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Inleiding     

 

Vanuit de schoolvisie en visie-vierluik is een concreet en actiegericht vierjarenplan voor 

burgerschapsonderwijs opgesteld (zie Bijlage 1). Binnen dit vierjarenplan is expliciet aandacht voor 

PDSA-cyclus, geplande evaluatiemomenten, reflectie en verbeteracties aan de hand van het 

gestandaardiseerde meetinstrument BSM in samenwerking met UvA en Alliantie Burgerschap.  

Het beleid rondom burgerschapsonderwijs op BS. Uniek raakt de essentie van het strategisch 

beleidsplan van Borgesius, dat als slogan heeft: 

 

 

Leren in balans, in verbinding met elkaar,   

met ruimte voor ieders talenten en verantwoordelijkheid, 

gericht op de wereld van morgen"  

 

Leren in balans:  

Naast kennis over bijvoorbeeld democratie en staatsinrichting vinden wij attitudevorming, 

vaardigheden en reflectie belangrijk binnen dit geheel. Om dit goed te monitoren heeft BS. Uniek 

zich aangemeld als panellid bij Alliantie Burgerschap. Over een tijdspanne van vier jaar wordt het 

meetinstrument BSM (Burgerschap Meten) afgenomen in de groepen 7 en 8 en wordt er een 

analyserapport vanuit UvA aangereikt, waarop we verbeteracties kunnen afstemmen. 

 

In verbinding met elkaar, 

met ruimte voor ieders talenten en verantwoordelijkheid:  

Burgerschapsonderwijs geldt niet als een losstaand ‘vakgebied’. Belangrijk is dat 

burgerschapsonderwijs vanuit een goede samenhang tussen pedagogische aanpak en didactische 

aanpak binnen een samenhangend curriculum wordt aangeboden. Pas dan blijkt immers 

burgerschapsonderwijs succesvol en kunnen kinderen groeien in hun talenten en 

verantwoordelijkheden in een hiernaar appellerende, dynamische maatschappij.  

Randvoorwaardelijk voor succesvol burgerschapsonderwijs stellen wij hoge prioriteit aan een veilig 

pedagogisch schoolklimaat, waaraan binnen BS. Uniek vormgegeven wordt door middel van SWPBS. 

Op deze manier wordt de school een veilige oefenplaats om vaardigheden te ontwikkelen of 

meningen te delen met elkaar. 

 

Kijkend naar de grote bouwstenen vanuit het curriculum.nu inzake burgerschapsonderwijs, dan 

wordt binnen BS Uniek met nadruk ingezet op de kernconcepten ‘democratisering’ en ‘diversiteit’. 

Om dit meer uitdrukkelijk te maken heeft de school het initiatief genomen om deel te nemen aan de 

landelijke Week van Respect jaarlijks in november. Daarnaast is er een leerlingenraad opgericht, 

naast de wettelijke MR medezeggenschap voor ouders en personeel.  

 

Ontmoeting en kritisch denken staan centraal in ons burgerschapsonderwijs. We proberen de 

invulling van burgerschapsonderwijs zoveel mogelijk in te passen of aan te laten sluiten op het 

bestaande curriculum. Daarnaast hecht de school bijzondere waarde aan het uitdragen van 

duurzaamheid en is er bewust inititiatief genomen tot afvalscheiding op school vanaf januari 2020.  

Dit alles gericht op de maatschappij van morgen! 
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1.1 Standpunten ten aanzien van burgerschapsonderwijs BS. Uniek 
 

In een notendop samengevat volgt hieronder puntsgewijs een uiteenzetting van onze standpunten 

ten aanzien van burgerschapsonderwijs. Belangrijk hierbij te weten dat de democratische 

kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit bewust zijn meegenomen in het missie visietraject in 

2019. 

 Burgerschapsonderwijs geldt niet als losstaand ‘vakgebied’.  

 Er moet een goede samenhang zijn tussen de pedagogische aanpak en didactische aanpak 

binnen een samenhangend curriculum.  

 Voorwaarde is een veilig pedagogisch schoolklimaat.  

 De school is een veilige oefenplaats. 

 Alleen kennis volstaat niet. Maar attitude, vaardigheden en reflectie zijn even belangrijk. 

