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3. Voorwoord en inleiding
Twee jaar geleden zijn we begonnen met de Jenaplan opleiding met het team van de Zevensprong.
Zelf heb ik als kind op een Jenaplanschool gezet, de Zevensprong, ik heb stage gelopen op de
Zevensprong. Daarna mocht ik er gaan werken en nu zitten ook mijn eigen kinderen op de
Zevensprong. Ik vind de Zevensprong een fijne plek om te werken, elke dag ga ik met plezier naar
mijn werk en vind ik het heerlijk om met de kinderen te werken.
Hoe mooi zou het zijn als ik dan met dit meesterstuk iets kan maken of ontwerpen voor de
Zevensprong en voor de kinderen van de Zevensprong. Dat heb ik geprobeerd met dit meesterstuk te
doen en ik hoop dat de Zevensprong en de kinderen van de Zevensprong er wat aan hebben.
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4. Samenvatting
Burgerschapsvorming in het onderwijs, maar specifieker nog burgerschapsvorming op de
Zevensprong. Er zijn 3 hoofdstromingen te vinden in de literatuur. Na dit onderzoek kan ik zeggen dat
we op de Zevensprong de stroming van kritisch democratisch burgerschap het meest terugzien in
onze visie op onderwijs. We willen de kinderen graag handvatten geven zodat zij kritisch kunnen
participeren in de samenleving. We werken in de handelingspraktijk waarin we de school zien als
deelnemer in de samenleving. We stimuleren de kinderen actief deel te nemen aan discussies, we
laten de kinderen een mening vormen over actuele onderwerpen. Dat doen we met verschillende
activiteiten die een plek hebben binnen ons ritmisch weekplan. De kinderraad die in 2008 is
opgericht is een voorbeeld van actief burgerschapsvorming. Voor deze kinderraad heb ik een
regelement herschreven om de kinderraad te stimuleren om een nog prominentere rol in te nemen
in de school. Het zou mooi zijn als het vernieuwde regelement een positieve uitwerking heeft op de
initiatieven van de kinderraad en dat zij meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen.

3

5. Probleemomschrijving
Burgerschapsvorming in het onderwijs, sinds 2006 een verplicht onderdeel voor het onderwijs. Op de
Zevensprong werken we vanuit de uitgangspunten het Jenaplan een schoolmodel ontworpen door
Peter Petersen en werken we met de kernkwaliteiten van het Jenaplan onderwijs. Vanuit deze basis
hebben we al een visie op Burgerschapsvormig en hebben we verschillende activiteiten in ons
ritmisch weekplan staan waarin kinderen hun vaardigheden ontwikkelen. Waarom dan toch
onderzoek naar dit onderwerp. Ik denk dat er ook nog wat mist op de Zevensprong. We schrijven in
onze schoolgids:
Democratie doen we niet alleen met elkaar in de school. We willen ook dat kinderen actief bijdragen
aan de samenleving. We proberen daarom niet alleen hun kennis over en interesse in ons bestuur en
in onze samenleving te bevorderen, waar mogelijk stimuleren we kinderen tot deelname. In de
afgelopen jaren hebben onze bovenbouwers regelmatig actief meegedaan in de discussies over
plaatselijke en regionale kwesties, zoals de herinrichting van het dorp, het Bentwoud en de
scholenkwestie in de Snijdelwijk. (Jenaplanschool de Zevensprong , 2017)
De activiteiten die hierin genoemd worden zijn alweer van een aantal jaren geleden. Ik zou graag zien
dat we de kinderen meer stimuleren om de deuren open te doen. Wat kunnen we betekenen voor
de gemeenschap waar onze school deel van uitmaakt. De school staat in een wijk waarin veel
culturen elkaar ontmoeten, maar ontmoeten deze culturen elkaar ook op school? In de wijk is er veel
overlast van jongeren die rondhangen en er is veel sprake van criminaliteit. Er zijn verschillende
organisaties die zich bezighouden met deze problematieken, maar wat zouden wij daar als school,
midden in deze gemeenschap, voor kunnen betekenen.
Op de tweede plaats is ons team in de afgelopen jaren veranderd, er zijn een hoop nieuwe collega’s
bijgekomen. Graag wil ik met dit onderzoek ook kritisch kijken naar de Zevensprong. Hebben we op
het gebied van burgerschap dezelfde visie die in het schoolplan staat opgeschreven. Doen we
allemaal de activiteiten zoals deze in de schoolgids staan opgeschreven.

Hoofdvraag
Wat kan het team van de Zevensprong doen om - passend binnen de uitgangspunten van het
Jenaplan - kinderen op te voeden zodat zij kritisch en betrokken deelnemen aan de samenleving?

Onderzoeksvraag 1 (theoretisch onderzoek)
Wat is burgerschapsvorming en op welke manier kan het onderwijs een bijdrage leveren aan
burgerschapsvorming?
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Onderzoeksvraag 2
Hoe wordt op de Zevensprong op dit moment invulling gegeven aan burgerschapsvorming?

Onderzoeksvraag 3
Hoe kunnen we als team van de Zevensprong kinderen opvoeden zodat zij kritisch en betrokken
deelnemen aan de samenleving?

Plan van aanpak

•

Theoretisch onderzoek

•

Onderzoek onder de collega’s over hun ideeën.

•

Ontwerp op basis van hoofdstuk 3 en het onderzoek onder de collega’s

•

Feedback van collega’s op ontwerp

•

Conclusie
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6. Theoretisch kader: wat is burgerschap
In dit theoretisch hoofdstuk wil ik omschrijven wat burgerschap precies is, waar praten we eigenlijk
over als we het over burgerschapsvorming hebben in het onderwijs. Ik probeer antwoord te geven
op mijn eerste onderzoeksvraag: Wat is burgerschapsvorming en op welke manier kan het onderwijs
een bijdrage leveren aan burgerschapsvorming?

6.1 de wet op onderwijs
Als eerst is er natuurlijk de wet op onderwijs, hierin staat sinds 2006 ook opgenomen dat we in het
onderwijs aandacht moeten besteden aan burgerschapsvorming. In deze wettelijke bepaling staat:
Het onderwijs:
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie,
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Naast de algemene richtlijn in de genoemde wetten zijn de wenselijke opbrengsten van het
onderwijs ook vastgelegd in de Kerndoelen van het Primair Onderwijs. Veel kerndoelen zijn direct,
zijdelings of in voorwaardelijke sfeer met burgerschap en integratie verbonden. De kerndoelen
kunnen daarmee worden beschouwd als een nadere invulling van de in de wet geformuleerde
opdracht. Voor wat betreft de voornaamste met burgerschap verbonden doelen voor het primair
gaat het om de volgende kerndoelen.
36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de
burger.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en
normen.
38 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.
Ook aspecten van de kerndoelen 34 en 35 zijn van belang, en tot op zekere hoogte is ook kerndoel
39 aan burgerschap gerelateerd:
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen.
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35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als
consument.
39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (inspectie van het onderwijs , 2006)
In een publicatie van SLO (Bron, 2006) worden aan de hierboven genoemde kerndoelen nog een
aantal kerndoelen toegevoegd:
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in
omgevingen elders, in binnen en buitenland, vanuit de perspectieven (…) bestuur, cultuur en
levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de
Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika
en Zuid-Amerika.
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen zoals aanwezig in ons
cultureel erfgoed (...)
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Basisprincipes Jenaplan
In het Jenaplan onderwijs werken we met basisprincipes, de basisprincipes zijn richtinggevend voor
onderwijs en opvoeding in de Jenaplanscholen. De basisprincipes zijn onderverdeeld in drie groepen:
-

over de mens

-

over de samenleving

-

over het onderwijs

In alle basisprincipes is wel wat terug te vinden van burgerschapsvorming, maar het zijn met name de
basisprincipes 5 tot en met 10 waarin burgerschapsvorming heel duidelijk zichtbaar is. Hieronder kun
je de basisprincipes 5 tot en met 10 lezen.
05. Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd
en aangesproken.
06. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde
respecteert.
07. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders
identiteitsontwikkeling.
08. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief
met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.
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09. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en
wereldruimte beheert.
10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in
verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. (NJPV)

6.2 Drie verschillende hoofdstromingen op burgerschap
Naast de wettelijke bepaling zoals omschreven in de vorige paragraaf is er ook heel veel gepubliceerd
over burgerschapsvorming in het onderwijs. Het is een thema waar veel over te doen is. Er zijn in de
literatuur heel veel verschillende opvattingen te vinden over burgerschap. Er zijn echter drie
hoofdstromen te ontdekken (Bartels, 2013) namelijk:
•

De (neo) liberale opvatting van burgerschap. Het uitgangspunt is het individu en zijn
persoonlijke voorkeuren. Deze burger heeft vooral rechten, zijn plicht is het zich te houden
aan het ‘sociale contract’ dat hij verondersteld wordt te hebben afgesloten met andere
burgers, dit zijn de wetten die nodig zijn voor een vredig samenleven en het waarborgen van
de rechten van het individu. Het ideaal is in deze opvatting de volledige ontplooiing van het
individu.

•

De communitaristische opvatting van burgerschap. Veugelers noemt dit aangepast
burgerschap. Het uitganspunt hierin is de sociale en culturele gemeenschap waarin
individuen banden van solidariteit met elkaar hebben en waaraan zij identiteit en
gemeenschappelijke waarden en normen ontlenen. Deze burger is een sociaal en politiek
wezen die samen met andere gemeenschappelijke doelen nastreeft en belangen deelt.

•

Kritisch- democratisch opvatting van burgerschap. In deze opvattingen staat het kritisch
participeren van het individu in het publieke domein centraal. Er wordt in deze opvattingen
geen dominante waardeoriëntatie erkend, de permanente discussie over waarden en
normen wordt gekoesterd. Deze burger draagt actief bij aan de vormgeving van het publieke
leven.

