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1. VISIE 

In de missie van De Burcht stellen we dat we de kinderen willen begeleiden in 

hun groei naar volwassenheid 1  om ze voor ter bereiden op hun rol in de 

samenleving tot een kritisch en democratisch mens die zelfstandig en weerbaar 

is in een dynamische pluriforme maatschappij. Vanuit onze christelijke identiteit 

zien we dit als onze pedagogische opdracht.  

Op school zijn we die samenleving in het klein. Kinderen staan centraal op De 

Burcht, maar wel in verbinding en harmonie met elkaar en de omgeving. In de 

school mag iedereen zich welkom weten: kinderen, medewerkers en ouders. We 

hebben hoge verwachtingen van elkaar. We streven naar kwaliteit van 

ontwikkeling. We zien ouders als partners in de opvoeding. We spreken met 

respect met en over elkaar. Zo maken we onze visie merkbaar, zichtbaar en 

betekenisvol. 

De school is daarvoor een goede oefenplaats. In de groep, op het schoolplein, 

tijdens het overblijven, krijgt de leerling te maken met processen, gedragingen 

en gebeurtenissen die ook voorkomen in de ‘echte’ samenleving. Op school wordt 

de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en respect te hebben 

voor mensen die anders zijn. Hij kan zijn sociale competenties verder 

ontwikkelen, wordt zich bewust van zijn sociale rechten en plichten en kan 

meedenken en meebeslissen. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                 
1
 Visie en missietekst CBS de Burcht 
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 2.  KANSEN EN BEDREIGINGEN 

2.1 KANSEN  

 

1. CBS de Burcht geeft planmatig invulling aan de visie op burgerschap en 

integratie door het op te nemen in de WMK Quick Scan mei/juni 2013 

2. Op 7 december 2012 hadden de kwaliteitscoördinatoren een studiedag 

rond Actief Burgerschap bij WMK van Cees Bos in Ede. 

3. De visie drukt uit welke bijdrage De Burcht wil leveren aan de bevordering 

van burgerschap en de integratie van de leerlingen in de samenleving 

4. De Burcht heeft doelen afgeleid van de visie. 

5. De Burcht geeft planmatig invulling aan de visie en de realisering van de 

doelen 

2.2 RISICO’S  

1. Omdat we een zogenaamd  ‘witte school’ zijn, zijn we ons bewust van het 

risico dat kinderen niet leren omgaan met andere culturen  

2. CBS De Burcht is alert op risico’s (zoals tendensen tot 

onverdraagzaamheid of radicalisering onder leerlingen of in de omgeving 

waar ze opgroeien) en doet daar dan ook wat aan (stemt de school het 

aanbod op af)?  

3. We passen de doelen aan op genoemde kansen en risico’s. 

 

2.3  VERANTWOORDING 

1. De visie wordt verantwoord in het schoolplan. 

2. De visie wordt verantwoord in de schoolgids. 

3. De school legt verantwoording af over de wijze waarop ze invulling geeft 

aan haar (maatschappelijke) opdracht. 

4. De school maakt de doelen die ze nastreeft inzichtelijk. 
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3.  HOOFDDOELEN BURGERSCHAP  

 

1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, 

evenwichtige mensen die respectvol vanuit 

duidelijke waarden en normen omgaan met de 

medemens.  

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die 

weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren 

hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden. 

3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief 

betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op 

samenwerking.  

4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en 

respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).  

5. We laten de kinderen kennismaken met de diversiteit van de samenleving. 

6. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen 

culturele bagage mee voor het leven. 

 

3.1 HOOFDDOEL 1  OMGANG MET ELKAAR  

WE VOEDEN ONZE LEERLINGEN OP TOT FATSOENLIJKE, EVENWICHTIGE 
MENSEN DIE RESPECTVOL, VANUIT DUIDELIJKE WAARDEN EN NORMEN, 
OMGAAN MET DE MEDEMENS. 

Wij zijn een protestants christelijke basisschool waarin de Bijbel een centrale 

plaats inneemt. Daarnaast willen we een  “open school” zijn die met wederzijds 

respect omgaat met ouders en kinderen die onze levensovertuiging niet delen 

en/of uit  andere culturen komen. 