 Democratisering en diversiteit zijn de kernconcepten en deze staan in relatie tot de 

kernwaarden ‘kritisch denken’ en ‘ontmoeting’.  

 We proberen activiteiten zoveel mogelijk in te passen of aan te laten sluiten op het 

bestaande curriculum.  

 De schoolomgeving nodigt uit om samen nieuwe horizonten te ontdekken.  

 We hechten veel waarde aan openheid. We hebben een open dialoog met andersgelovigen 

en andersdenkenden. Hierbij wordt gelet op de overeenkomsten én de verschillen. 

 

1.2. Verantwoording vierjarenplan BS. Uniek 
 

Het vierjarenplan is toegevoegd in Bijlage 1. Kijkend naar de grote bouwstenen van curriculum.nu 

volgt hieronder een toelichting op de manier waarop, aan de hand van genoemde standpunten, 

binnen verschillende, máár samenhangende facetten invulling gegeven wordt aan 

burgerschapsonderwijs.  

Hierbij wordt eerst nog ingegaan op onze eigen houding en openheid naar elkaar als werknemers 

om: 

a. een goed voorbeeld te stellen voor de kinderen. 

b. een veilig schoolklimaat te creëren als randvoorwaarde.   

 

Communicatietraining EDUX 
We streven naar een professionele schoolcultuur, waarin werknemers open en eerlijk 

communiceren met elkaar. We geven met deze basishouding een goed voorbeeld aan de kinderen 

om ook hen te motiveren en stimuleren in openheid, oog voor elkaar, een breder perspectief en 

diversiteit. 

 

Werknemers voeren jaarlijks talentgesprekken met elkaar. Zij kennen en respecteren elkaars 

kwaliteiten, valkuilen en reflexen. Er wordt op respectvolle manier constructieve feedback gegeven 

en we reflecteren op ons eigen gedrag. Dit geeft relatie en verbondenheid met elkaar.  

Ons motto is: Zie jezelf in anderen!  

Voorts kennen we een tweetal Gouden Weken toe, waarin complimenteren en positiviteit centraal 

staan voor een ieder, ook de kinderen. Verder leren we graag van elkaar en gaan periodiek bij elkaar 

in de klas kijken.  
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SWPBS 
In lijn met bovenstaande biedt SWPBS bouwstenen voor een veilig schoolklimaat. Voor verdere 

onderbouwing kan verwezen worden naar het beleidsstuk van SWPBS. Binnen de lessen van SWPBS 

is overigens mediawijsheid opgenomen als jaarlijks terugkomende les, naast aandacht hiervoor 

tijdens de Week van mediawijsheid.   

 

De Leerlingenraad van BS. Uniek 
Vanaf de start van schooljaar 2019/2020 is een leerlingenraad opgericht met een 

vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Hiermee wordt aandacht voor 

democratisering expliciet gemaakt. Voor meer informatie, zie protocol leerlingenraad. Daarnaast zijn 

er initiatieven genomen voor een pilot om ook stichtingsbreed aandacht te besteden aan 

democratisering in de vorm van het spel Democracity van Prodemos. Kinderen brengen daarbij een 

bezoek aan de gemeenteraad in Oudenbosch.  

 

 

Deelname aan de landelijke Week van respect 

Eveneens vanaf de start van schooljaar 2019/2020 is de Week van Respect opgenomen als activiteit 

om aandacht voor diversiteit expliciet te maken. Er is voor gekozen om kinderen in aanraking te 

laten komen met gastsprekers van verschillende pluimage, zie draaiboek 2019/2020 in bijlage 2. Ook 

is er aandacht voor om ouders uit te nodigen als gastspreker in het kader van ouderbetrokkenheid, 

tenzij COVID-19 maatregelen hierin anders aangeven. Tijdens de Week van Respect wordt verder 

aandacht besteed aan PR van de school door plaatsing van een bericht in de Halderbergse Bode.  

  

 
Bericht in De Halderbergse Bode BS Uniek doet mee aan ‘Week van Respect’, november 2019 
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Samenwerking met ouderen in het dorp 
Er wordt ingezet op een actieve samenwerking met de ouderen in het dorp. In het vierjarenplan zijn 

activiteiten hieromtrent nader omschreven zoals de opvoering van de liedjes van de musical groep 8 

bij het K.B.O, in samenwerking met Heemkundekring en het K.B.O. een presentatie over ‘Hoeven 75-

jaar bevrijd’ in de groepen 7/8, workshops voor creatieve vakken in samenwerking met het K.B.O. 

bijv. kerstkaarten maken/haken.  

