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Burgerschap in het Daltononderwijs van Openbare Daltonschool De Horst 
 
 
Als team vinden wij het heel belangrijk om de kinderen te leren wat de basiswaarden van onze 
samenleving zijn en hier respect voor te hebben. Je oriënteert je op jezelf en de wereld en hoe 
mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en betekenis geven aan hun bestaan.  
 
Met dit vakgebied willen we kinderen kennis, vaardigheden en houdingen (weten, kunnen, willen) 
bijbrengen om zich betrokken te voelen bij hun omgeving en de Nederlandse samenleving en hen in 
staat te stellen daaraan een bijdrage te leveren. Inhouden zijn afgestemd op leeftijd en niveau. Ouders 
en medewerkers vervullen een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van burgerschapsdoelen.   
 
Onze school is ook een leeromgeving waar kinderen en medewerkers van en met elkaar leren. 
Doordat kinderen samen met medewerkers en kinderen aan hun leertaken werken, leren zij met 
elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen.  
 
Een van de kernwaarden van het Daltononderwijs is “samenwerking”, waarin wij de kinderen 
voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Hierin is hun moreel kompas en het vormen en 
respecteren van normen en waarden erg belangrijk. 
 

1. Actief burgerschap en sociale integratie   
Het voorbereiden van kinderen op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving is een taak 
die ook ligt bij de school. De samenleving kenmerkt zich door pluriformiteit en democratie en is 
gebaseerd op grondrechten. Deze kenmerken vormen de pijlers van de Nederlandse samenleving 
en vragen om constante aandacht en onderhoud. Er zijn verschillen in visie op het type burger dat 
een samenleving vereist. Voorbeelden hiervan zijn individualistisch, aanpassingsgericht en kritisch 
democratisch burgerschap.  

 
1.1 Onze Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering: 

 

• samenwerking: met elkaar om leren gaan en leren dat je elkaar kunt helpen 

• verschillen tussen mensen zien: naar elkaar luisteren en elkaar respecteren 

• sociale vaardigheden ontwikkelen en leren reflecteren: het aangaan van de dialoog, 
omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst van samenwerken 

 
1.2 Voorbereiden op verschillende rollen in de toekomst: 

 

• de volwassene als medeburger: actief inzetten voor de samenleving en je 
verantwoordelijk voelen voor je medemens 

• het kind in het vervolgonderwijs: beroep doen op de zelfstandigheid en het  
verantwoordelijkheidsgevoel  

• de volwassene als beroepsbeoefenaar: in de moderne westerse kennismaatschappij 
worden initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit verwacht. Zelfstandigheid en 
goed kunnen samenwerken zijn essentieel in het (beroeps)leven. 
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2. Leergebied overstijgende kerndoelen 

2.1 Deze betreffen de volgende onderdelen:  

• werkhouding: de kinderen hebben belangstelling voor de wereld om hen heen en zijn 
gemotiveerd deze te onderzoeken.   

• gebruik van uiteenlopende leerstrategieën: hieronder vallen: gerichte vragen stellen, feiten 
en meningen onderscheiden, samenwerken en met elkaar overleggen om tot een 
oplossing te komen.  

• zelfbeeld: de kinderen kunnen met hun eigen mogelijkheden en grenzen omgaan. Ze 
hebben zelfvertrouwen, kunnen gedragsimpulsen beheersen en durven voor zichzelf en 
anderen op te komen.  

• sociaal gedrag: de kinderen leveren een positieve bijdrage in een groep onder andere 
door respectvol omgaan met anderen en verantwoordelijkheid nemen voor te verrichten 
taken.  

 
2.2. Kerndoelen per leergebied 

 
In de kerndoelen per leergebied ontbreekt expliciete aandacht voor actief burgerschap, 
maar er zijn wel aanknopingspunten aan te wijzen:  
 

• geschiedenis (multiculturele samenleving, arbeid)  

• godsdienst/catechese, samenleving (vorming van kritische personen van wie respectvol 
en maatschappelijk verantwoord gedrag kan worden gevraagd, discriminatie, tolerantie, 
emancipatie, multiculturele samenleving, politie, rechtbank)  

• Nederlandse taal: mondelinge taalvaardigheid (ervaringen, mening, waardering of 
afkeuring weergeven); leesvaardigheid (onder andere, betogende tekst relateren aan 
eigen mening); schrijfvaardigheid (brief schrijven, gedachten, ervaringen, gevoelens 
ordenen).  

Een opdracht voor scholen is het geven van intercultureel onderwijs, actief burgerschap en sociale 
integratie. Hierbij staat, net zoals bij het beleven van onze identiteit, het zoeken naar ontmoeting 
en de overeenkomsten tussen verschillende culturen voorop. De populatie van onze school is 
divers.  

