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Actief burgerschap en sociale integratie op CBS De 
Rank Warffum 

Wettelijk kader: 

“Het onderwijs gaat er mede vanuit, dat leerlingen opgroeien in een pluriforme 
samenleving, is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 
en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met 
verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.” 

Domeinen: 

1. Democratie 
2. Participatie 
3. Identiteit 

 

1. Visie en identiteit 

Wat zijn de uitgangspunten voor Actief Burgerschap en Sociale Integratie in de visie van De 
Rank? 
Uit de schoolgids van De Rank: 
 
Visie 
 
Wij willen een school zijn die inspeelt op talenten van kinderen en zo het beste uit alle 
kinderen haalt.  
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken vinden wij de pijlers waarop ons 
onderwijs is gebaseerd. Binnen deze grondbeginselen passen een aantal uitgangspunten die 
wij in onze school willen hanteren: gedifferentieerde directe instructie, zelfstandig werken, 
samenwerkend leren, coöperatief leren, levelwerk en meervoudige intelligentie. Daarbij 
gaan wij uit van het adaptieve principe dat uit elk kind het hoogst haalbare gehaald wordt en 
dat daarom het kind op eigen niveau werk krijgt aangeboden.  
Vanuit deze veilige omgeving leert het kind de wereld ontdekken en er zich een plaats in 
verwerven. We willen graag een school zijn met een luisterend oor voor ouders op basis van 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. 
Respectvolle omgang met alle betrokkenen is daarbij van cruciaal belang. 
De informatievoorziening naar ouders gaat via de website en de vrijdagbrief. 
 
Identiteit 
 
Levensbeschouwelijke identiteit cbs De Rank 

CBS de Rank is een christelijke school met een open karakter en onze waarden en normen 

komen uit de Bijbel. De Bijbel leert ons de woorden van God. Deze woorden en gedachten 

op wat voor manier dan ook ingevuld, voeden ons tot evenwichtige persoonlijkheden. Dit 

betekent dat wij geloven dat elk kind gekend is, gezien wordt en geliefd is. We vinden het 

belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze school. We leren onze kinderen en onszelf 

om niet te oordelen of te veroordelen. Samen optrekken, samen leven en leren met vallen 
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en opstaan. Het team van cbs De Rank zet zich hier met hart en ziel voor in, zodat de aan ons 

toevertrouwde leerlingen mogen groeien in wie ze zijn. 

Pedagogische Identiteit cbs de Rank 

Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen vanuit een veilige basis mogen worden wie 

ze zijn, positief denkend, vol vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden en zonder 

(voor)oordelen naar anderen kunnen kijken. Concreet geven wij hier invulling aan door alle 

leerlingen ruimte te bieden om gevoelens en meningen in een open en respectvolle sfeer te 

uiten. Dit vanuit de gedachte dat iedereen even waardevol is. 

Maatschappelijke Identiteit cbs De Rank 

Wij leren kinderen dat ze trots mogen zijn op zichzelf en dat ze vol vertrouwen hun kennis en 

eigenwaarde gebruiken om zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander 

en de wereld. 

 

 
Cbs De Rank wil een christelijk tolerante school zijn waar onderwijs gegeven wordt vanuit 
de christelijke visie 
 
Wij proberen de kinderen in aanraking te brengen met het christelijk geloof vanuit de 
uitgangspunten van de Bijbel. Daarbij maakt het niet uit welke de achtergronden van de 
ouders en de kinderen zijn. Wij willen graag de boodschap van de Bijbel vertalen naar het 
leven hier en nu en de kinderen leren hoe ze met die boodschap in hun eigen leven en 
omgeving uit de voeten kunnen. Daarbij zullen we wijzen op tolerantie, acceptatie en 
respect t.a.v. andersdenkenden en andersgelovigen. Ook hier is het sleutelwoord ‘respect’. 
 
