
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage bij schoolgids. 
 
 
Actief Burgerschap en Sociale Cohesie 
Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze 
school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. 
Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar 
blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste 
manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar 
anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken 
met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor 
de samenleving. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit 
duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. 

 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. 
 We voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn 

op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. 
 We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere 

opvattingen en overtuigingen (religies). 
 We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage 

mee voor het leven. 
Beoordeling 
Onze ambities t. a.v. Burgerschap en Sociale Cohesie worden eenmaal per twee jaar beoordeeld 
door team en directie m.b.v. de vragenlijst WMK PO. 
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