Drie hele verschillende opvattingen. De neo liberale opvatting is vooral ingesteld op het individu. Het
wordt al gezegd, het gaat vooral om de volledige ontplooiing van het individu. Een stroming die niet
past bij de visie van de Zevensprong. Der zevensprong is een Jenaplanschool en Jenaplan en
individualisme passen niet bij elkaar. Bij Jenaplan gaat het om de gemeenschap. De
communitaristische visie komt al dichter bij, het gaat hier om een stroming die praat over een
gemeenschap waarin individuen banden van solidariteit met elkaar hebben en er wordt gesproken
over gemeenschappelijke doelen. Toch mist deze opvatting een essentieel onderdeel voor de
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Zevensprong dat wel staat bij de derde opvatting van burgerschap. Dat is de kritisch democratische
opvatting. Het kritisch participeren van het individu in de samenleving is waar we onze kinderen op
de Zevensprong graag handvatten voor willen geven. Niet voor niets staat in ons schoolplan:
Mensen zijn in deze tijd steeds meer op zichzelf gericht; betrokkenheid bij anderen, de
bereidheid om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen, zorg voor elkaar te hebben, lijken
af te nemen. Oude gemeenschapsverbanden die rustten op deze waarden zijn afgebrokkeld of
zelfs helemaal verdwenen. We willen geen collectieve moraal, geen collectieve identiteit meer
opgelegd krijgen. We willen zelf onze (morele) keuzes maken.
Zelf (morele) keuzes maken; we willen graag dat kinderen dat leren. De school is bij uitstek
een plaats waar kinderen dat kunnen leren. Op school zijn ze immers jarenlang, een groot
deel van de tijd om hetzelfde bij elkaar, waarbij ze aangesproken worden op hun totale menszijn.
Op school ontmoeten kinderen elkaar, en daarom is de school een ideale oefenplaats voor
socialiteit en sociale vaardigheden; een ideale oefenplaats voor de ontwikkeling van morele
waarden en normen.
Ook in de basisprincipes van het Jenaplan komt dit naar voren. Indicator 5 is:
Elk mens wordt als een cultuurdrager en -vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en
aangesproken.
Met dit basisprincipe wordt het kritisch denken over cultuur en samenleving gestimuleerd.
We kunnen dus stellen dat van deze drie opvattingen de Kritisch- democratisch burgerschap en de
neo-republikeinse opvatting van burgerschap het beste past bij de visie van de Zevensprong. In het
volgende hoofdstuk is de visie van de Zevensprong nog meer uiteengezet.

6.3 De drie domeinen van burgerschap
Naast de drie hierboven genoemde hoofdstromingen in de opvatting van burgerschap zijn er ook drie
domeinen te onderscheiden in burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming is het vormen van
kinderen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de
samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral
om de houding en de vaardigheden van de kinderen. Kennis is uiteraard ook belangrijk maar
uiteindelijk gaat het om democratische gezindheid en dat is een houding. De school is hier een
geschikte oefenplaats voor. Er zijn drie domeinen die de kern van burgerschapsvorming zijn volgens
SLO, en waaraan we werken in het onderwijs:
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•

Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot
oplossingen komen.

•

Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de
verantwoordelijkheid ervoor te nemen.

•

Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen

Democratie is een politiek systeem maar ook een houding van mensen. In het onderwijs en op de
Zevensprong proberen we de kinderen een democratische houding bij te brengen en ze
vaardigheden aan te leren, dit leren ze door ervaring op te doen op verschillende manieren en
verschillende niveaus. Ze doen ervaringen op in de school en in de groep, we willen de kinderen
betrokken maken bij de gemeenschap waarin zij zich dagelijks begeven. Deze ervaringen en
vaardigheden doen ze op door met elkaar in gesprek te zijn, te luisteren naar elkaar en kritisch te
zijn.
Participatie gaat over het meedoen in de samenleving. Het meedoen in de samenleving kan ook op
verschillende niveaus. Meedoen in de groep, in de school maar ook meedoen op de sportvereniging.
Over het algemeen willen alle kinderen (en volwassenen) meedoen en ergens bij horen.
Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en participatie zijn drie begrippen die nauw met elkaar
verbonden zijn en die eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Op de Zevensprong proberen we de
kinderen ook zeker verantwoordelijkheid te geven, betrokken te zijn bij de school en dus ook te laten
participeren in de gemeenschap die onze school is.
Identiteit is continu in beweging, het is veranderlijk. De identiteit van de kinderen op school wordt
gevormd in relatie met de ander. Maar de identiteit wordt ook gevormd buiten school bij
bijvoorbeeld de sportvereniging. De sociale omgang met de ander zorgt voor een ontwikkeling van
de identiteit. Ook hier staan vaardigheden als luisteren, communiceren met de ander en kritisch zijn
centraal.
In de bijlage (bijlage 1) heb ik een overzicht gedaan van de doelen burgerschapsonderwijs en
mensenrechteneducatie voor het schoolcurriculum opgesteld door SLO om de 3 domeinen die
hierboven zijn omschreven nog duidelijker te maken.
Gert Biesta zegt over onderwijs dat zijn naam waardig is dat zich dat richt op kwalificatie, socialisatie
en subjectifiatie. Hij praat over onderwijspedagogische processen die werken in deze 3 domeinen.

•

Kwalificatie is het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.

10

•

Socialisatie gaat om de manieren waarop we door onderwijs deel worden van bestaande
tradities en praktijken.

•

Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid die
daarmee gepaard gaat

Ook zijn er volgens Biesta drie definities waarop je burgerschap kan benaderen.
Hij noemt het de sociale definitie, deze legt de nadruk op actief burgerschap, burgers dragen zorg
voor elkaar en voor de samenleving.
De tweede definitie is de morele definitie, daarin staan morele waarden centraal. Burgers zijn
verantwoordelijk voor elkaar en nemen ook verantwoording voor het welzijn van medeburgers.
Dan is er ook nog de politieke definitie van burgerschap waarin het idee van burgerschap wordt
gekoppeld aan interesse in en verbintenis.

Belangrijke conclusie uit deze paragraaf is dat dezelfde term namelijk democratie op verschillende
manieren kan worden gebruikt en ook op verschillende manieren wordt gebruikt. Het is voor het
team van de Zevensprong belangrijk dat we dezelfde taal spreken en dat we de term democratie
opdelfde manier gebruiken.

6.4 Hoe kun je burgerschap vormgeven
We hebben nu duidelijk wat burgerschap op papier voor ons betekend, maar hoe kunnen we
burgerschap vormgeven in de praktijk, hoe werken we met de kinderen in de dagelijkse praktijk aan
de vaardigheden die horen bij burgerschapsvorming.
In democratie leren door filosoferen (Bartels, 2013) worden er drie vormen omschreven van
democratisch handelingspraktijken waarin kinderen leren over democratie.
•

De school als democratische gemeenschap. Dit heeft niet alleen betrekking op de wijze
waarop leraren, kinderen en ouders met elkaar omgaan, in sociale zin met elkaar verkeren,
maar ook op de wijze waarop en de mate waarin de school democratisch georganiseerd is.

•

De school als deelnemer in de samenleving. Dit heeft betrekking op de deelname en
betrokkenheid van de school bij haar omgeving in de ruimste zin van het woord. Kinderen
nemen actief deel aan discussies, zowel in de zin van meningsvorming als in dei van
planvorming over actuele onderwerpen in de samenleving, en steken ook waar nodig die
handen uit de mouwen.

•

Communicatieve handelingspraktijken: filosoferen met kinderen is een activiteit die alle
kenmerken van communicatief handelen in zich kan vertegenwoordigen.
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De school als democratische gemeenschap bereidt de kinderen voor op de samenleving door het
overbrengen van kennis, door het aanleren van vaardigheden en door het verwerven van een
positieve houding ten opzichte van democratie. Het nadeel aan deze vorm is dat het volledig is
gericht op de school en de gemeenschap daarbinnen. Het kijkt niet verder dan de schooldeuren.
Het tweede voorbeeld van de handelingspraktijk stelt dat de kinderen democratie leren door deel uit
te maken van een democratie. De school is in deze praktijkvorm de democratie waarbinnen de
kinderen betrokken zijn, verantwoordelijk zijn en participeren. Zo leren zij vaardigheden aan en een
positieve houding ten opzichte van democratie. Het nadeel van deze handelingspraktijk is dat de
school eigenlijk niet helemaal democratisch is. Kinderen hebben niet overal inspraak in en zijn niet
helemaal gelijkwaardige partners ten opzichte van het team en de schoolleiding en het bestuur.
De communicatieve handelingspraktijk richt zich vooral op democratie door communicatie. Door
middel van gesprekken met de groep zoals bijvoorbeeld filosoferen leren kinderen dat er
verschillende meningen zijn en dat ze de meningen van anderen respecteren. Ze leren hun eigen
mening goed te verwoorden en ze leren argumenten te gebruiken om hun mening uit te leggen. Deze
handelingspraktijk probeert kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Het leert
ze vaardigheden en een openhouding.
Naast de drie handelingspraktijken zoals hierboven omschreven onderscheidt de Onderwijsraad
(2003) drie niveaus waar onderwijsactiviteiten zich op kunnen richten:
•

Microniveau: burgerschap binnen de school, waaronder de verhoudingen binnen de school,
het intermenselijk verkeer.

•

Mesoniveau: maatschappelijk burgerschap, waaronder het inzetten voor de omgeving van de
school.

•

Macroniveau: politiek burgerschap, waaronder kennis van democratie, politiek en
staatsinrichting.

6.5 participatie ladder van Roger Hart
Kinderen kunnen op verschillende niveaus participeren in de school. Een bruikbaar instrument om te
kijken hoe ver je gaat in het laten participeren is de participatieladder van Roger Hart.
-

Bij trede een tot en met drie geef je kinderen en jongeren het idee dat ze participeren, maar
eigenlijk zet je ze alleen in jouw eigen belang in. Deze treden zijn eigenlijk niet echt
participatie te noemen.