Uitgangspunten in de visie en identiteit: 

 De school is een leefgemeenschap 

 Ontwikkeling in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag 

 Moderne, open christelijke basisschool vanuit het geloof in de Bijbel als Gods Woord. 

 Vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat 

 Stimuleren tot actief en probleemoplossend gedrag 

 Samenwerking 

 Zelfredzaamheid en zelfstandig werken 

 Ontwikkeling van christelijke grondmotieven zoals verwondering, rentmeesterschap, 
barmhartigheid, solidariteit met zwakkeren en kwetsbaren, feest en viering. 

 Een goede omgang tussen kinderen onderling, tegen discriminatie en pesten 

 Vorming van een eigen mening over bepaalde onderwerpen in een open dialoog 

 Een respectvolle ontmoeting tussen alle leerlingen van de school, waarin alle 
kinderen van jongs af aan leren om te gaan met andersdenkenden.  

 Eigen keuzes maken 

 Talentontwikkeling  
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Dit geeft aan, dat er uitgangspunten in de visie van de school zijn voor Actief Burgerschap en 
Sociale Integratie. De identiteit van de school speelt hierbij een rol, waar het gaat om de 
waarden en normen. De Rank is een christelijke basisschool, maar de populatie kent ook 
andersdenkenden. De basiswaarden van de Nederlandse samenleving worden volledig 
onderschreven. 
 
Wat doet de school concreet aan binding en sociale cohesie? 
Er wordt ’s ochtends van groep 1 t/m groep 8 gestart met een kring. We willen leerlingen 
gericht leren luisteren. Leerlingen spreken met elkaar in tweetallen of de 
leerkracht/leerlingen stellen vragen aan elkaar. 
Wanneer er sprake is van pesten werkt de school vanuit No Blame aanpak en worden 
ouders/verzorgers ingelicht en stelt de leerkracht gericht een groepje leerlingen samen om 
dit om te keren in No Blame. Niemand heeft de schuld en er wordt gewerkt aan welbevinden 
van iedere leerling. (Zie pestprotocol van de school) 
 

2. Doelen 

De Rank wil de leerlingen voorbereiden op een volwaardig lidmaatschap van de 
samenleving. Hiertoe wil De Rank de leerlingen opvoeden tot het verantwoordelijkheid 
nemen voor en deelname aan de gemeenschap, binnen en buiten de school. 
De leerlingen wordt, door het aanleren van kennis, gedrag en vaardigheden, geleerd respect 
te hebben voor de grondrechten van ieder mens en deze te handhaven. 
De leerlingen wordt geleerd om te gaan met de basiswaarden van de Nederlandse 
samenleving, zoals vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, 
verdraagzaamheid, autonomie en afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie. 
De leerlingen wordt geleerd een bijdrage te leveren aan de gemeenschap, 
medeverantwoordelijkheid te dragen, open te staan voor verschillen, zich democratisch te 
gedragen, een mening te vormen en kritisch om te gaan met informatie.  
Dit staat vermeld in onze methodiek Leefstijl en daarnaast volgen de leerlingen MI lessen 
(methodiek Marco Bastmeijer). 
 

3. Leerkracht 

De visie en de doelen van de school worden door alle leerkrachten gedeeld en uitgedragen. 
Alle leerkrachten spreken de leerlingen en elkaar aan op ongewenst gedrag en bespreken de 
gewenste omgang met elkaar in de groepen. De leerkrachten zijn zich bewust van hun 
voorbeeldfunctie en gedragen zich ook zodanig. De school heeft 6 helder omschreven 
gedragsverwachtingen 
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4. Leermiddelen 

Op CBS De Rank worden de volgende methoden mede ingezet voor Actief Burgerschap en 
Sociale Integratie: 

 De godsdienstmethode Kind Op Maandag 
Hierin komen aan de orde normen en waarden, solidariteit, rentmeesterschap, 
verantwoordelijkheid, zorgzaamheid, kennis van andere culturen en 
levensbeschouwingen. 
 