Foto 1 Opvoering liedjes musical groep 8 bij K.B.O. 

 

Samenwerking met vluchtelingenwerk 
In samenwerking met VluchtelingenWerk in Oudenbosch is het initiatief genomen om een nieuw, 

eigen ontworpen, succesvol concept te ontwikkelen van een korte workshop in de groepen 8 als 

pilot voor andere scholen binnen de stichting. De Week van Respect 2019 gaf aanleiding voor deze 

pilot. Het authentieke verhaal van een Syrische vluchteling staat centraal in de workshop, waarin 

ontmoeting en kritisch denken sterk worden geïnitieerd.  

 

Foto 2 Syrische vluchteling vertelt in groep 8 over haar situatie als vluchteling.  
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Overige zaken 

In de analyse van de meetresultaten van BSM, zie verderop in het beleidsplan, komt naar voren dat 

de methode Staal mogelijk een positieve invloed heeft op de score, vanuit de maatschappelijke 

thema’s en denk-leergesprekken die aangeboden worden binnen deze methode.  

 

Ook binnen de geïntegreerde methode Blink voor zaakvakonderwijs is sprake van een thematisch 

aanbod, wat volop ruimte biedt voor de bouwstenen van burgerschapsonderwijs. Blink gaat in op 

maatschappelijke thema’s, verduidelijkt democratisch staatsbestel, heeft expliciet aandacht voor 

duurzaamheid en leert kinderen onderzoekend en reflectief om te gaan met maatschappelijke 

vraagstukken. Aandacht voor het uitdiepen van deze thema’s staat vanaf schooljaar 2020-2021 

binnen het vierjarenplan als doel omschreven. Een speciale werkgroep Blink heeft als doel om goede 

kaders weg te zetten  t.a.v. de leerlijnen in combinatie met de grote bouwstenen van 

Burgerschapsonderwijs.  

Trefwoord biedt kinderen gelegenheid om na te denken over hun eigen identiteit. De dialoog met 

andersdenkenden en andersgelovigen vinden wij hierin belangrijk. Daarnaast is een samenwerking 

met pastoor Peter Derksen opgestart m.n. bij activiteiten rondom Kerstmis en Pasen waarbij ook de 

Event Manager betrokken is als actor. 

Het beleidsplan voor cultuuronderwijs heeft raakvlakken met burgerschap, zie hiervoor beleidsplan 

cultuuronderwijs. In het vierjarenplan is opgenomen dat de coördinator van cultuuronderwijs en de 

coördinator van Burgerschapsonderwijs hierin afstemming zoeken met elkaar.  
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1.3  Analyse meetresultaten BSM 
 

Ten aanzien van beeldvorming over andersgelovigen en andersdenkenden is allereerst navraag 
gedaan over de situatie in Hoeven hieromtrent bij stichting Radar, meldpunt voor discriminatie 
West-Brabant, te Breda. Het is namelijk een bekend gegeven dat op dorpsscholen met een weinig 
diverse leerlingenpopulatie kansen hierop groter zijn. 
Radar geeft aan dat er zeer weinig meldingen van discriminatie binnenkomen vanuit Hoeven, (wat 
overigens samen kan hangen met het feit dat onbekend is voor velen waar dit gemeld kan worden). 
Stichting Radar is dan ook tijdens de Week van Respect van 2019 uitgenodigd om zichzelf te 
presenteren in de groepen 7.  
Het instrumentinstrument ‘Burgerschap meten’ geeft een breder beeld en maakt een onderscheid in 
de volgende vier sociale taken: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, 
omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Hierbij wordt gescreend op kennis, attitude, 
vaardigheden en reflectie (Alliantie Burgerschap, 2019). De vragenlijsten van BSM worden door 
groepen 7 en 8 ingevuld. Het volgende valt op voor BS. Uniek in vergelijking met andere scholen 
m.b.t. de groep 7 leerlingen:   

 
 