-

Bij trede vier en hoger is er wel sprake van echte participatie. Hierbij is de ene trede niet per
definitie beter dan de andere. Afhankelijk van de situatie is de ene trede beter passend dan
een andere trede: sommige taken vragen om meer begeleiding van een volwassene. In
Bijlage 2 heb ik een uitleg van de participatieladder van Roger Hart gedaan.
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7. De Zevensprong
Om een beeld te geven van hoe er op dit moment gewerkt wordt op de Zevensprong en op welke
manier we vormgeven aan burgerschapsvorming heb ik hieronder het deel van het schoolplan
toegevoegd waarin duidelijk te zien is hoe we aan burgerschap werken en vanuit welke visie. In het
schoolplan van de Zevensprong staat:
De Zevensprong werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd door de
Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte
leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem voorop.
Ook op de Zevensprong werken kinderen, ouders, en teamleden samen aan een prettig leef- en
werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak.
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs willen toetsen.

De uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.
Om duidelijk te krijgen hoe in het Jenaplan onderwijs en dus op de Zevensprong al aandacht wordt
gegeven aan burgerschap leg ik in de volgende paragraaf uit wat Jenaplan onderwijs is en wat de
visie is. Om te beginnen is het Jenaplan een concept waarin relaties centraal staan:
1. De relatie van het kind met zichzelf
2. De relatie van het kind met de ander en het andere
3. De relatie van het kind met de wereld
Uitgaande van deze relaties zie je al de drie niveaus terug die worden genoemd door de
onderwijsraad in het vorige hoofdstuk.
In het Jenaplan werken we met kernkwaliteiten, dit zijn kwaliteiten waar we dagelijks aandacht voor
willen hebben in ons onderwijs. Deze kwaliteiten komen voort uit de hierboven genoemde
uitgangspunten.

1.1 Relatie van het kind met zichzelf
Jenaplankernkwaliteiten
1.1.1 Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich
competent kunnen voelen.
1.1.2.Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer
zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
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1.1.3.Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
1.1.4.Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

1.2 Relatie van het kind met de ander en het andere
Jenaplankernkwaliteiten
1.2.1.Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
1.2.2.Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te
reflecteren.
1.2.3.Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het Harmonieus
samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan
ervaren.

1.3. Relatie van het kind met de wereld
Jenaplankernkwaliteiten
1.3.1.Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
1.3.2.Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
1.3.3.Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te
leren kennen.
1.3.4.Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
1.3.5.Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.
Door dagelijks aandacht te hebben voor de kernkwaliteiten werken we aan burgerschap en
democratie. We werken aan actief burgerschap doordat de kinderen verantwoordelijkheid krijgen en
ook worden aangesproken op deze verantwoordelijkheid. Ze dragen niet alleen zorg voor zichzelf
maar ook voor de groep en voor de school en de schoolomgeving. Ook in de kernkwaliteiten vindt je
de drie niveaus terug die worden genoemd door de onderwijsraad.

Stamgroepen
Op de Zevensprong werken we niet in jaarklassen, We werken in stamgroepen. Een stamgroep is een
groep kinderen waarbinnen meer leeftijdsgroepen aanwezig zijn. Door het leeftijdsverschil tussen de
kinderen kunnen de kinderen van elkaar leren en wanneer ze elkaar nodig hebben iets voor elkaar
betekenen. In de onderbouw vormen de vier- tot zesjarigen een stamgroep, in de middenbouw de
kinderen van zes- tot negenjarigen en in de bovenbouw de tien- tot twaalf jarigen.
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De Zevensprong als pedagogische school
Wij vinden op de Zevensprong de belangrijkste opdracht dat we de kinderen vormen tot
verantwoordelijke en zelfstandige mensen. De pedagogische kwaliteit van de school staat daarom
voorop.
In het schoolplan staat hierover:
Kinderen groeien op in een samenleving die veel van hen vraagt. Er is een enorme verscheidenheid
aan sociale verbanden. De dominantie van traditionele waardestelsels - als die van de Kerken - lijken
weg te vallen. Daardoor wordt een groot beroep gedaan op het vermogen van de mens zin en richting
aan zijn leven te geven. Een goede opvoeding is daarom van eminent belang.
Als school vinden wij dat de ouders de eerste en eindverantwoordelijken zijn in de opvoeding van
hun kinderen. Maar ook wij als school hebben daarin een belangrijke taak. Door de ontmoeting met
andere kinderen en met de werkelijkheid van cultuur en natuur kan een kind zijn identiteit
ontwikkelen. Daarom richten wij ons op de Zevensprong niet alleen op de cognitieve ontwikkeling,
maar vooral ook op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.
De pedagogische kwaliteit van de school staat of valt met een sfeer, waarin een kind zich veilig voelt
en zich welbevind. Daarom ook proberen wij op de Zevensprong tegemoet te komen aan de
basisbehoeften van kinderen:
•

behoefte aan relatie.

•

behoefte aan competentie.

•

behoefte aan autonomie.

De stamgroepleiders op de Zevensprong weten dat zij een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling
van de kinderen. Zij hebben ook een voorbeeldfunctie naar de kinderen hoe wij met elkaar omgaan
hoe wij met elkaar samenleven in onze schoolgemeenschap. . De pedagogische kwaliteit van de
groepsleiders is daaraan heel belangrijk. in het schoolplan staan de volgende kernbegrippen
genoemd in relatie met de pedagogische kwaliteit van de groepsleiders.
•

Betrokkenheid; de groepsleiders voelen zich betrokken met de kinderen en hun ontwikkeling.
Tegelijkertijd stimuleren ze de onderlinge betrokkenheid tussen kinderen.

•

Verantwoordelijkheid; de groepsleiders weten zich verantwoordelijk voor de kinderen.
Tegelijkertijd leren zij de kinderen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar te nemen.
Dit is een groeiproces, van de groepsleiders wordt verwacht dat zij kinderen die
verantwoordelijkheden geven die zij aankunnen.

16

•

Respect; de groepsleiders hebben respect voor de identiteit, de eigenheid van ieder kind. Met
die houding benaderen zij de kinderen, zoals zij ook aan kinderen overbrengen dat zij elkaar
met respect benaderen.

•

Vertrouwen; de groepsleiders geven kinderen hun vertrouwen, zonder vertrouwen kan er
geen sprake zijn van een pedagogische relatie. Het is een belangrijke opdracht van
groepsleiders het zelfvertrouwen van kinderen te bevorderen. Vertrouwen in anderen leer je
in een omgeving waarin je je veilig voelt.

Doordat we op deze manier werken met kinderen zien we de kinderen als een mens in zijn geheel.
We kijken niet alleen naar competenties van de kinderen maar we kijken naar welbevinden en
betrokkenheid omdat dat voorwaarde zijn om een kind volledig tot ontwikkeling te laten komen.

Pedagogisch tact
We werken op de Zevensprong vanuit pedagogisch tact, pedagogisch is een basishouding van de
stamgroepleider.
Pedagogische tact is een speciaal moment van interactie waarbij je als leraar ‘het juiste doet op het
goede moment’ (Stevens & Bors, 2013) waarbij de leerling dat ook zo ervaart.
Pedagogische tact kan veel verschillende vormen aannemen. Er is geen stappenplan. Herkenbaar is
wel dat er oprecht contact is tussen de groepsleider en een kind, dat de groepsleider oprecht luistert,
niet oordeelt. De groepsleider probeert zich in te leven in het verhaal van het kind en een echt
gesprek aan te gaan. De groepsleider is present.
Pedagogisch tact draagt bij aan sociale veiligheid omdat we actief en bewust bezig zijn met:
•

Groepsvorming (kinderen zijn er zich bewust van dat ze zich bewegen in een groep en zijn
allen verantwoordelijk voor de sfeer en veiligheid van die groep)

•

Relatie tussen kind en groepsleider (groepsleider en kind (h-)erkennen elkaar, gaan een
relatie aan en voelen zich verantwoordelijk voor die relatie)

•

Pedagogische sensitiviteit (dit houdt in dat een groepsleider in relatie met zijn kinderen goed
ziet, hoort en aanvoelt wat er speelt en hij acteert en reageert met de nodige pedagogische
tact.)

Modern leren
De school brengt de nieuwste inzichten over leren en onderwijzen in de praktijk. De eisen en
mogelijkheden van de hedendaagse samenleving zijn richtinggevend voor de onderwijskundige en
didactische keuzes van de school.
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Dagelijks krijgen we een enorme hoeveelheid informatie te verwerken. We hebben toegang tot een
informatiestroom die onbeperkt lijkt. De maatschappij vraagt van ons om daarmee om te kunnen
gaan. Al die informatie leidt echter niet als vanzelf tot meer kennis, laat staan tot meer wijsheid.
Op de Zevensprong wordt daarom veel aandacht besteed
•

aan de manier waarop kinderen kennis vergaren,

•

aan integratie van het geleerde (je moet informatie een plaats kunnen geven)

•

aan reflectie (het op zijn waarde schatten van de verkregen informatie).

Gelukkig zijn er voldoende nieuwe inzichten en werkwijzen die het ons mogelijk maakt de
uitdagingen van de nieuwe eeuw, van de informatiemaatschappij, aan te gaan.
We moeten echter ook vaststellen dat onderwijskundigen, pedagogen, beleidsmakers, e.d. geen
eenduidige antwoorden geven op de vragen van de nieuwe eeuw.
Wij moeten dus zelf keuzes maken; ook op de Zevensprong. Daarbij laten we ons leiden door onze
uitgangspunten.
Zo kunnen we een aantal hoofdlijnen formuleren:
•

We gaan uit van het kind.

•

Het gaat in de school om de werkelijkheid.