Als christelijke school hebben wij de taak om duidelijke waarden en normen uit 

te dragen en voor te leven. Door hierover met leerkrachten, ouders en kinderen 

in gesprek te gaan en elkaar hierop aan te spreken, creëren wij een sfeer van  

vertrouwelijkheid, duidelijkheid en veiligheid, waarin ruimte en aandacht is voor 

verschillen in mens en cultuur. 

ik 

de ander 

wereld 

de 
omgeving 
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Omdat wij deel uitmaken van een pluriforme samenleving vinden wij het van 

belang dat kinderen daarop worden voorbereid. Tijdens de lessen wordt  dan ook 

aandacht besteed aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke 

opvattingen die er in onze samenleving bestaan. 

Het aanbod voor dit hoofddoel is zichtbaar in diverse onderdelen van het 

vakgebied: oriëntatie op jezelf en de wereld en in de doelstellingen die wij voor 

ons godsdienstonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren. 

Leerlingen kunnen: 

 Bijbelse thema’s, begrippen en symbolen, beelden van God, mens en 

wereld hanteren en de betekenis ervan ontdekken voor een christelijke 

visie op het leven 

 de betekenis aangeven van Bijbelverhalen en godsdienstige uitingen zowel 

voor hun eigen leven als voor de doorwerking ervan in kerk/gemeente, 

cultuur en maatschappij 

 belangrijke ervaringen- zoals vreugde/verdriet, vriendschap/jaloezie- met 

elkaar delen en daar uiting aan geven 

 kritisch staan tegenover – en respectvol omgaan met 

levensbeschouwelijke opvattingen van anderen 

 morele situaties herkennen en in dilemma’s vertalen, daarbij eigen keuzes 

maken en deze met elkaar bespreken 

 verantwoordelijkheidsgevoel tonen voor de naaste, de samenleving en de 

Schepping 

 sociale contacten onderhouden en hebben inzicht in de essentie van  

sociale situaties 

De Burcht besteedt structureel en systematisch aandacht aan sociale 

vaardigheden en emotionele ontwikkeling door dit op te nemen in de toets 

kalender en in het activiteitenplan. In tal van activiteiten wordt dagelijks 

intentioneel aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen. Voor een 

positief groepsklimaat worden bewust complimenten gegeven aan elkaar. 

Tegelijk wordt benadrukt dat ‘fouten-maken’ behoort tot het leren. Er worden 

samenwerk –en leermomenten gecreëerd in de groep. Er wordt ruimte gegeven 

voor het geven van feedback op het werk (proces en product). Door gebruik te 

maken van uitgestelde aandacht worden de kinderen vertrouwd gemaakt met 

zelfstandig werken.   
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Vooral het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfstandigheid zoeken naar 

interactie tijdens de lessen, zelfsturing en oplossingsgericht handelen worden op 

CBS de Burcht als aandachtsgebieden genoemd.2 

Sociaal-emotionele ontwikkeling3 

1. Wij geven vanaf groep 5 elke week een les uit de methode S.E.O. Goed 

Gedaan, conform het lesrooster. 

2. We volgen systematisch de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle 

leerling en vanaf groep 3 tot en met groep 8 d.m.v. 2 x per jaar de 

afname van SCOL. 

3. Aan het begin van elk schooljaar stellen 

we de school- en klassenregels op nieuw 

vast, in samenspraak met de leerlingen. 

4. Twee keer per schooljaar (aan het begin 

en halverwege) besteden we in alle groep 

en aandacht aan gezond groepsgedrag aan de hand van het pestprotocol. 

5. Twee keer per schooljaar maken we in de groepen 3 tot en met 8 een 

sociogram om inzichtelijk te krijgen hoe de leerlingen zich binnen een 

groep tot elkaar verhouden. 

6. Twee keer per jaar houden we voor alle groepen een groepsbespreking , 

waarbij het sociogram en SCOL4 onderwerp van gesprek zijn. 

7. Signalen uit de groepsbesprekingen op het terrein van de sociaal-

emotionele ontwikkeling worden systematisch besproken in het overleg 

MT/IB. 

8. Bij uitval van meer dan 20% b ij SCOL volgt een interventie: vanuit de 

groepsbespreking wordt een groepshandelingsplan opgesteld en 

uitgevoerd (te denken valt aan Taakspel5). 

9. Gevallen van sociale onveiligheid worden door de schoolleiding aangepakt 

en geregistreerd (digitaal):voorval + aanpak + afhandeling. 