Figuur 1 Resultaten BSM Democratisch handelen, Maatschappelijk handelen, Omgaan met conflicten en Omgaan met 

Verschillen van groep 7 Schooljaar 2018-2019. Overgenomen uit Scholenpanels Burgerschap: Resultaten Burgerschap 

Meten (BSM) Alliantie Burgerschap 06IS00 Basisschool Uniek Hoeven (p. 8-11) door Alliantie Burgerschap, 

2019, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.  
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Leerlingen scoren significant lager op gebied van kennis bij democratisch handelen en 
maatschappelijk verantwoord handelen. Leerlingen scoren lager op reflectie bij omgaan met 
conflicten en omgaan met verschillen. De overige scores zijn vergelijkbaar met die van andere 
scholen. Ter visualisatie zie hierboven in Figuur 1 de weergaven van de vier sociale taken, zoals is 
opgenomen binnen de rapportage van het UvA.   
 

 
 
 
Figuur 2 Resultaten BSM Democratisch handelen, Maatschappelijk handelen, Omgaan met conflicten en Omgaan met 

Verschillen van groep 8 Schooljaar 2018-2019. Overgenomen uit Scholenpanels Burgerschap: Resultaten Burgerschap 

Meten (BSM) Alliantie Burgerschap 06IS00 Basisschool Uniek Hoeven (p. 8-11) door Alliantie Burgerschap, 

2019, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.  

  
Bij de groep 8 leerlingen valt op dat de leerlingen op àlle sociale taken lager scoorden vergeleken 
met andere scholen in Nederland. Dit geldt voor zowel kennis, vaardigheden, attitudes en reflectie. 
Dit is erg opvallend, zie bovenstaand in Figuur 2.     
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Voor de lage score van de groep 8 leerlingen kunnen de volgende factoren een rol  hebben gespeeld. 

Te denken valt hierbij aan een mogelijk een lagere motivatie van groep 8 om deze enquête nog aan 

het einde van het schooljaar in te vullen. Het enige grote verschil in lesaanbod is dat groep 7 al enige 

jaren met de vernieuwde taalmethode heeft gewerkt en groep 8 niet is in meegenomen in dit 

vernieuwingstraject. Dit kan van invloed zijn, omdat Staal uitgaat van veelal maatschappelijke, 

mondiale thema’s, kinderen denkgesprekken leren voeren, argumenten leren formuleren en hun 

mening leren uiten. Dit in tegenstelling tot de methode Taal Actief die in groep 8 werd gehanteerd. 

Wij zijn daarom ook erg benieuwd naar de tweede meting.  

  

1.4 Evaluatie van het jaarplan  
 

In de bijlage 4 wordt jaarlijks een evaluatie van het jaarplan toegevoegd.  
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Bijlage 1  Vierjarenplan verkleind weergegeven 
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Bijlage 2   Draaiboek Week van Respect 
 

 Week van respect 4 nov. t/m 8 nov. 

 

Voorbereiding 

 

In school wordt aangekleed met promotiemateriaal van ‘de week van respect’. Dit doet 

Monique met de kinderen uit groep 6, op vrijdag 1 november i.s.m. Kimberly.  

Verder promotiemateriaal wordt verdeeld over de klassen i.s.m. Helma. Dit heb je 

uiterlijk vrijdag 1 november in de klas.  

De buttons mogen op maandag 4 november worden uitgedeeld.  

Verder krijgt iedere klas: 
 - 4 x veren-knipvellen bijbehorend bij de themales Alles is gekleurd  
 - 1 x papegaai poster bijbehorend bij de themales Alles is gekleurd 
 - 30 buttons 
 - 1 stellingkaart 

 

Specifiek voor 
groepen 8: 

Hier komt VluchtelingenWerk Nederland op maandag 28 oktober 
een les verzorgen, waarin een vluchteling, Amani, vertelt over haar 
ervaringen in Syrië.  
In samenwerking met Trix Fischer (verbonden aan 
VluchtelingenWerk) en Nicoline van Voorst Vader (taalmaatje van 
Amani). Zij komen maandag ook mee, ikzelf ook. 
 

 

 

Opening week van respect op maandag 4 november 
 
Opening van de week van respect gebeurt in de klas bij de eigen leerkracht. 
Het thema dit jaar is: je eigen mening vormen. 
 