•

In de wisselwerking tussen het kind en de werkelijkheid zijn integratie en reflectie
kernbegrippen. Daarbij kunnen ook een aantal basisvaardigheden geformuleerd worden, die
kinderen nodig hebben om in de werkelijkheid van vandaag en morgen te kunnen staan.

De Zevensprong kiest als vertrekpunt altijd voor het kind.
De Zevensprong geeft kinderen de ruimte om zelfstandig bezig te zijn en samenwerkend te leren. We
erkennen dat kinderen verschillen en die verschillen willen we vruchtbaar maken in de leerprocessen
van kinderen. We proberen de kinderen zoveel mogelijk aan te spreken op hun eigen niveau, het zou
kunnen zijn dat een kind met rekenen bijvoorbeeld een jaargroep lager of hoger mee doet.

In school gaat het altijd om de werkelijkheid.
Het is voor de kinderen erg belangrijk dat ze weten waarom ze dingen moeten leren. Op de
Zevensprong proberen we daarom verbinding te leggen tussen de leerstof en de werkelijkheid van
het kind, hij moet ervaren dat hij iets kan met wat hij leert, dat hij er iets aan heeft. Daarom is
wereldoriëntatie een van de kernactiviteiten in de school en kiest de school voor methoden en
werkwijzen die de werkelijkheid tastbaar maken, bijv. in een realistische rekenmethode.
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Een gemeenschap
Op de Zevensprong stellen wij dat wij een gemeenschap zijn van kinderen, groepsleiders en ouders.
In alle verscheidenheid tussen mensen vormt zij een eenheid, die gekenmerkt wordt door
betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
We noemen de pedagogische kwaliteit de belangrijkste kwaliteit van de school. Deze kwaliteit kan
alleen ten volle tot zijn recht komen als de school, een gemeenschap vormt in al zijn niveaus en
geledingen. Dat betekend: op het niveau van de stamgroep, op dat van de school als geheel. Het gaat
hierin dus om de relatie tussen kinderen onderling, tussen kinderen en groepsleiders, als die tussen
de groepsleiders onderling, en groepsleiders en ouders.
In het schoolplan staat:
Mensen zijn in deze tijd steeds meer op zichzelf gericht; betrokkenheid bij anderen, de bereidheid om
verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen, zorg voor elkaar te hebben, lijken af te nemen. Oude
gemeenschapsverbanden die rustten op deze waarden zijn afgebrokkeld of zelfs helemaal verdwenen.
We willen geen collectieve moraal, geen collectieve identiteit meer opgelegd krijgen. We willen zelf
onze (morele) keuzes maken.
Zelf (morele) keuzes maken; we willen graag dat kinderen dat leren. De school is bij uitstek een plaats
waar kinderen dat kunnen leren. Op school zijn ze immers jarenlang, een groot deel van de tijd om
hetzelfde bij elkaar, waarbij ze aangesproken worden op hun totale mens-zijn.
Op school ontmoeten kinderen elkaar, en daarom is de school een ideale oefenplaats voor socialiteit
en sociale vaardigheden; een ideale oefenplaats voor de ontwikkeling van morele waarden en
normen. De groepsleiders weten zich bewust van hun pedagogische rol. Zo bouwen zij met de
kinderen aan een gemeenschap die in hoge mate zichzelf ordent. Die gemeenschap legt geen
collectieve waarden of collectieve identiteit op, maar accepteert en koestert de onderlinge
verscheidenheid tussen kinderen. Juist als ieder in zijn bijzonderheid en eigenheid tot zijn recht kan
komen, gezien wordt, kunnen we ons meer met elkaar verbinden; kan de gemeenschap die groeit,
rijker worden; worden de leden van de gemeenschap in sociaal en moreel opzicht meer uitgedaagd en
rijker. In zo’n gemeenschap, een eenheid in verscheidenheid, kunnen kinderen zich betrokken bij
elkaar voelen, vrijwillig verantwoordelijkheid voor elkaar nemen.
We vinden het belangrijk dat ouders ook deel uit maken van onze gemeenschap, echter deelname
van ouders kan alleen op basis van vrijwilligheid. Toch is de keuze voor de Zevensprong geen
vrijblijvende aangelegenheid. Wie voor zijn kind een school kiest die een gemeenschap wil zijn, zal
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van die keuze ook de consequentie moeten aanvaarden: zich naar vermogen verantwoordelijk weten
voor het goed functioneren van die gemeenschap.
Op de Zevensprong dragen de volgende activiteiten bij aan de bouw van de school, of groep, als
gemeenschap
•

Kinderen worden betrokken bij de ordening van de gemeenschap – in de mate die hun
ontwikkeling

mogelijk

en

nodig

maakt.

Meepraten,

meebeslissen

en

medeverantwoordelijkheid hebben voor de onderlinge verhoudingen, voor de gang van
zaken op school; en voor een goed beheer en gebruik van de middelen en ruimte.
•

Samenwerkend leren wordt waar mogelijk en wenselijk in de praktijk gebracht.

•

Onderlinge hulp neemt een belangrijke plaats in. Dit kan ‘spontaan’ plaatsvinden, maar ook
geregeld worden in de vorm van mentorschappen (bijv. bij de opvang van nieuwe kinderen in
de groep) of tutorsystemen (een ouder kind, die een jonger kind begeleidt bij bijv. het lezen).

•

We geven veel aandacht aan elkaars ontwikkeling en werk. Dit kan door de hele stamgroep
te betrekken bij het formuleren van opdrachten, waarmee één of enkele kinderen aan de
slag gaan. De groep wordt dan ook betrokken bij verslaggeving, reflectie en/of evaluatie.

•

Een andere vorm – van de aandacht voor elkaars ontwikkeling – is het openbaar maken van
wat gedaan of gemaakt is in vieringen, door middel van uitstallingen, groepskranten, e.d.
Vormgeving en verzorging zijn daarbij bijzonder belangrijk.

Vieringen
Vieringen nemen op onze school een belangrijke plaats in. We ervaren dat het goed is
gebeurtenissen met elkaar te delen en te vieren. Op de Zevensprong onderscheiden we drie typen
vieringen:
•

In de stamgroep, dagopeningen, verjaardagen, een groepsavond.

•

De wekelijkse vieringen met de hele school, vooral weekopeningen en weeksluitingen.

•

De jaarlijkse vieringen, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het zomerfeest en het
winterfeest.

In een viering laten we aan elkaar zien wat we met elkaar doen, wat we geleerd hebben.

Kritische zin
We willen de kinderen zich laten ontwikkelen tot kritische burgers, in het schoolplan schrijven we
hierover:
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Mensen worden steeds meer gedwongen keuzes te maken. Of het nu gaat om keuzes in studie of
werk, in onze relaties met andere mensen, steeds spelen daaronder de vragen:
Wat wil ik met mijn leven?
Welke betekenis hebben de mensen, de dingen in mijn omgeving voor mij?
Welke overwegingen zijn voor mij belangrijk?
In deze tijd, waarin ons de zin van ons leven niet meer gegeven wordt, is het essentieel dat opvoeders
kinderen het vermogen laten ontwikkelen zelf zin te geven aan hun leven. Dat is niet los te maken van
het ontwikkelen van een kritische zin. Kritische zin wordt helaas nog te veel gezien als synoniem voor
‘tegen-zijn’. Kritische zin is echter een instelling, een houding die rust op het vermogen open te staan
voor verschijnselen, opvattingen, e.d, je erover te verwonderen, erover na te denken, en tot een
onafhankelijk oordeel, mening of overtuiging te komen; altijd in de wetenschap dat die overtuiging
voorlopig is, omdat die ontvankelijk is voor nieuwe inzichten, nieuwe meningen, e.d.
Het is dan ook belangrijk dat opvoeders, en dus ook de school, zelf ook kritisch in de wereld staan.
Dit is een voorwaarde, want opvoeders hebben zoals al eerder omschreven een voorbeeldfunctie.
Omdat wij kritische zingeving zo belangrijk vinden hebben wij op de Zevensprong filosofie tot een
van de kernactiviteiten in de school ontwikkeld. De belangrijkste doelen ervan zijn
•

in het vlak van de persoonlijke zingeving en het ontwikkelen van denkvaardigheden.

•

het hechten van groot belang aan reflectie op leren.

•

het belangrijk vinden dat kinderen leren waarderen, letterlijk: voorzien-van-een-waarde.
(Jenaplanschool de Zevensprong , 2017)
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8. Onderzoek onder collega’s
Naast het beeld dat het schoolplan ons geeft wilde ik ook duidelijk krijgen welke activiteiten er op dit
moment in de stamgroepen ondernomen worden om te werk aan burgerschapsvorming. Ik heb mijn
collega’s de volgende mail gestuurd:
Hallo

allen,

ik

wil

jullie

graag

wat

vragen

met

betrekking

tot

mijn

meesterstuk.