In de dagelijkse praktijk maken we o.a. gebruik van : 

 De leerlingen worden in de groepen 1 en 2 op het gebied van sociaal-

emotionele ontwikkeling gevolgd d.m.v. Pravoo. In 2012 is er een start 

gemaakt om dit te volgen in KIJK (Uitgeverij Bazalt) 

 Methode Goed Gedaan 

                                                                 
2
 Uitkomsten Teamvergadering 10 januari 2013 over Actief Burgerschap 

3
 Uit: WMK Burgerschap sociaal-emotionele ontwikkeling, 7 december 2012 – Paul Bouw, Rob van Leijenhorst 

4
 In 2013/2014 neemt het MT de beslissing door te gaan met SCOL, of dat er wordt verder gegaan met ZIEN 

(onderdeel van ParnasSys). 
5
 In 2011/2012 is met Taakspel gewerkt in drie groepen 6. In 2012/2013 werkt één groep onder begeleiding van 

de (gecertificeerde) Intern Begeleider. 
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 Prentenboeken, praatplaten, Klassengesprek na : vrije spelsituaties, 

buitenspel en werken en spelen in de groep. Gesprekken over 

pestprotocol, maar ook vieringen. Het is continu aan bod!6 

 godsdienstmethode Kind Op Maandag 

 Methode voor wereldgodsdiensten :Wereldwijd Geloven 

 map “geestelijke stromingen” 

 methode Schatkist voor groep 1 en 2 

 methode Taakspel 

 lessen uit onze methodes voor de zaakvakken 

 diverse materialen zoals: krant in de klas, Kidsweek, Nieuwsbegrip, dvd’s, 

internet etc. 

Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden 

voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer, als burger 

in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden 

en normen, en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor het goed 

functioneren in onze samenleving.  

Wij willen onze leerlingen verschillende zienswijzen op bepaalde problemen 

aanreiken en laten ontdekken, hen leren kijken vanuit die verschillende 

perspectieven en een eigen mening leren formuleren en onderbouwen. We 

onderscheiden actief burgerschap (accentuering van maatschappelijke 

participatie) en sociale integratie (alle groepen moeten meedoen). Actief 

burgerschap en sociale integratie laten wij met name naar voren komen 

geïntegreerd in de diverse onderdelen van oriëntatie op jezelf en de wereld, 

maar bij uitstek ook in onze lessen godsdienstonderwijs. Bij vervanging van 

methoden zal de aanwezigheid van deze elementen een belangrijk criterium zijn.                       

Een aantal onderdelen van actief burgerschap en sociale integratie die op CBS De 

Burcht de aandacht krijgen zijn:  

 Samen met de groep opstellen van klassenregels en pleinregels 

 Aandacht voor pesten in de startweek 

 Leerlingen helpen bij toerbeurt mee het lokaal netjes te maken  

 Kaart of bezoek aan zieke leerlingen of leraren  

                                                                 
6
 Uitkomsten Teamvergadering 10 januari 2013 over Actief Burgerschap 
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 Vanuit onze christelijke identiteit dagelijks met elkaar spreken over hoe we 

omgaan met elkaar in en buiten de school  

 Bijwonen van Dodenherdenking op 4 mei  

 Opruimen van de schoolomgeving i.h.k.v. Veenendaal Schoon ( van 

groep 1 tot groep 8)  

 Onderhoud met buurtbewoners  

 Aandacht voor andere culturen en godsdiensten (Wereldgodsdiensten) 

 Lessen van bureau Halt aan de bovenbouwgroepen  

 Lessen van GGD over integratie van homoseksuele mensen 

 Lessen van de GGD t.a.v. drugs, alcohol, roken in de bovenbouw  

 Anne Frank krant voor de groepen 8  

 Gastlessen in het kader van Bureau Anti discriminatie  

 Gastlessen in het kader van techniek, waarbij leerlingen kennis maken met 

diverse beroepsgroepen  

 Jaarlijks organiseren van tenminste drie zendingsacties in de gehele school 

 Organiseren van en deelname aan acties voor het goede doel (van geld 

inzamelen, klusjes doen etc.): Kika, Alpe d'Huzes, glazen huis, Actie voor 

Haïti (2010) 
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3.2 HOOFDDOEL 2    DEMOCRATIE  

WIJ VOEDEN ONZE LEERLINGEN OP TOT PERSONEN DIE KENNIS HEBBEN 
VAN, INZICHT IN EN ERVARING MET EEN DEMOCRATISCHE SAMENLEVING. 