 Leefstijl 
Hierin komen aan de orde verschillende aspecten van sociale en emotionele 
ontwikkeling, hart, hoofd en handen, omgaan met conflicten, tegengaan van 
pestgedrag/niet respectvol gedrag, zorgdragen voor jezelf en de ander. De methode 
wordt thematisch ingezet. Elk schooljaar wordt er gestart met de methodiek 
“Gouden Weken” Cedin en auteur Boaz Bijlenveld. De complete methodiek wordt 
(incl. de zilveren weken na de kerstvakantie) door het team gevolgd. Het team werkt 
vanuit gedragsverwachtingen en deze hangen zichtbaar naast de waarden door de 
hele school.  
Het pedagogisch kader is helder en het team spreekt dezelfde taal en ook 
consequenties voor gedrag dat niet toelaatbaar is zijn schoolbreed afgesproken en 
afgestemd. We willen op de school een zichtbare sfeer van veiligheid, 
verantwoordelijkheid en respect. 
 

 Meervoudige intelligentieproject 4XWijzer 
In de verschillende projecten komen onderdelen van Actief Burgerschap en Sociale 
Integratie in meer of mindere mate aan de orde. In de aardrijkskundige projecten 
Nederland, Europa, Afrika en Azië en Amerika en Australië wordt ondermeer 
aandacht besteed aan diverse culturen en levensbeschouwingen. In het project De 
Gouden Eeuw is er veel aandacht voor kolonisatie, immigratie en slavernij. In het 
project Moderne Geschiedenis komen de Grondwet en de staatsinrichting voor. 
Op onze school hebben we Het Kunstkabinet en is er doorgaande lijn voor 
Kunstzinnige Oriëntatie groep 1-8. Een methode waar het hoofd, hart handprincipe in 
aan bod komt en waar leerlingen worden uitgedacht om na te denken, zich te 
verplaatsen in de ander, vragen stellen, reflecteren en zich kunnen vormen. 
 

 Verkeersmethode Op voeten en fietsen (VVN) en projecten van de Provincie 
Groningen rond thema Verkeer 
De verkeerskranten worden vanaf groep 3 behandeld. Kinderen al vroeg wegwijs 
maken in het verkeer. Leren hoe ze met gevaarlijke situaties om kunnen gaan.  
De school heeft een actieve verkeersouder en diverse verkeersprocjecten komen 
gedurende het schooljaar aanbod. Lichtbrigade, Streetwise, dode hoek les bij 
vrachtwagens, maak je zichtbaar in verkeer, busproject, actie gordel dier. 
Verkeersregels uitleggen en het verkeersexamen. Jong op weg naar een goede 
volwassen verkeersdeelnemer. Elke school kan daar een eigen verantwoordelijkheid 
in nemen. 
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 Programma PO aanbod, digitaal 
Hierin komen actuele onderwerpen aan de orde, waarmee de leerlingen kennis 
vergaren over de samenleving en de wereld om hen heen en waarmee ze leren een 
eigen mening te vormen. 
 

 Project ‘Zilvertje’ (zie ook Cultuureducatieplan van de school) en de Theatertaart 
Groep 1 t/m 8 neemt deel aan het traject Erfgoededucatie van de gemeente 
Eemsmond. Het doel van dit traject is dat kinderen in contact komen met erfgoed in 
hun eigen omgeving. De doorlopende leerlijn staat beschreven in de map Kunst en 
cultuur. 
 

 Zwerfvuilproject 
Rommel op straat is een doorn in het oog van velen. Als we er samen voor zorgen dat 
er geen zwerfvuil ligt, hoeven we het ook niet op te ruimen. 

 Boomplantdag 
Jaarlijks doet een combinatie mee aan boomplantdag. Doel is verantwoordelijk en 
bewust omgaan met het milieu. 