Mijn meesterstuk gaat over burgerschapsvorming, we zijn vanuit het ministerie al een aantal jaren
verplicht om daaraan te werken binnen ons onderwijs. Hieronder een korte uitleg van wat het precies
is:
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school. Scholen
zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet hierop toe. Bij
burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. De
school is hier een geschikte oefenplaats voor. Er zijn drie domeinen die de kern van
burgerschapsvorming zijn:
Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot oplossingen
komen.
Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid
ervoor te nemen.
Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen
Mijn vraag aan jullie is wat jullie al doen aan burgerschapsvorming? Waar in de dagelijkse praktijk
leren de kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben om kritische burgers te worden die betrokken
zijn bij de maatschappij?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet Marije
In bijlage 3 kun je teruglezen wat de reacties zijn geweest van mijn collega’s. Hieronder geef ik een
korte samenvatting en een overzicht en korte omschrijving van de activiteiten die door de
stamgroepleiders van de Zevensprong genoemd zijn.
Het zijn vooral de gesprekken die we met de kinderen hebben die als zeer waardevol worden gezien,
en waar ook burgerschap de grootste rol krijgt. Het is duidelijk dat we op de Zevensprong de
kinderen bewust verantwoordelijkheid willen geven en ook verwachten dat de kinderen deze

22

verantwoording nemen. Voor elkaar, en voor de schoolomgeving. Ook zijn er bepaalde activiteiten
die genoemd worden door de collega’s, hier volgt een opsomming.
Pedagogisch tact:
Pedagogische tact is een speciaal moment van interactie waarbij je als leraar ‘het juiste doet op het
goede moment’ (Stevens & Bors, 2013) waarbij de leerling dat ook zo ervaart.
Het is een basishouding van waaruit groepsleiders de kinderen benaderen. Deze instelling omvat
respect voor de drie psychologische basisbehoeften van ieder mens.
•

Relatie

•

Competentie

•

Autonomie

Pedagogisch tact wordt genoemd in relatie tot burgerschapsvorming omdat we met tact de groep
verantwoordelijkheid voor zichzelf willen laten dragen. Je zou kunnen zeggen dat we in de stamgroep
een mini democratie zijn.
Filosoferen:
Het filosoferen met kinderen heeft een belangrijke plaats in onze school. Alle kinderen van 4 t/m 12
jaar filosoferen bijna wekelijks met elkaar. Zo ontwikkelen ze hun denk- en oordeelsvermogen,
filosoferen draagt daarnaast ook bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling. Sinds 2006 moeten scholen
aandacht besteden aan burgerschapsvorming. De Zevensprong deed en doet dat al jaren. En wel
vanuit de overtuiging dat onze democratie een groot en kostbaar goed is. De beste manier waarop
kinderen democratie kunnen leren, kennis, vaardigheden en attituden, is door in de school op
democratische wijze met elkaar samen te leven en te werken. Een democratie moet zijn burgers
opvoeden tot redelijke individuen, mensen die in staat zijn hun (denk-) vermogens op elkaar af te
stemmen. Zelf nadenken, daar gaat het om bij het filosoferen, in dialoog met de anderen. Leren dat
we allemaal verschillen, en dat je er samen uit kunt komen. We hechten hier veel waarde aan.
Stamgroep-vergadering:
De stamgroep vergadering is een vergadering waarin problemen besproken worden, ideeën
geopperd en voorstellen gedaan worden. Met elkaar maken we af spraken die de sfeer en de gang
van zaken moeten verbeteren. Dit gebeurt iedere week in de bovenbouw en in de middenbouw en
bij de kleuters.
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Problemen lossen we op met elkaar, waarbij allen niet alleen mogen meepraten, we doen een
beroep op ieders verantwoordelijkheid om mee te doen. Voor ideeën en voorstellen van kinderen is
veel ruimte.

Kinderraad:
Sinds 2008 hebben we op de Zevensprong een kinderraad. Deze kinderraad is samengesteld doordat
er van elke stamgroep twee kinderen gekozen zijn om de groep te vertegenwoordigen bij de
kinderraad. Een van de kinderen wordt door de leden van de raad zelf benoemt tot voorzitter. De
kinderraad komt één keer per maand bij elkaar om te vergaderen. Jeannette is ook bij deze
vergaderingen aanwezig. Tijdens deze vergaderingen kunnen er thema’s besproken worden die
meegekomen zijn vanuit de stamgroep vergadering en die belangrijk zijn voor alle kinderen van de
school.
Forumkring:
Twee - bovenbouw - kinderen hebben zich voorbereid op een tekst over een actueel onderwerp. De
andere kinderen stellen tijdens het forum vragen naar aanleiding van de tekst. Met elkaar
discussiëren we over stellingen die door de twee kinderen bedacht zijn.
Kring:
Dagopening Iedere ochtend beginnen we in de kring met de dagopening. Kinderen vertellen elkaar
over hun belevenissen. Die verhalen zijn aanleiding verder te praten over een onderwerp, dat
iedereen aangaat, of tot het houden van een leergesprek. Vaak ook hebben kinderen iets van thuis
meegenomen, dat ze de anderen willen laten zien. Soms hebben ze een toneelstukje voorbereid, ze
dragen een gedicht voor of zingen een liedje. Een vast punt in de dagopening in de midden- en
bovenbouw is het logboek, een verslag dat een van de kinderen over de vorige dag heeft geschreven
Groepsafspraken:
Aan het begin van elk schooljaar maken we met de stamgroep groepsafspraken. Die afspraken
worden gemaakt naar aanleiding van een gesprek met de groep. Wat vinden de kinderen in de groep
belangrijk. Door de afspraken te maken met de kinderen hopen we te bereiken dat de kinderen zich
verantwoordelijk voelen voor de regels die zijzelf bedacht hebben en zullen zij deze regels beter
navolgen. Ook stimuleren we de kinderen om elkaar vooral aan te spreken als kinderen zich niet aan
de regels houden. We hebben met elkaar de regels bedacht en uitgeschreven en alle kinderen van de
groep en de stamgroepleider zetten een handtekening onder de regels.
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9. Ontwerp
Met dit ontwerp wil ik antwoord proberen te geven op mijn volgende onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we als team van de Zevensprong kinderen opvoeden zodat zij kritisch en betrokken
deelnemen aan de samenleving?
Op de Zevensprong willen we graag het kritisch participeren van het individu in de samenleving
stimuleren en daar willen we onze kinderen op de Zevensprong graag handvatten voor geven. We
willen dat de kinderen ervaringen op doen in de school en in de groep, we willen de kinderen
betrokken maken bij de gemeenschap waarin zij zich dagelijks begeven. We praten over de school als
democratische gemeenschap. Dit heeft niet alleen betrekking op de wijze waarop groepsleiders,
kinderen en ouders met elkaar omgaan, in sociale zin met elkaar omgaan, maar ook op de wijze
waarop en de mate waarin de school democratisch georganiseerd is.
Als we wat willen doen aan actief burgerschapsvorming op de Zevensprong dan moeten we ervoor
zorgen dat we
•

de kinderen motiveren en activeren

•

initiatief van de kinderen stimuleren

•

de kinderen serieus nemen

•

de kinderen tijd, ruimte en criteria geven

•

dat we oog houden voor de valkuilen van participatie zoals omschreven in de ladder van
Roger Hart (bijlage 2).

Ik wil met dit meesterstuk iets ontwerpen wat heel praktisch is voor de Zevensprong, iets waar de
kinderen wat aan hebben, en waar wij ook als school wat aan hebben. Ik heb daarom gekozen om de
kinderraad van de Zevensprong wat kritischer te gaan bekijken. Zoals omschreven in het vorige
hoofdstuk hebben we sinds 2008 een kinderraad op de Zevensprong. Deze kinderraad is in het leven
geroepen omdat we de kinderen meer betrokken wilde maken bij de school. We wilde ze actief mee
laten denken. Er bestaat voor de kinderraad van de Zevensprong een regelement (bijlage 3). Ik denk
dat we dit regelement sterker kunnen neerzetten. Ik wil daarom aan de slag met de volgende vraag:
Hoe kunnen we de kinderraad nog beter laten functioneren zodat we de kinderen leren hoe zij
kritisch en betrokken deelnemen aan de samenleving?
Ik heb gekeken naar het regelement van de kinderraad dat er nu is op de Zevensprong. Ik denk dat
we de kinderen van de kinderraad kunnen stimuleren door de ruimte tijd en criteria nog beter op te
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stellen. Als voor de kinderen duidelijk is wat de mogelijkheden zijn en wat er van ze verwacht wordt
zou het kunnen dat ze meer initiatief zullen nemen.
•

Ik wil het regelement dat er nu ligt aanpassen en aanvullen.

•

Ik zou de kinderraad graag een budget willen geven zodat de kinderen leren dat zij keuzes
moeten maken. Ze kunnen maar één keer hun budget opmaken, als zij dus het geld willen
uitgeven moeten ze dat wel overwogen doen en in dienst van de gemeenschap.

•

Ik wil de kinderraad graag een dag laten organiseren voor kinderen door kinderen. Duidelijk
moet zijn voor de kinderen wat de ruimte/ tijd en criteria zijn voor deze dag. Één criteria is in
ieder geval dat zij de gemeenschap om de school moeten betrekken bij deze dag. Dat kan zijn
door de kinderboerderij te benaderen of door buurtbewoners uit te nodigen enz.

In de bijlage 4 heb ik het regelement toegevoegd zoals het nu is en in bijlage 5 heb ik het ontwerp
toegevoegd dat ik gemaakt heb.
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10. Consequenties voor de andere stamgroepen/ team
Na het schrijven van dit onderzoek zijn er een aantal dingen heel duidelijk geworden.
Het is voor het team van de Zevensprong belangrijk dat we dezelfde taal spreken. Ook op het gebied
van burgerschapsvorming. De term democratie moeten we opdelfde manier gebruiken en er
dezelfde betekenis aan geven. Als team is het goed om daar met elkaar over te praten en afspraken
over te maken. We hebben daarin een voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Ook denk ik dat er op het gebied van de activiteiten die we doen op school, die bijdrage aan een
democratisch houding en die de kinderen vaardigheden leren, nog een hoop te halen valt. Doen we
alle activiteiten nog steeds die genoemd worden in de schoolgids en het schoolplan. En zijn we ons
bewust welke vaardigheden we de kinderen willen leren met de verschillende activiteiten. Ik wil hier
het filosoferen met kinderen apart benoemen. Het zou goed zijn om kritisch te kijken naar het
ritmisch weekplan zodat het filosoferen weer een vaste activiteit wordt in de week.
Voor de kinderraad betekend het dat we de ruimte tijd en criteria aanhouden die zijn opgesteld in
het regelement van de kinderraad. Het is belangrijk dat de kinderen voelen dat er naar ze geluisterd
wordt en dat de mening van de kinderen er toe doet.