DE SCHOOL IS EEN OEFENPLAATS VOOR DEMOCRATIE. 

We besteden in alle groepen aandacht aan: 

 Leren luisteren naar elkaar 

 Leren gebruiken van argumenten 

 Leren elkaar te accepteren 

 Een andere mening te respecteren 

 Vrijheid van meningsuiting zonder anderen te kwetsen 

In de dagelijkse praktijk is dit specifiek terug te zien in: 

In alle groepen wordt naar schooltelevisieprogramma’s gekeken, waarin allerlei 

maatschappelijke thema’s worden behandeld. Na de les kan er, als daar 

aanleiding voor is, nagepraat worden met de leerlingen over deze thema’s.  

Groep 1 en 2 kijken Koekeloere. 

Groep 3 en 4 kijken Huisje, boompje, beestje. 

Groep 5 en 6 kijken Nieuws uit de natuur. 

Groep 7 en 8 kijken het Schooltv weekjournaal. 

Aandacht voor Prinsjesdag en miljoenennota (groepen 7 en 8), bij Verkiezingen. 

Bezoek aan De Tweede Kamer en de Ridderzaal  (groepen 8). 

 

In de groepen 3 tot en met 8 leren de kinderen d.m.v. de methode Goed Gedaan 

elkaar te accepteren en te respecteren. 

In (kring)gesprekken worden kinderen uitgedaagd een eigen mening te hebben 

en toe te lichten. SCOL biedt inzicht in hoe kinderen zich durven te presenteren. 

In de groepen 7 en 8 is er aandacht voor Nederlandse en Europese 

staatsinrichting bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. 
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3.3  HOOFDDOEL 3 PARTICIPATIE  

WE VOEDEN ONZE LEERLINGEN OP TOT MENSEN DIE “MEEDOEN”, DIE 
ACTIEF BETROKKEN WILLEN ZIJN OP DE SAMENLEVING EN DIE GERICHT 
ZIJN OP SAMENWERKING. 

Een onderdeel van “participatie” is het doen van vrijwilligerswerk. Bespreek met 

elkaar een aantal vormen van vrijwilligerswerk. Wat behoort er tot de 

mogelijkheden? Het gaat (o.a.) om: iets voor een ander over hebben …  

We besteden in alle groepen expliciet aandacht aan organisatorische 

vaardigheden en leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor anderen. 

In de praktijk van alle dag is dat terug te zien in: 

 Zendingsprojecten, drie keer per jaar 

 Ongeveer elke twee jaar is er een school(sponsor)actie voor een goed 

doel. 

 Ook nemen we deel aan grote (spontane) inzamelingsacties t.b.v. grote 

natuurrampen zoals bijv. de aardbeving in Haïti. 

 GGD over alcohol- en drugsverslaving (groep 8) 

 Bureau Halt (groep 8) 

 Aandacht voor natuur  IVN en Blauwe Kamer 

 Lessen Bond tegen het vloeken 

 Zingen in De Meent voor demente bejaarden 

 Een aantal leerlingen van groep 8 nemen elk jaar deel aan de 

dodenherdenking van 4 mei. 

 Bezoek van de groepen 8 aan de Erebegraafplaats Grebbeberg 

 Wekelijks hebben de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 klassendienst 

(klusjes doen in de klas). 

 Vanaf groep 1 leren de leerlingen zorg te dragen voor hun eigen spullen, 

die van anderen en van de school. 
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 In alle groepen leren de kinderen elkaar te helpen. Leerlingen leren samen 

te werken en iets over te hebben voor een ander. 

 Er is in alle groepen aandacht voor zieke leerlingen en leerkrachten in de 

vorm van post of het brengen van een zelfgemaakte attentie. 

 Aan het einde van het schooljaar helpen leerlingen met het opruimen van 

hun lokaal. 

 Ook vragen we veel hulp van ouders: bibliotheek, luizencontrole, Tussen 

Schoolse Opvang, Ouderwerkgroep en Medezeggenschapsraad. School 

heeft jaarlijks gespreksmomenten n.a.v. het rapport, organiseert 

inloopavonden. 

