbij om het leven thuis, in het 

verkeer, speelgoed en didactisch materiaal. In de onderbouw 

worden leerlingen zich bewust van de invloed van 

technologie op hun leven en dat het veranderingen met zich 

meebrengt. 

Leerlingen ervaren dat technologische ontwikkelingen 

voortdurend plaatsvinden en beginnen ze na te denken over 

de invloed hiervan op hun eigen leven en dat van anderen. 

Technologie biedt mogelijkheden, maar ontwikkeling en 

toepassing ervan en ongelijke toegang ertoe roepen ook 

ethische vragen op. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•verschillende toepassingen van technologie in het 
dagelijkse leven te herkennen 

•over de invloed van technologie op henzelf en op de eigen 

leefomgeving; 

•veranderingen te verkennen die technologische 
ontwikkelingen teweeg kunnen brengen in hun eigen 
leefomgeving, nu en straks. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•verschillende toepassingen van technologie in het 
dagelijkse leven en in de samenleving onderzoeken; 

•over de invloed van technologische ontwikkelingen op hun 

dagelijks leven, het eigen gedrag en de mogelijkheid tot vrije 
keuzes; 

•(on)gewenste invloeden en (on)bedoelde effecten van 
technologie in de eigen omgeving te onderzoeken en 
daarover in dialoog te gaan. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Zie Leerlijn digitale geletterdheid x x x x 

Inzet laptopkarren   x x x 

Inzet tablets x    

Bespreken stellingen Jeugdjournaal  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. 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen oefenen (basis)vaardigheden die voorwaardelijk 

zijn voor al het leren, ook op het gebied van burgerschap. In 

deze periode leren leerlingen met hun eigen gedachten en 

gewoonten om te gaan. Ze ontwikkelen hun empathische 

vermogens en leren zich sociaal te gedragen. 

Leerlingen verwerven een vastere plek in sociale groepen. Zij 

krijgen een toenemende behoefte aan zelfstandigheid en het 

ventileren van een eigen mening. Ze vragen om meer eigen 

verantwoordelijkheid, worden kritisch ten opzichte van 

leeftijdsgenoten en zichzelf en keuren gedrag van anderen/ 

hun ouders met nadruk goed of af. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

•zich onder begeleiding te houden aan regels van gesprek en 
uitwisseling, waaronder actief luisteren en vragen stellen 

•verschillende manieren om in kleine groepen of met de klas 
te overleggen; hoe je eenvoudige conflicten kunt voorkomen 
en een aantal mogelijkheden om ontstane conflicten op te 
lossen. 

•eenvoudige taken en problemen zelfstandig en in overleg 
uit te voeren en op te lossen met inachtneming van de 
geldende afspraken. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

•zich in een aantal verschillende communicatieve situaties 
zoals kringgesprek, vergadering en dialoog te houden aan 
regels van gespreksvoering; gericht vragen te stellen, hun 
mening te verwoorden en te reageren op standpunten en 
inzichten van anderen. 

•hoe zij in conflictsituaties in de eigen omgeving (mee) 

kunnen werken aan een oplossing; manieren hoe ze als klas 
of als groep kunnen overleggen en daarbij te luisteren naar 
de opvattingen van allen. 



   
 

 11  
 

•gericht vragen te stellen over vanzelfsprekendheden die zij 
binnen en buiten school tegenkomen, onder begeleiding 
eenvoudige onderzoeksvragen op te stellen en een 
eenvoudig onderzoek uit te voeren. 

•zich met hulp gericht uit te spreken over de wereld die zij 

waarnemen. Zij kunnen eenvoudige verbanden leggen tussen 
verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen. 

•primaire emoties bij zichzelf te herkennen, te benoemen en 
ermee om te gaan; zij leren de primaire emoties met de 
bijbehorende lichaamstaal van een ander te herkennen en te 
benoemen. 

•anderen waar te nemen als mensen met eigen gevoelens en 
gedachten, daar uitdrukking aan te geven en er rekening mee 
te houden. 

•in concrete situaties ethische dimensies te herkennen en te 
benoemen en hun handelen hier zo mogelijk op af te 
stemmen. 

•het eigen belang en dat van anderen in te zien en te 

verwoorden; te respecteren wat anderen nodig hebben om 
in hun behoeften te voorzien; regels te accepteren en te 
bewaken. 