 Afvalproject 
Doel: leerlingen weten hoeveel afval er wordt geproduceerd, wat de gevolgen 
daarvan zijn en hoe afval wordt verwerkt en welke verantwoording zij kunnen nemen 
t.a.v. het milieu 

 B fit programma 
De school doet mee aan het B fit programma (2 jaar subsidie) 
Doel: Leerlingen leren met elkaar gezond gedrag door samen te sporten, bewegen en 
gezond te eten/leven. De school organiseert samen met Huis van de Sprot diverse 
clinics en activiteiten voor leerlingen en hun ouders. 

Een schone leefomgeving voelt prettiger, is fijner wonen en recreëren, en voorkomt hoge 
opruimkosten. Wij zijn samen de belangrijkste veroorzakers en als we allemaal bereid zijn 
een steentje bij te dragen, zijn wij ook de oplossing van het probleem. Het klinkt logisch om 
geen rommel achter te laten en af en toe iets op te ruimen als het er toch ligt, ook als het 
van een ander is maar in de praktijk blijkt dit toch lastig. Een leerzaam project 

 Bij het kiezen van een leermiddel of project wordt uitgegaan van de doelen van de 
school en hiaten in het eigen aanbod of mogelijke goede aanvullingen. Waar nodig 
wordt door de leerkrachten zelf materiaal ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de 
tijdlijn, waarin de canononderwerpen een plaats hebben, onderverdeeld in de 10 
tijdvakken. 
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5. Activiteiten binnen de school 

Specifieke didactische middelen, die worden ingezet in De Rank, om aspecten van Actief 
Burgerschap en Sociale Integratie te realiseren, zijn: 

 kringgesprekken,  

 vormen van coöperatief leren,  

 gezamenlijke vieringen en maaltijden,  
Activiteiten, mede gericht op Actief Burgerschap en Sociale Integratie te bevorderen, zijn: 

 Jaarlijks in april specifieke aandacht voor de Tweede Wereldoorlog, discriminatie en 
vervolging, met gebruikmaking van de Anne Frankkrant en Vrijheid Maak Je Met 
Elkaar van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei, 

 Alle leerlingen doen het Theoretisch en Praktisch Verkeersexamen, 
 

 

6. Activiteiten van de school in samenwerking met derden 

Ook buiten de school organiseert de school activiteiten, of is betrokken bij activiteiten, die 
Actief Burgerschap en Sociale Integratie mede bevorderen: 

 Ieder jaar wordt meegedaan aan de verkoop van Kinderpostzegels, 

 Bij vieringen wordt, waar mogelijk, de dorpsgemeenschap betrokken, 

 Bij rampen wereldwijd worden acties gevoerd, zoals voor de inwoners van het door 
een aardbeving getroffen Haïti, 

 Er vinden op gemeentelijk niveau activiteiten plaats op het gebied van 
cultuureducatie en sport, 

 In een verkiezingsjaar gaan de leerlingen van groep 7 en 8, indien mogelijk, op 
bezoek in het stembureau, 

 De school is bij monde van de directeur betrokken bij de Stichting Dorpsbelang en in 
de persoon van de Interne Begeleider bij het Zorgteam in de gemeente Bedum. 

 
 
7. Leerlingenparticipatie 
Leerlingenraad 
Op cbs De Rank  is er sinds schooljaar 2014-2015 een leerlingenraad 
Dit houdt in dat kinderen inbreng en inspraak hebben op verschillende zaken binnen de 
school. Op deze wijze leren kinderen verantwoordelijkheid dragen en samenwerken. De 
leerlingenraad zal bestaan uit jongens en meisjes uit de groepen 6 t/m 8.  Groep 6 en 7 (elk 2 
leden) en groep 8 (3 leden). 
De directie heeft een introductie gegeven in de groepen over de bedoeling van de 
leerlingenraad. Wat is de leerlingenraad en hoe kies je iemand voor de leerlingenraad en wat 
moet deze persoon kunnen. In de klas is er uiteindelijk gestemd welke leerlingen daarvoor 
geschikt worden geacht door de klas. 
 