 Het opzetten van een Leerlingenraad wordt in 2013/2014 onderzocht 
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3.4  HOOFDDOEL 4       IDENTITEIT  

WE VOEDEN ONZE LEERLINGEN OP TOT PERSONEN DIE KENNIS HEBBEN 
VAN (EIGEN) CHRISTELIJKE IDENTITEIT. DAARNAAST VOEDEN WE ONZE 
LEERLINGEN OP TOT PERSONEN DIE KENNIS HEBBEN VAN, EN RESPECT 
HEBBEN VOOR ANDERE RELIGIES EN OVERTUIGINGEN. 

We besteden in alle groepen expliciet aandacht aan: 

 Het christelijk geloof 

 Aan andere religies 

 Leren luisteren naar elkaar 

 Elkaars mening respecteren 

 Vrijheid van geloofsovertuiging zonder anderen te kwetsen 

 

In de dagelijkse praktijk is dit specifiek terug te zien in: 

 De lessen van onze godsdienstmethode, Kind op Maandag, in alle groepen 

van de school. 

 Zingen van christelijke liedjes in alle groepen. 

 Vieren van de christelijke feesten in alle klassen. (Kerst en Pasen) 

 Bespreken van actuele onderwerpen m.b.t. religies en culturen in de kring. 

 Aandacht voor en gesprekken over de culturele feesten en religieuze 

gewoontes van kinderen in de klassen die een andere dan de christelijke 

levensovertuiging aanhangen. 

 Lessen geestelijke stromingen in groep 8, waarin de leerlingen kennis 

maken met de vijf wereldgodsdiensten: christendom, Jodendom, Islam, 

Hindoeïsme en Boeddhisme. 

 De lessen van Kind op Maandag zijn ingeroosterd op de weekplanning van 

de groepen. 
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3.5 HOOFDDOEL 5  ALGEMENE ONTWIKKELING EN CULTURELE BAGAGE 

WE RICHTEN ONS OP DE ALGEMENE ONTWIKKELING EN WE GEVEN ONZE 
LEERLINGEN CULTURELE BAGAGE MEE VOOR HET LEVEN. 

CBS De Burcht wil de leerlingen een brede 

algemene ontwikkeling bieden en voldoende 

culturele bagage voor het leven. Hierbij 

denken we aan de volgende activiteiten en 

structuren die dit binnen onze school 

mogelijk maken en bevorderen: 

 

 Er zijn twee cultuurcoördinatoren 

sinds 01-08-2011, die het 

cultuureducatiebeleid op onze school 

mede vormgeven en bewaken. 

 Er is een jaarlijks cultuuraanbod voor de hele school, met daarin o.a. 

bezoeken aan het theater voor alle groepen  en activiteiten in relatie met 

externe organisaties als Kunst Centraal en musea voor alle groepen. 

 De leerlingen in de bovenbouw krijgen via Krant in de Klas, Kidsweek 

junior en School tv weekjournaal veel algemene ontwikkeling vanuit het 

dagelijks nieuws aangereikt. 

 De leraren worden gestimuleerd zich blijvend te scholen en te ontwikkelen 

op velerlei gebied door het aanbod van het samenwerkingsverband WSNS 

en de leerkringen van het CPOV. 

 In alle groepen wordt met regelmaat een kringgesprek gehouden over 

alledaagse thema’s waarbij gewerkt wordt aan de algemene ontwikkeling. 

 Er wordt gebruikt gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten binnen het 

lerarenkorps en dit wordt gestimuleerd. 
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  3.6  HOOFDDOEL 6  AANDACHT VOOR DE BASISWAARDEN 

WE RICHTEN ONS OP DE ONTWIKKELING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE BASISWAARDEN 
EN WE GEVEN ZO ONZE LEERLINGEN BAGAGE MEE VOOR HET LEVEN. 

Het onderwijs op CBS de Burcht is niet in strijd met de basiswaarden en wij 

bevorderen dat de leerlingen de basiswaarden toepassen. Op de Burcht 

corrigeren wij uitingen van leerlingen, die strijdig zijn met de basiswaarden. 

De basiswaarden zijn: 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Gelijkwaardigheid 

 Begrip voor anderen 

 Verdraagzaamheid 

 Autonomie 

 Afwijzen van onverdraagzaamheid 

 Afwijzen van discriminatie 

In het volgende overzicht geven wij aan hoe en wanneer wij aandacht besteden 

aan de basiswaarden. 