Aanbeveling voor verder onderzoek
Ik zou voor verder onderzoek op het gebied van burgerschapsvorming adviseren om onderzoek te
doen naar filosoferen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat filosoferen weer een vaste plek krijgt in ons
ritmisch weekplan. We hebben in de loop van de jaren een heel nieuw team gekregen en het zou
kunnen dat mede daardoor het filosoferen wat meer op de achtergrond terecht is gekomen. Ook zou
het kunnen dat doordat we met elkaar hebben afgesproken dat we elke week een
stamgroepvergadering hebben het filosoferen wat meer op de achtergrond is geraakt. We hebben op
school verschillende methodes en boeken in huis over filosoferen met kinderen. Het zou goed zijn
om kritisch te kijken naar het curriculum van het filosoferen op de Zevensprong om te kijken hoe we
dat weer passend kunnen maken bij het team dat nu werkzaam is op de Zevensprong.
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11. Evaluatie onderzoek
Ik vond het erg leuk om bezig te zijn met burgerschapsvorming in het onderwijs. Met name van het
theoretische onderzoek heb ik veel geleerd. De verschillende stromingen, de verschillende
domeinen. Ik heb geleerd dat burgerschapsvorming een complex begrip is dat zich niet zomaar laat
omschrijven en dat er grote verschillen zijn in de invulling van burgerschapsvorming. Ik vond het leuk
om de Zevensprong goed in beeld te krijgen. Het schoolplan en de schoolgids zijn stukken die jaarlijks
voorbij komen en ik moet bekennen dat ik ze nog nooit zo kritisch heb bekeken als nu. Leuk om
onderzoek te doen onder de collega’s en te lezen wat zij terug zien in de eigen onderwijspraktijk van
burgerschapsvorming. Mijn idee was om iets praktisch te ontwerpen zoals het regelement van de
kinderraad en ik hoop dat het team en de kinderen van de Zevensprong er nog lang plezier van
hebben. Fijn dat ik van de collega’s feedback heb gekregen op mijn ontwerp zodat ik het passend heb
kunnen maken voor de Zevensprong.
Voor mijzelf heb ik mij ook gerealiseerd hoe belangrijk het filosoferen met kinderen is. Iets wat ik nu
nog te makkelijk laat schieten omdat er wat anders op dat moment voorbij komt. Goed om voor
volgend jaar kritisch te kijken naar het ritmisch weekplan en filosoferen weer actief te gaan doen met
de kinderen.
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Bijlage 1
en mensenrechteneducatie

Doelen

primair onderwijs
De school wil met leerlingen werken aan de volgende houdingen, vaardigheden, kennis en inzichten:
Houdingen
(willen)

Democratie
Participatie
5.
Vanuit
1. Conflicten op
betrokkenheid
vreedzame wijze
samen werken aan
oplossen.
een
sociaal
en
2. Zich gedragen vanuit
ruimtelijk
respect voor anderen
stimulerende
en
en algemeen
aangename leef-,
aanvaarde waarden en
speelen
leeromgeving.
normen.
3. De rol van
gezagsdragers bij het
oplossen van conflicten
respecteren.
4. Actie ondernemen om
in de eigen
gemeenschap mensenen kinderrechten op
het gebied van vrijheid,
veiligheid, gelijkheid en
respect te realiseren.

Vaardigheden 8. Eenvoudige informatie 12. Deelnemen aan
(kunnen)
op hoofdzaken
discussie en overleg.
begrijpen.
13. Een verbetering in de
9. Eigen mening met
klas of school
anderen bespreken.
meehelpen te
10. Accepteren dat eigen
organiseren en
opvattingen niet altijd
initiëren.
worden gedeeld.
14. Bijdragen aan het
11. Het belang van
maken en uitvoeren
mensen- en
van regels en
kinderrechten in het
afspraken in de klas en
eigen leven typeren en
op school.
bediscussiëren
15. Zelf
verantwoordelijkheid
nemen om mensen- en
kinderrechten in de
eigen omgeving te
beschermen.

Identiteit
6. Zich
medeverantwoordelijk voelen voor het
recht op eigen
ontplooiing en die van
anderen.
7. Een serieuze en
respectvolle dialoog
met anderen
aangaan.

16. Zich

in opvattingen en
gevoelens van
anderen inleven.
17. Samenwerken met
anderen ongeacht
sociale, etnische en/
of culturele
achtergronden.
18. Verschillen en
overeenkomsten
tussen mensen zien
en waarderen.
19. In concrete situaties
discriminatie en
uitsluiting herkennen.
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Kennis
(inzicht
hebben in)

20. Rechten

en plichten
23. Hoe mensen met
die kinderen in een
elkaar positief
democratische
kunnen
samenleving hebben.
communiceren
24. Rechten van het kind
21. Enkele hoofdzaken
van de Nederlandse
om aan het
en Europese
gemeenschapsleven
deel te nemen
staatsinrichting en de
rol van de burger.
22. Het verschijnsel dat er
in een democratie
verschillen in
opvattingen zijn.

25. Hoofdzaken

van
geestelijke
stromingen die in de
Nederlandse
multiculturele
samenleving een
belangrijke rol spelen
26. Rechten van het kind
om een eigen
identiteit te ontplooien
27. Dat mensen- en
kinderrechten voor
iedereen gelden
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Bijlage 2

(Hart, 1992)
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Bijlage 3
Hallo allen, ik wil jullie graag wat vragen met betrekking tot mijn meesterstuk.
Mijn meesterstuk gaat over burgerschapsvorming, we zijn vanuit het ministerie al een aantal jaren
verplicht om daaraan te werken binnen ons onderwijs. Hieronder een korte uitleg van wat het
precies is:
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een
positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen vak, maar een taak van de school.
Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet hierop toe. Bij
burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. De
school is hier een geschikte oefenplaats voor. Er zijn drie domeinen die de kern van
burgerschapsvorming zijn:
•
•
•

Democratie. Door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot
oplossingen komen.
Participatie. Door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de
verantwoordelijkheid ervoor te nemen.
Identiteit. Door te handelen vanuit je waarden en normen

Mijn vraag aan jullie is wat jullie al doen aan burgerschapsvorming? Waar in de dagelijkse praktijk
leren de kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben om kritische burgers te worden die betrokken
zijn bij de maatschappij?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet Marije

Hallo Marije,
Hieronder vind je mijn verhaal betreft burgerschapsvorming.
Je vraagt aan mij wat ik doe aan burgerschapsvorming. Ik denk dat dit bij ons op school al begint in
de samenstelling van de groepen. We kiezen er bewust voor om te werken met driejarige
stamgroepen om al een mini samenleving te vormen. Het komt bijvoorbeeld in Boskoop nergens voor
dat er alleen maar 43 jarigen naast elkaar wonen in een wijk dus in die zin willen wij met onze 3 jarige
stamgroep al een afspiegeling zijn van de diversiteit in de samenleving. Diversiteit qua leeftijd,
geslacht, geloofsovertuiging, handicap, intelligentie enzovoorts.
In mijn stamgroep zie ik die diversiteit terug in de kinderen en de omgang die wij met elkaar
gangbaar vinden. Daarin ben ik meestal een voorbeeld echter kan ik ook veel van de kinderen leren.
In de stamgroep geef ik hoop ik ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn. Soms is dat ingewikkeld neem
bijvoorbeeld de jongen die doof is, altijd houd ik rekening met hem of hij gehoord / begrepen heeft
wat er aan informatie gegeven is. In die zin ben ik een voorbeeld voor andere kinderen hoe je omgaat
met een doof persoon. Ook leer ik hem dat hij zichzelf moet gaan redden en dus zelf aan moet gaan
geven wat wel of niet handig voor hem is.
Zelfstandigheid, uniciteit, autonomie is een belangrijk goed voor mij als stamgroepleider. Dit komt
ook omdat ik mijzelf heel erg thuis voel op de Zevensprong. Ik mag zijn wie ik ben en de kinderen
mogen dit ook.
Jij zet in je inleiding drie kenmerken van burgerschapsvorming uiteen. Democratie, Participatie en
identiteit. Ik zal proberen uit te leggen hoe ik dat zie in mijn stamgroep en in de school.
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Democratie:
In de groep: de kikkers zitten veel met elkaar in de kring, we zijn daar in gesprek met elkaar. We delen
verhalen, scheppen duidelijkheid, lachen, troosten, lossen op, verhelderen, discussiëren, onderzoeken,
stellen vragen en leren van en met elkaar. Idealiter zit ik iedere dag in de kring om de dag te
bespreken, dit verbindt naar mijn idee. Je vormt een groep door veel met elkaar in gesprek te zijn.
Daarnaast ontwikkel je taalvaardigheid, je presenteren, woordenschat, luisteren, doorvragen,
samenvatten en herhalen.
Tijdens de vergadering en het forum is mijn rol niet altijd van belang. Tijdens de vergadering stellen
de kikkers zelf een agenda op met punten waarvan zij vinden dat dit besproken moet worden met de
hele groep. Vaak gaat het over dingen die beter kunnen. Regelmatig wordt het gedrag besproken
tijdens gym of andere vrije situaties. Ik vind het knap en bijzonder waardevol dat kinderen zich uit
durven te spreken over dingen waarvan zijn vinden dat het beter kan of anders moet. Dit wordt altijd
vol tact en respect naar elkaar gedaan. Soms lopen de gemoederen hoog op en ook dan is er respect
voor alle perspectieven van de verhalen. Dit leidt wel eens tot geen oplossing omdat er zoveel
perspectieven zijn. Dat is dan ook prima.
Tijdens forum kringen bereiden twee kinderen uit de groep zich voor op een onderwerp uit de
actualiteit zij verdiepen zich in de achtergrond en gaan hierover met de groep in gesprek of discussie.
De stellingen die geformuleerd worden lijken wel eens niet zo sterk te zijn, dan is er altijd mogelijkheid
om de stelling ter discussie te brengen. Dat is ook heel prettig. Met name de 8e jaars kunnen dit goed
doen. 7e jaars ontwikkelen dit sterk. De 6e jaars zitten er niet zomaar bij, zij weten donders goed dat
er van hen een mening verwacht wordt of een samenvatting van het verhaal.
In de groep regelen we heel veel samen, zo zijn er bijvoorbeeld planten geregeld, kapstok afspraken,
gym afspraken, je spullen pakken volgorde ( wanneer er in jaargroepen gewerkt wordt) , de
dagplanning hangt in de groep op verzoek van kinderen die behoefte hebben aan structuur, de
tafelgroepen maken we volgens succescriteria die we samen opstellen.
Participatie:
Voor mij betekent dat meedoen in de groep en met de groep. Op school vinden wij het werken vanuit
pedagogische tact erg belangrijk dat betekent dat iedereen meedoet en dat niemand zich buitensluit.
Je doet mee aan het blokuur, aan het onderzoek, aan de instructies, de weekopening.
Ik vind het wel eens lastig dat ouders hun eigen kinderen buitensluiten door bijvoorbeeld op
belangrijke verbindende momenten ( Kerstontbijt, Kerstviering enz) kinderen thuis te houden of op
‘vakantie’ te gaan.
Het lijkt er voor mij wel eens op dat ouders de verbindende waarde van samenkomen en vieren niet
waarderen. Dit zal ongetwijfeld uit hun eigen ervaringen zijn ontstaan maar ontneem je kind dat niet,
niet nu al!
De weekopening vind ik ook zo’n prachtig voorbeeld van participeren met de groep aan een groter
geheel namelijk samen presenteren voor de school.
Participeren heeft voor mij ook waarde voor de maatschappij om ons heen. Bijvoorbeeld wanneer we
een goeddoel kiezen met de kinderen waar we samen het belang van inzien en daar iets goeds voor
willen doen.
We verwachten ook dat ouders participeren in de school. We vragen evaringsdeskundigen te vertellen
over hun vak tijdens projecten.
Participeren hoort bij de pedagogische driehoek, je hoort erbij ouder, kind en groepsleider jullie zijn
een pedagogisch partnerschap. En partnerschap betekent investeren en uiteindelijk oogsten.
Ouders participeren ook als het gaat over bijvoorbeeld de overblijf, wij zouden zonder deze ouders
een dienst minder aan kunnen bieden en zouden opzoek moeten gaan naar een kostbare oplossing.
Kinderen participeren ook door zitting te nemen in de kinderraad. Deze groep kinderen overlegt met
elkaar over punten uit de stamgroep die van belang zijn voor de school. Eigenlijk is alles met elkaar
verbonden.
35