A. Stellingen 
In iedere klas, groep 1 t/m 8 bespreken we een aantal stellingen.  
Zie hiervoor de bijlage ‘Week van Respect-stellingen 2019’. 
Hier kun je een korte duidelijke omschrijving met lesopbouw. 
De onderbouw kan de stellingen aanpassen/vereenvoudigen bijv. 
‘Je moet lief zijn voor iedereen.’ 
‘Je mag altijd zeggen wat je denkt.’ 
 

B. Muziek 
Het is erg leuk om aanvullend nog een liedje te laten horen.  
Leuke voorbeelden: 
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1. Liedje ‘Respect’ van Aretha Franklin kun je er mooi als aanvullende introductie 

gebruiken. Je kunt als juf/meester dirigentje spelen. Je doet dan zelf een beweging en 

de kinderen doen deze na tijdens het liedje. Je verandert steeds de bewegingen.  

 

Variatie: Een kind in de klas is dirigent en een ander kind moet raden wie de dirigent 

is. Een leuk raadspelletje om ook tussendoor te spelen gedurende ‘de week van 

respect’.  

Onder het motto: 

Respect dirigeert, andere dingen geven wij geen lucht of aandacht.  

 

2. Voor de bovenbouw: 

Het intro van Tweekaz met het lied Respect is erg mooi om in de klas te laten zien. 

Maar let op: om het t/m 1.20 min. te laten zien, gebruik de officiële clip. 

https://www.youtube.com/watch?v=v95WyitbAyM. 

Als de link niet lukt, google ‘tweekaz en respect’ en je komt er ook.  

Daarna wordt het ‘wat zwaardere house-muziek’, minder geschikt... 

De tekst is misschien moeilijk te begrijpen in het Engels,  

maar de beelden zijn zeer sprekend (ook voor lagere groepen) 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v95WyitbAyM
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Gastsprekers 

 

De week van respect is ervoor bedoeld dat er gastsprekers naar school 

toekomen. Als je een ouder hebt die zich hiervoor heeft opgegeven, laat het even aan 

Monique weten. Er zijn hand-outs voor gastsprekers om te gebruiken als leidraad 

namelijk. 
 

Heb je geen gastspreker, geen probleem maar het zou super zijn om in ieder 

geval op één extra moment aandacht gedurende de week d.mv. de lesideeën. 

 

Groepen 1-2 

 
Hier komt vanuit de vrijwillige brandweer van Hoeven 

iemand, een vader van een kleuter, vertellen in alle 

kleutergroepen. Op maandagochtend 4 november en 

maandagochtend 11 november is hij beschikbaar.  

Sharona en Monique bekijken even hoe een schema te 

maken hiervoor i.v.m. buitenspeeltijden, een half uurtje 

per groep max. 
 

Bekijk even met de kleutergroepen hoe jullie aandacht 

besteden aan de opening, wanneer je ook al de 

gastspreker ingepland hebt staan op maandag 4 nov.  

 

Groepen 3 
 

 

Naar behoefte kunnen jullie op maandag 4 nov. en/of 

maandag 11 nov. gebruik maken van de gastspreker, zie 

hierboven.  

In geval van niet kijk bij de lessuggesties en doe deze 

week één van de activiteiten (of naar eigen inzicht). 

 

Groepen 4 Ivan heeft voor de groepen 4 geregeld dat er ambulance-

personeel langs komt. Het schema hiervoor is bekend 

bij deze groepen en anders via Ivan na te vragen. 

 

Groepen 5 en 6 

(en naar behoefte voor 
groep 7/8) 

Jaarlijks wordt een speciale themales ontwikkeld voor 
de Week van Respect. Dit jaar gaat de les over het 
vormen van je mening en heet: Alles is gekleurd.  
Ga hiervoor naar Respectkanaal en geef de les PO-Alles 
is gekleurd. 
Of gebruik de volgende link: 
https://www.lessonup.com/app/channel/respect-
education/search  
(De poster van de papegaai en de knipvellen met de 
veren horen hier ook bij. Maak je geen gebruik hiervan, 

http://www.lessonup.nl/respect
https://www.lessonup.com/app/channel/respect-education/search
https://www.lessonup.com/app/channel/respect-education/search
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leg ze dan in de teamkamer terug, dan kunnen we ze 
evt. een ander jaar nog gebruiken). 