Basiswaarden Hoe? Wanneer? Groep? 

Vrijheid van 
meningsuiting 

-Groepsafspraken m.b.t. 

luisteren naar elkaar  

de wijze waarop je met 

elkaar   communiceert 

de wijze waarop je respect 

toont voor elkaar 

-tijdens dagopeningen, 

godsdienstlessen 

-tijdens kringgesprekken  

-tijdens leergesprekken 

-in de contacten 

dagelijks 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle 
groepen 
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leraar/leerling 

-middels 

tevredenheidspeiling  

 

4 jaarlijks 

 

Gelijkwaardigheid  -Geen onderscheid tussen  

 jongens en meisjes 

 autochtoon en 
allochtoon 

 goed of minder goede 
leerprestaties 

 kinderen met of 

zonder beperking 

-tijdens dagopeningen, 

godsdienstlessen:accent op 
acceptatie en  gelijkheid. 

-lessen Sociaal Emotionele 

Ontwikkeling (SEO) 
/‘Taakspel/ Goed gedaan 

 

dagelijks 

 

 

 

 

 

Wekelijks 

 

 

Jaarlijks 

alle 

groepen 

 

 

 

 

 

 

 

6 t/m 8 

Begrip voor anderen -bespreken en hanteren van 

de groepsregels 

-met elkaar in gesprek 
vanuit onze christelijke 

identiteit met de centrale 
begrippen: liefde, respect 

en dienstbaarheid. 

-luisteren naar elkaar  

-tijdens dagopeningen, 
godsdienstlessen 

in kringgesprekken, lessen 

SEO / Taakspel,  

-interactiewijzer 

-sociale 
vaardigheidstraining voor 

leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen 

-regelmatig evalueren van 
en reflecteren op het eigen 

gedrag 

dagelijks /  

wekelijks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarlijks 10x 

1 u 

alle 

groepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 t/m3 

5t/m 8  

alle 

groepen 
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Verdraagzaamheid  -bespreken en hanteren van 

de groepsregels 

- vanuit onze christelijke 
identiteit met elkaar in 

gesprek over de centrale 
begrippen: liefde, respect 

en dienstbaarheid. 

-luisteren naar elkaar  

- afspraken rond 
taalgebruik 

-tijdens dagopeningen, 

godsdienstlessen 

in kring- en leergesprekken  

-aandacht voor andere 
religies tijdens de vakken 

-sociale 

vaardigheidstraining voor 
leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarlijks 10x 
1 u 

alle 

groepen 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouw 

5 t/m 8  

Autonomie  - zelfstandig werken: 

 Planbord 

 

- plus klas voor leerlingen 

die hiervoor in aanmerking 

komen 

- klassenmanagement: 

- Werken met stoplicht, 
blokjes, helpdesk 

- Gesprekken met kinderen 

Dagelijks 

 

 

wekelijks 

 

1 en 2 

 

5 t/m 8 

 

alle 

groepen 

Afwijzen van 

onverdraagzaamheid 

- vanuit de christelijke 

identiteit met elkaar in 
gesprek over liefde, respect 
en dienstbaarheid 

-hanteren groepsregels 

- lessen SEO/ Goed gedaan 

Dagelijks 

 

 

 

wekelijks 

Alle 

groepen 
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- sociale 

vaardigheidstraining voor 

leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen 

- leren reflecteren op eigen 

gedrag 

- gesprekken met kinderen 

- oudergesprekken 

- sancties/oeps kaart 

jaarlijks 10x 

1 u/ als er 

noodzaak 
en ruimte 
voor is 

 

 

 

indien 

noodzakelijk 

5t/m 8  

 

 

Alle 
groepen 

 

Afwijzen van 
discriminatie  

- vanuit de christelijke 
identiteit met elkaar in 

gesprek over liefde, respect 
en dienstbaarheid 

-hanteren groepsregels 
- lessen SEO/ Klasbouwers 
- sociale 

vaardigheidstraining voor 
leerlingen die hiervoor in 

aanmerking komen 
- leren reflecteren op eigen 
gedrag 

- oudergesprekken 
- sancties 

Dagelijks 
 

 
 

wekelijks 
jaarlijks 10x 
1 u 

 
indien 

noodzakelijk 

Alle 
groepen 

 
 

 
5t/m 8  
 

 
Alle 

groepen 

  

 