Identiteit:
In mijn inleiding sprak ik al over jezelf mogen en durven zijn. Als groepsleider zie ik mezelf als
voorbeeld daarin. Ik ben een spiegel voor de kinderen en de kinderen voor mij. In onze mini
samenleving leren we omgaan met verschillen en uitdagingen. Hoe ga je om met iemand die angstig
is? Of hoe schrijf je een onderzoek met iemand die lezen en schrijven echt verschrikkelijk vindt? Wat
doe je wanneer er iemand aan de tafel zit die voortdurend extra geluid maakt?
Het zijn allemaal dingen die we kenbaar maken aan elkaar. We zijn in die zin continue reflectief naar
elkaar en dat doen we om zo optimaal mogelijk met elkaar samen te werken. We weten dat iedereen
anders is en dat mag gewoon in onze groep. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en doordat we
vragenstellen, stoeien, lachen, verdrietig zijn leren we elkaar en onszelf beter kennen.

Hoi Marije,
Wat een lastige vraag. Ik denk dat je heel veel doet zonder erbij na te denken dat je met
burgerschap bezig bent.
Uiteraard probeer ik uit te dragen wat ik belangrijk vind, mijn waarden en normen. Hoe??
Gewoon tijdens de les, als bepaalde gedragingen mij positief (of negatief) opvallen. Ook als
er dingen in het nieuwe voorbij komen die ik belangrijk vind om te bespreken kaart ik dit aan.
Uiteraard wil ik dat dit bij de kinderen vandaan komt, maar op deze leeftijd zijn ze er nog niet
erg mee bezig.
In de kring probeer ik af en toe sociaal/emotionele zaken aan de orde te stellen. Zoals een
verhaaltje over buitensluiten; oefenen met stevig staan; oefenen met niet reageren,
gesprekken over rekening houden met elkaar enz.
Maar een vastomlijnd plan heb ik niet hierbij....
Ik hoop dat je hier toch wat aan hebt...
groetjes Esther
Ha Marije,
Op onze school zijn we bewust en onbewust continue bezig met burgerschapsvorming. We
hebben natuurlijk de kinderraad waar de kinderen hun eigen stem hebben, de
vergaderingen in de groepen en de gesprekken die we met elkaar voeren waarin ze hun
mening leren geven.
Wat doe ik eraan in de groep:
Ik vertel de kinderen altijd dat de groep waar ze in zitten van hen is, zij moeten zorg dragen
voor de spullen en ruimte. Zorgen dat het netjes is en blijft en weekbeurt. Kinderen leren
elkaar aan te spreken op het opruimen van hun spullen.
We gaan met elkaar in gesprek, in de kring, op verschillende manieren. We vertellen elkaar
verhalen, we presenteren voorwerpen aan elkaar en als er iets niet loopt bespreken we dit.
We evalueren de dag en vertellen wat goed gaat en wat we de volgende anders kunnen
doen. Kinderenleren zich uitten en presenteren.
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Grote beslissingen bespreken we met elkaar denk bijvoorbeeld aan het jantje beton geld
waar we spullen van kopen voor de groep.
Als de kinderen ruzie hebben probeer ik ze het zelf te laten oplossen, ik begeleid het gesprek
maar draag niet zelf de oplossingen aan.
Zoals ik al aan het begin zei, bewust en soms onbewust werken we aan deze vaardigheden.
Wel vind ik dat 'onze'kinderen met meer vaardigheden van deze school af komen dan de
gemiddelde school. Ze zijn zelfstandiger, kunnen zich goed verwoorden en zichzelf
presenteren.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt,
Groetjes Janneke
Hey Marije,

Volgens mij doen we een aantal dingen aan burgerschapsvorming:

Er zijn een aantal formele momenten in de groep waar in we actief burgerschapsvorming oefenen:
dat doen we het meest met vergadering, maar ook in kringgesprekken en bijvoorbeeld bij forum. Ook
als we filosoferen, en dat doe ik te weinig, werken aan burgerschapsvorming.

We werken daar dan aan omdat we actief bezig zijn de kinderen kritisch te maken naar hun eigen
gedachten, zich te leren verplaatsen in anderen, het groepsbelang tegenover individuele belangen af
te wegen.
We laten ze vervolgens ook keuzes maken, als individu en als groep. Ze leren op deze manier hoe het
belang van de groep en het belang van het individu niet altijd hetzelfde zijn. En hoe je soms je eigen
belang ondergeschikt kunt maken.
Bij forum kring Werken we er aan dat ze begrip prijzen van de wereld om hen heen. Dat doen we
natuurlijk ook bij begrijpend lezen, maar bij de kring zijn het zijn eigen onderwerpen met een eigen
betrokkenheid. Daar debatteren we ook vaak. Dat is ook een vorm van burgerschapsvorming: het
leren debatteren en argumenteren in gesprekken voeren en leiden.

Informeel werken we met het model van pedagogische tact waarin de groep verantwoordelijkheid
voor zichzelf draagt: dit zou je kunnen zien als een mini democratie. Impliciet zijn deze waarden in
ons onderwijs ingebakken, niet altijd meetbaar en tastbaar maar zeker aanwezig.

Groeten,
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Erwin
Hoi Marije,

Ik besteed vooral aandacht aan burgerschapsvorming in de kring, en dan voornamelijk als er iets is
gebeurd en/of in het nieuws is geweest. Zo kan ik daar op inhaken. Dit kan zijn nadat er een incident
is geweest in de pauze, maar ook heel andere dingen. Zo hebben we laatst besproken wat je doet
met je (echte) kerstboom na de kerstvakantie: zet je die langs de kant? Mag dat zomaar? Waarom
mag je hem niet in de brand steken? Zo probeer ik met actuele thema’s aan te sluiten op de
belevingswereld van de kinderen en hen na te laten denken over wat zij kunnen betekenen voor de
maatschappij.

Met vriendelijke groeten,
Felicia Toekoen

Hoi Marije
Sorry dat ik nog niet gereageerd heb, was het eigenlijk vergeten. Dus als nog.
Vind het best wel een lastig begrip voor de onderbouw.
- democratie: in de onderbouw zijn we sinds 3 maanden gestart met een vergadering in de groep. Dit
is best wel lastig voor hen en voor mij. De kinderen denken eerst aan zich zelf en dan aan hun
vrienden en dan pas het groepsbelang. We zijn druk bezig om steeds het groepsbelang naar voren te
brengen, maar als medewerker heb je hier een grote inbreng. Persoonlijk vind ik dat ik wel heel erg
veel inbreng, maar misschien ligt dit ook aan mij. Het is dus nog een heel leerproces voor beiden.
- participatie: daar ben ik veel meebezig. Door steeds de kinderen te wijzen hoe de groep eruit ziet
en hoe de kasten opgeruimd zijn. Merk nu wel dat de oudsten dit wat overnemen. Doordat je steeds
nieuwe kinderen krijgt in de groep moet je af en toe een stap terug nemen.
-identiteit: met de kleuters filosoferen we met grootouders. Dit is voor de meeste kinderen erg goed.
Je merkt door hun verslag dat ze ook naar anderen hebben geluisterd en begrip hebben dat anderen
iets anders vinden. Hun eigen mening blijft toch het belangrijkst.
Door pedagogisch tact ben ik nu een aantal jaren bezig om steeds alles terug te geven aan de
kinderen zelf en nu merk ik ook dat ze toch sneller naar een ander kijken en bedenken wat het met
die ander doet, zonder dat ik dit heb aangegeven.