3. Actief burgerschap en sociale integratie op Openbare Daltonschool De Horst heeft de 
volgende concrete uitwerking:  

 
3.1 Democratie  
 
Om de twee jaar wordt er een kwaliteitsmeter ingevuld door kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, 
door ouders en medewerkers met vragen m.b.t. veiligheid en sociale omgang. De resultaten 
worden door de directie en managementteam intern besproken met de MR gedeeld en een 
terugkoppeling aan het college van bestuur gegeven. Indien nodig wordt het beleid 
aangepast.  Tevens worden de medezeggenschapsraad en de ouders in kennis gesteld van 
het eindrapport.  
De leerlingenraad van school spreekt 1 keer per maand met de directie en praat mee over 
vele schoolse zaken. Zij leren argumenteren, kritisch meedoen, meedenken en mogen 
meebeslissen. Hun probleemoplossend vermogen wordt daarmee verder ontwikkeld.  

 
3.2 Verkeer  

 
Vanaf groep 1 worden verkeerslessen aangeboden. De kinderen uit groep 7 doen jaarlijks 
het theoretisch en praktisch verkeersexamen.  

  
3.3 Kunst en cultuur  

 
Elke groep heeft een cultureel evenement. Dit kan o.a. op school zijn of extern. Ook is het 
geven van gastlessen een optie die ingezet kan worden. Hierbij maken wij ook gebruik van het 
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aanbod van het Cultuurmenu Apeldoorn, waarbij we elk jaar een bepaald onderdeel van het 
kunstmenu in school krijgen: het ene jaar dans, het andere jaar beeldend, weer een ander jaar 
literair). 
 

 
3.4 Mediawijsheid  

 
Kinderen komen in aanraking met de nieuwe media. Het is daarom belangrijk dat kinderen, 
samen met volwassenen, kritisch naar media leren kijken en er goed mee kunnen omgaan. 
De kennis, vaardigheden en mentaliteit die hiervoor nodig zijn, noemen we mediawijsheid.  
Kinderen gebruiken het internet via Kennisnet om informatie te verkrijgen. 
Voor een veilig gebruik van het internet is een internetprotocol van toepassing. 
In de klas komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Gamen 
- Veilig internet 
- Online imago 
- Sociale media 
- Betrouwbaarheid van informatie 
- Effectief gebruik van internet om antwoord te vinden op leervragen. 

 
3.5 Goede doelen  

 
De school organiseert voor de kinderen uit groep 7 en 8 hun eigen acties om de kosten van 
het jaarlijkse kamp daarmee te kunnen dekken.   

 
3.6 Milieu en omgeving  

 
In alle groepen is er aandacht voor het opruimen van spullen en het zorgdragen voor de 
(school) omgeving. Kinderen in de groepen 1 t/m 8 onderhouden onze schoolpleinen op het 
gebied van vuil en onkruid. Ook komt dit onderwerp aan bod in thema’s van het onderwijs. 
 
3.7 Sociale omgang en cohesie  

 
Wij werken met de “kanjertraining” vanaf groep 1 t/m 8.  
 
In de bovenbouw wordt jaarlijks aandacht besteed aan de onderwerpen zoals: vuurwerk, 
drugs, roken, alcohol, graffiti en vandalisme.  
 
De kinderen worden gevolgd in hun sociaal emotionele ontwikkeling door het invullen en 
bespreken van het leerlingvolgsysteem KanVas 9 in alle groepen . Daarnaast wordt de sociale 
ontwikkeling in de groepen 1 en 2 ook gevolgd m.b.v. het kindvolgsysteem het 
DIGIkeuzebord. 
 
3.8 Maatschappelijke stage  

 
Onze school staat jaarlijks open voor oud-leerlingen die hun maatschappelijke (snuffel) stage 
moeten doen. Zij worden in de groepen ingezet.  

 
4 Samenhang  

De onderwerpen en thema’s dienen bij te dragen aan onze uitgangspunten en op één of meer 
deelgebieden aan te sluiten. Onze uitgangspunten hebben betrekking op het Daltononderwijs 
en de pijlers daarvan, daarnaast hanteren wij ook:  

• De hoogtepunten in het schoolprogramma.  

• De kwaliteiten van medewerkers.  

• De schoolcultuur en het pedagogisch klimaat.  

• Inrichting van de school.  

• Buitenschoolse partners.  

• Het gewenste eindprofiel van kinderen.   
 
5 Evaluatie en Borging  
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De twee jaarlijkse kwaliteitsmeter voor ouders, kinderen en personeel geven ons een beeld 
hoe zij omgaan met bovengenoemde thema’s. Daarnaast worden de thema’s op diverse 
vergaderingen (personeel en MR) geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd en bijgesteld.   
Aangeboden lespakketten m.b.t. deze thema’s worden beoordeeld op kwaliteit, aanbod en 
toepasbaarheid. Waar mogelijk worden ze ingezet en in het jaaraanbod opgenomen.  
Dit document zal na bespreking worden opgenomen als document in het bronnenboek 
onderdeel burgerschap.    

 