Specifiek voor de 
groepen 7: 

Hier komt de Bredase Stichting Radar (meldpunt 
discriminatie regio W-Brabant) een workshop verzorgen 
op do-ochtend 7 november over vooroordelen met 
verschillende actieve, reflecterende werkvormen.  
Gastspreker: Fayah Kadmairubun 

 

Specifiek voor de 
groepen 8: 

In samenwerking met Ton Wouters en de 
Heemkundekring wordt een speciaal voor de groepen 8 
samengestelde presentatie verzorgd over ‘Hoeven 75 
jaar bevrijd.’ op dinsdagmiddag 5 nov., 40 min per klas. 
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Overige lesideeën 

 

-De bovengenoemde les Alles is gekleurd. Ga hiervoor naar Respectkanaal is ook 

goed bruikbaar voor de groepen 7 en 8, maar jullie hebben ook al gastsprekers. 

Mogelijk kan de onderbouw gewoon de veren kleuren en de papegaai versieren en er 

een andere draai aan geven: iedereen is anders en iedere papegaai is anders.  

-Peuters kleuters: Prentenboek voorlezen dat past binnen het thema respect. Aanrader 

is “Kikker en de vreemdeling” Ik heb dit prentenboek zelf in bezit en zal het in de 

teamkamer leggen. Ook is hier op you tube een tekenfilmpje van terug te vinden. En 

een digitale lesbrief op internet: 
 

https://www.leopold.nl/wp-content/uploads/sites/15/2015/10/Kikker-en-de-

vreemdeling.pdf   

 

-Bij de dagopeningen van Trefwoord een koppeling maken naar respect.  
 

-Voor de middenbouw/bovenbouw: een mooie graffiti-tekening maken met 

kleurpotloden met de letters RESPECT. 
 

- Gedurende de week het lied van Aretha Franklin ‘Respect’ nog eens herhalen met het 

spelletje dirigentje. 
 

-Het mooie intro van Tweekaz, zoals omschreven op pag. 1, nog eens laten horen en 

tijdens de les Engels de tekst samen vertalen/ in groepjes.  
 

-Het lied ‘Iedereen is van de wereld’ laten horen en hier samen over praten in het 

kader van respect. 
 

Afsluiting op donderdag en vrijdag 8 november 

 

Ik heb een drone kunnen regelen bij HC Heliparts bij ons in Bosschenhoofd! Heel 

leuk, want hij kan ook een filmpje maken en vanuit allerlei hoeken fotograferen. Alle 

kinderen gaan op donderdag 7 november rond 14.30 uur naar buiten en we vormen 

met de gehele school de letters RESPECT. Anke en Monique gaan nog eerst 

onderzoeken of we de hele school in een keer doen of gezien de hoeveelheid kinderen 

in twee keer (gr. 1-4, peuters ook? en gr. 5-8). Nu nog hopen op een goede 

weersvoorspelling. 

 

Op vrijdag kunnen we vervolgens de foto op het digibord bewonderen. 

   

http://www.lessonup.nl/respect
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Nog wat achtergrondinformatie voor de liefhebber 

 

 We hebben de promotiematerialen gesponsord gekregen vanuit de organisatie van de 

‘Week van respect’. 

 Wanneer de gemeente zich aanmeldt bij ‘Week van Respect’ dan krijg je de 

promotiematerialen kosteloos vanuit de gemeente. Dan komt er ook vaak een 

wethouder vanuit de gemeente als gastspreker of de burgemeester komt.  

Dit jaar doen er 34 gemeenten mee! 

 In samenwerking met Frits Harteveld van Progressief Halderberge probeer ik volgend 

schooljaar de gemeente Halderberge mee te krijgen. Dit jaar is dit ons helaas (nog) niet 

gelukt. 

 Naast scholen en gemeenten kunnen ook sportbonden zich aanmelden voor de ‘Week 

van respect’. De KNVB, de KNHB (hockey), judobond Nederland en nog andere 

sportbonden hebben zich aangemeld.  

 

 We hebben de les voor de groepen 7 vanuit stichting Radar Breda 

aangeboden gekregen als proefles, normaal zijn hier kosten aan 

verbonden. 