Weet niet of je hier wat aan hebt, anders hoor ik het wel.
Succes
Groeten Annelies
Hoi Marije,
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Burgerschapsvorming vind ik best wel een container begrip. Het is heel ruim gelaten wat fijn is,
omdat je op deze manier als school veel zelf kan invullen en dan kan zeggen hierdoor voldoe ik
eraan. Maar aan de andere kant is het ook lastig want wanneer is goed; geef je ze voldoende
burgerschap mee.

Toch denk ik dat in de Jenaplanvisie al behoorlijk wat burgerschapsvormende elementen zitten.
Dit zijn punten die ik zou gauw kan bedenken waarop ik vind dat de school aan burgerschapvorming
doet, waarschijnlijk had je dat zelf ook wel maar goed:
-

Kinderraad!
De vergaderingen!
Forumkring (eigenlijk wel bijna alle kringvormen)
Bij de projecten (de werkstukken)
Activiteit zoals bij kerst dat groep 4 naar floravita ging
Ik denk dat zelfs in samenwerking een stukje birgerschapsvorming zit
Verantwoordelijk stellen voor bepaalde ruimte of taak

Ik hoop dat je er wat aan hebt
Groetjes Lisa
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Bijlage 4

Kinderraad regelement nu op de Zevensprong
Regelement Kinder Raad Jenaplanschool de Zevensprong.

Artikel 1 Wie is wie.
Kinderen:
Alle kinderen op de Zevensprong.

Schoolleiding:
De schoolleiding van de Zevensprong.

Artikel 2 Wie is lid?
§
§
§

De leden van de kinderraad vertegenwoordigen alle kinderen van de
Zevensprong.
De Kinderraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de groepen.
Het liefst niet allemaal de oudste kinderen van elke groep.

Artikel 3 Wat gebeurt er met de ideeën?
De ideeën worden voorgesteld aan de schoolleiding/ team/ Ouderraad en/of
Medezeggenschapsraad.
De schoolleiding/team, Ouderraad / Medezeggenschapsraad moet het idee goed
keuren voordat het uitgevoerd mag worden.

Artikel 3a: hoe komen we aan ideeën/bespreekpunten?
De ideeën kunnen uit de kinderraad zelf komen, of uit de ideeënbus die op de
gang komt te staan.

Artikel 4 Vergaderingen van de Kinderraad.
Er wordt 10 keer per jaar vergaderd, dat is eens in de maand.
De voorzitter van die vergadering maakt de Agenda.
Een paar leden verspreiden de Agenda onder de raad.
Er moet een map zijn waarin de Kinderraad hun stukken kan opslaan. Komt in
het kantoor van Jeannette te staan.
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De vergaderingen zijn op de dinsdagmiddag om 15.00 uur.
De datum wordt van tevoren gepland in de jaarplanning.

Artikel 5 De verkiezingen.
Het is de bedoeling dat elk jaar ongeveer de helft van alle leden aftreedt.
In de groep wordt besproken of zij deze vertegenwoordiger nog een jaar wil
hebben, natuurlijk moet de vertegenwoordiger dat ook goed vinden. Of worden
er nieuwe leden gekozen.

Artikel 6 Financiering van de Kinderraad.
Afhankelijk van het idee, beslissen de Schoolleiding of de OR of er geld
beschikbaar wordt gesteld.
Of,
De kinderraad komt zelf met een idee om geld te verzamelen, voor het idee.
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Bijlage 5
Voorstel regelement kinderraad op de Zevensprong

Opzet KinderRaad
Op De Zevensprong richten wij een KinderRaad op, omdat we de kinderen graag nog meer
bij de gang van zaken op de school willen betrekken. Door actieve participatie gaan de
kinderen zich meer verbonden voelen met de school. We stimuleren de kinderen om hun
talenten te ontwikkelen en om verantwoordelijkheid te dragen. Kinderen kunnen met
opmerkingen en ideeën komen die waardevol kunnen zijn voor de school omdat kinderen
anders kijken. Daarnaast is het ons doel om de kinderen op een speelse manier kennis te
laten maken met de democratische beginselen en actief burgerschap te bevorderen. Ook de
Jenaplan essenties zijn zeer duidelijk zichtbaar in de kinderraad maar met name: zorgen
voor, communiceren en respecteren. Belangrijk is dat we de kinderen laten merken dat zij
gehoord worden en dat hun mening en visie meetelt.

Activiteit: KinderRaad
Uit elke stamgroep komen twee afgevaardigden die zitting nemen in de KinderRaad. Zij
worden door hun groepsgenoten gekozen aan het begin van het schooljaar. De
bijeenkomsten van de kinderraad duren maximaal een uur en vinden onder schooltijd plaats.
De kinderraad heeft een eigen brievenbus op school waarin kinderen ideeën en problemen
aan de orde kunnen stellen.

Vaste agendapunten:
Op de agenda staan vaste agendapunten en wisselende onderwerpen.
- Huisvesting (gebouw en speelplein)
- Onderwijs inhoudelijk (lesprogramma en activiteiten)
- Sociale omgang/burgerschap (het omgaan met elkaar en het waarborgen van een goede
werksfeer binnen en buiten).
- Buitenschoolse en schoolse activiteiten.
- ingekomen stukken
Op deze manier hebben de kinderen de ruimte om gevraagd en ongevraagd feedback te
geven.

Regelement van de kinderraad
Artikel 1 Wie is wie.
Kinderen:
Alle kinderen op de Zevensprong.
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Schoolleiding:
De schoolleiding van de Zevensprong.

Artikel 2 Wie is lid?
§
§
§

De leden van de kinderraad vertegenwoordigen alle kinderen van de Zevensprong.
De Kinderraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de stamgroepen, 2 kinderen per
stamgroep.
Namens het team van de Zevensprong is Jeannette vertegenwoordiger.

Artikel 2A Hoe wordt je gekozen?
•
•

•
•
•
•

Aan het begin van het schooljaar kan je aangeven of je in de kinderraad wilt.
Je bereidt een pitch voor met daarin in ieder geval:
1. Waarom kan jij de groep het best vertegenwoordigen?
2. Wat wil je graag veranderen?
3. Wat wil je graag organiseren?
Per stamgroep een blinde stemming waaruit 2 kinderen worden gekozen als
vertegenwoordigers.
Oud leden mogen zich weer verkiesbaar stellen.
Je blijft 1 jaar lid van de kinderraad.
De kinderraad stelt zich aan het begin van het jaar voor in de weeksluiting.

Artikel 3 Vergaderingen van de Kinderraad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt 10 keer per jaar vergaderd, dat is eens in de maand.
De vergaderingen zijn op de woensdagochtend om 11.00 uur.
De datum wordt van tevoren gepland in de jaarplanning.
De eerste vergadering kiest de kinderraad een voorzitter en een secretaris.
De voorzitter en de secretaris maken een conceptagenda en zorgen er voor dat de
leden deze tijdig krijgen
Er is een map waarin de Kinderraad hun stukken kan bewaren. Deze staat in het
kantoor van Jeannette.
Van elke vergadering wordt een korte notulen gemaakt met afspraken.
Deze notulen worden teruggekoppeld in de stamgroepvergadering en wordt gemaild
naar de teamleden.
Aan het eind van het schooljaar wordt er een jaarverslag gemaakt.

Artikel 4: hoe komen we aan ideeën/bespreekpunten?
•
•
•
•

Kinderraadleden nemen punten mee die zijn voortgekomen uit de
stamgroepvergadering.
De ideeën kunnen uit de kinderraad zelf komen
De ideeën komen uit de ideeënbus die op de gang staat.
Teamleden kunnen een punt inbrengen

43

Artikel 4a Wat gebeurt er met de ideeën?
• De ideeën worden voorgesteld aan de schoolleiding/ team/ Ouderraad en/of
Medezeggenschapsraad.
• De schoolleiding/team, Ouderraad / Medezeggenschapsraad moet het idee goed
keuren voordat het uitgevoerd mag worden.
• Adviezen van de KinderRaad worden serieus genomen, maar betekent niet dat deze
altijd uitgevoerd kunnen/moeten worden.
Artikel 5 Financiering van de Kinderraad.
•
•
•
•

Kinderraad kan een plan indienen bij de schoolleiding of bij de ov als zij geld nodig
hebben voor de uitvoering van een plan.
Schoolleiding of de OV besluiten of er geld beschikbaar wordt gesteld.
De kinderraad komt zelf met een idee om geld in te zamelen.
De kinderraad krijgt aan het begin van het jaar een budget van 100 euro dat zij in
overleg kunnen besteden.

Artikel 6 Dag van de kinderraad.
•
•
•

Elk jaar organiseert de kinderraad een dag voor kinderen door kinderen.
Hiervoor moet een plan gemaakt worden en ingediend worden bij het team van de
Zevensprong.
De gemeenschap waar we als school deel van uitmaken speelt een rol in deze dag.

Artikel 7 afspraken over het regelement
•
•

•
•

Dit reglement kan altijd aangepast worden, indien dit noodzakelijk geacht wordt.
Aanpassing van dit reglement kan alleen gebeuren bij aanwezigheid van de hele
KinderRaad en de directeur. Er dient minimaal een meerderheid te zijn van 2/3 van
de stemmen.
Het reglement van de KinderRaad mag niet in strijd zijn met andere
beleidsdocumenten van de school.
In onvoorziene omstandigheden waarin dit reglement niet voor ziet, geeft de directeur
aan wat wenselijk is.
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