•voor zichzelf en samen doelen te stellen en werkwijzen te 
bepalen; handelingsopties te onderzoeken, daar keuzes in te 
maken en daar zo mogelijk gevolg aan te geven. 

•gericht soorten vragen te stellen over 
vanzelfsprekendheden in de directe omgeving; eenvoudige 
verbanden te leggen en overeenkomsten en verschillen te 
duiden. In aanzet te benoemen wat de herkomst van hun 
overtuigingen is. 

•begrijpelijke argumenten te geven voor hun meningen of 
overtuigingen en verbanden te leggen tussen hun eigen 
overtuigingen en die van anderen; 

•primaire en secundaire emoties bij zichzelf en bij anderen te 
herkennen, te benoemen; zij leren zich in te leven in een 
ander en gaan hier bewust mee om; 

•het perspectief van concrete anderen in een gegeven 
context te herkennen en te beschrijven (hoe zou dat kind 
daar, in die omstandigheden, zich ...); te anticiperen op wat 
hun gedrag of uitlatingen teweeg kunnen brengen bij een 
ander. 

•ethische dimensies te herkennen in concrete situaties en in 
leercontexten; handelingsopties te overwegen, 
consequenties van keuzes af te wegen en het handelen hier 
zo mogelijk op af te stemmen. 

•over wederkerigheid van belangen; hoe ze de belangen van 
zichzelf, van concrete anderen en van de groep kunnen 
behartigen; hoe ze het recht van anderen om binnen 
geldende normen in hun behoeften te voorzien kunnen 
respecteren, bevorderen of bevechten. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 

Gouden weken x x x x 

Bespreken en evalueren doelen x x x x 

Bespreken stellingen Jeugdjournaal  x x x 

Kringgesprek x x x x 

Zelfstandig werk nakijken  x x x 

Coöperatieve werkvormen x x x x 

 

12.  Verantwoordelijkheid 

 
Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze zeggen en doen en daarbij rekening te 

houden met anderen (mensen, dieren en de aarde) 

Onderbouw Bovenbouw 

Leerlingen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor wat 

ze zeggen en doen en daarbij rekening te houden met 

anderen (mensen, dieren en de aarde). 

Leren leerlingen de verantwoordelijkheid te nemen voor wat 

ze zeggen en doen en daarbij rekening te houden met 

anderen (mensen, dieren en de aarde). Ze voelen zich 

verantwoordelijk voor de gemeenschap. 

Kennis en vaardigheden onderbouw, leerlingen leren: 

• Zorg te dragen voor het klaslokaal, materialen en 
persoonlijke spullen. 

• Zich te verplaatsen in een ander. 

• Dat fouten maken mag. 

Kennis en vaardigheden bovenbouw, leerlingen leren: 

• Zorg te dragen voor de school, de wijk, het klaslokaal, 
materialen en persoonlijke spullen van henzelf en de ander-  
• Zorgdragen voor de schooltuin 

• Zich verantwoordelijk te voelen voor de uitvoering en het 

resultaat van een activiteit. 

• Verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. 

Aanbod 4 tot 6 jaar 6 tot 8 jaar 8 tot 10 jaar 10 en ouder 
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Sparen voor een goed doel (vastenactie) x x x x 

Voorbeeldgedrag en aanspreken x x x x 

Schooltuin en plantenkweek-wedstrijd   x  

Huiswerk; het plannen van werk thuis   x x 

Planbord en weektaak x x x x 

 

Monitoring  

Op de Willibrord 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 nemen 2x per jaar een vragenlijst af (SCOL) 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.  

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

- Jaarlijks nemen we een sociale veiligheidsmonitor af onder de kinderen 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. Deze worden gecommuniceerd met de MR. Er kan ook 

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

uitgewisseld met de onderwijsinspectie. 

- Veiligheid is ook onderdeel van het tweejaarlijkse Leerling tevredenheidsonderzoek. 

De uitkomsten en resultaten van al deze metingen worden besproken met IB en directie, met de leerkracht en waar 

nodig worden passende interventies gedaan. Zo hebben we soms externe trainers die met een klas werken aan een 

specifieke uitdaging van die groep, of een leerkracht die wekelijks met een groepje leerlingen werkt aan een 

specifiek leerdoel in hun sociale interactie.  
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