 De oprichter van ‘de week van respect’ is Rabbijn Soetendorp. Hij 

vindt ontmoeting tussen mensen erg belangrijk. ‘Als er sprake van 

echte ontmoeting is tijdens de les, dan vergeten leerlingen dit niet’. Ook is hij 

(mede)oprichter van de “The international Green Cross”, “Earth Charter” en “Water for 

life” in het kader van duurzaamheid.  

 Samen met Karen Armstrong heeft Rabbijn Soetendorp het handvest van compassie 

geschreven. Zij wonnen hiermee de compassieprijs. 

 Als voorbereiding ben ik op bezoek geweest bij stichting Vluchtelingenwerk. Ik heb de 

gastspreekster, Amani, ontmoet. Zij komt in de groepen 8 vertellen. In Syrië was zij 

docent Engels. Zij is een hoogopgeleide vrouw en gaf Engels in Syrië. Graag zou ze dit 

werk weer oppakken. 

 De foto met de letters RESPECT komt ook op de website van ‘Week van Respect’ te 

staan. Zij vinden onze school een inspiratie voor andere scholen. Daarnaast maak ik 

nog artikeltje voor in De Bode.  
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Bijlage 3     Volledige Rapportage BSM vanuit UvA 

 
Bijlage 3 is als losse bijlage als PDF-bestand toegevoegd aan de map voor burgerschapsonderwijs.  

  



19 
 

Bijlage 4  Evaluatie Burgerschapsonderwijs 2019-2020 
  
We kijken terug op een aantal succesvolle activiteiten, leermomenten en ook een periode waarin 
corona-crisis helaas de overhand nam:  
  
Week van Respect november:  

 Er is een herbruikbaar draaiboek gemaakt voor de Week van Respect. We hebben dit 
schooljaar voor de eerste keer meegedaan aan deze landelijke week.   
 De materialen werden gesponsord vanuit de organisatie van de Week van Respect. De 
gesponsorde foto met drone is helaas niet meer doorgegaan vanwege corona-crisis. Wel is er 
een artikel geplaatst in De plaatselijke Bode, zie bijlage 1.  
 Met de materialen die zijn bewaard, bijv. posters en vlag kunnen we komend schooljaar 
wederom aan de slag. Het digitaal lesaanbod is tevens online (gratis) beschikbaar.   
 Vanuit de samenwerking met de ouderen en Heemkundekring is een presentatie gegeven 
afgelopen oktober over Hoeven 75 jaar bevrijd. Dit was een succesvolle activiteit.  
 Tijdens de Week van Respect is samenwerking gezocht met Vluchtelingenwerk Nederland en 
heeft een vluchtelinge haar vluchtverhaal verteld. Dit was een succesvolle activiteit.   
 Vanuit ouderbetrokkenheid heeft de vrijwillige brandweer in het kader van respect verteld 
over het beroep.  
 Ambulancepersoneel heeft verteld in het kader van respect verteld over het beroep.   
  

Verdere ontwikkelingen:  
 SWPBS wordt schoolbreed op een nieuwe manier geïmplementeerd.   
 De leerlingenraad is dit schooljaar succesvol opgestart.  
 Invoering van Trefwoord voor Identiteitsvorming,   
dagelijks i.p.v. alleen rondom Kerst en Pasen.  
 Het project van de Spacebuzz van André Kuipers kon vanwege corona niet meer doorgaan.  
 Schoolbreed afvalscheiding.   

  
  

Wenselijk voor komend schooljaar:  
 De Week van Respect wordt wederom georganiseerd (diversiteit).   
 Blink en burgerschapsvorming verder uitdiepen binnen de lessen onderzoekend leren.  
 Aan de implementatie van SWPBS wordt hernieuwde en intensieve aandacht besteed.  
 Trefwoord blijft een dagelijkse routine voor leerkrachten.   
 Er worden overeenkomsten gezocht tussen cultuurbeleid en burgerschapsbeleid.   
 Leerlingenraad wordt gecontinueerd (democratisering).  
 Het instrument BSM wordt in het najaar afgenomen bij de groepen 7 en 8, zie voorlopige 
conclusie bijlage 3. BSM delen met het team.  