Door het deelnemen aan de leerlingenraad, leren de leerlingen o.a.    

 een eigen mening vormen 

 ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren 

 door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is  

 actief luisteren, te overleggen en samen te werken  
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 elkaars mening te respecteren 

 op speelse wijze de werking van democratie en om actief deel te nemen aan onze 
maatschappij (actief burgerschap) 

 zich te motiveren voor school en omgeving.  
 

Over welke aangelegenheden kan in de leerlingenraad worden gesproken? 
1. algemene schoolzaken, wat kan of moet anders 
2. regels en afspraken 
3. meedenken over het schoonhouden en de inrichting van het plein 
4. voorkomen van pesten of buitensluiten  
5. meedenken over spelen op het plein 
6. acties en buitenschoolse activiteiten 
7. enz. 
 

In de leerlingenraad gaat het niet over minder rekenen of over klachten. Met klachten 
moeten ze naar de eigen leerkracht. 
Leerlingen organiseren goede doelenacties, sponsorloop voor War Child, Geluid maken voor 
het Liliane fonds, daarnaast denken ze mee over het schoolplein, de schoolbibliotheek en 
andere schoolse zaken. 
De leerlingenraad vergadert 6 tot 8 keer per jaar. 

8. Ouderparticipatie 

Op De Rank functioneert een actieve Activiteitencommissie, een Medezeggenschapsraad, 
waarin ouders participeren. 
 
Ouders hebben een stem bij de visieontwikkeling van de school als ze zitting hebben in de 
MR. 
In de Nieuwsbrief en in gesprekken met ouders worden opvoedingsdoelen regelmatig 
gecommuniceerd en ouders benaderen de school makkelijk. 
Ouders worden betrokken bij MI lessen, ondersteunen de processen en geven soms een gast 
les. 
 
De leerkrachten signaleren problematische opvoedingssituaties thuis en ondernemen hierop 
actie.  Er is nauw contact met CJG. Deze contacten lopen via de Intern Begeleider van de 
school.  
De school heeft ook protocollen zo is er een rouwprotocol en een  meld code 
kindermishandeling vastgesteld en zijn diverse materialen en didactische werkvormen 
verzameld over verdriet en rouw en omgaan met situaties wanneer kinderen in de knel 
zitten. 
 

9. Omgaan met conflicten 

De Rank heeft duidelijke gedragsverwachtingen voor gedrag vastgesteld, die gelden voor de 
hele school en alle daarbij betrokkenen. De gedragsverwachtingen zijn voor iedereen 
duidelijk zichtbaar opgehangen in de school, in de klaslokalen en gepubliceerd in de 
schoolgids.  
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6 gedragsverwachtingen: 
 
We lopen rustig 
 
We helpen elkaar 
 
We luisteren naar elkaar 
 
We zijn zuinig op spullen 
 
We praten vriendelijk en respectvol 
   
We houden handen en voeten bij ons zelf 
 
Daarnaast heeft iedere groep eigen regels opgesteld. 
Bij conflicten wordt aan de leerlingen gevraagd een eigen oplossing voor het probleem te 
zoeken. De leerlingen wordt geleerd, dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben in de 
omgang met elkaar. 
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10. Omgaan met verschillen 

Warffum is een kleine dorpsgemeenschap in Noord-Groningen. Het is voor de leerlingen niet 
vanzelfsprekend direct in aanraking te komen met culturen en levensbeschouwingen, die 
hun wortels buiten Nederland hebben. 
Binnen de school zijn leerlingen ingeschreven met verschillende christelijke achtergronden, 
maar ook van buitenkerkelijke ouders. De Rank wil recht doen aan alle overtuigingen en een 
ieder, ongeacht geloofsovertuiging, ras, geaardheid of afkomst is welkom. De Rank is echter 
wel een christelijke school en besteedt dus aandacht aan christelijke gebruiken, als bidden, 
de verhalen uit de Bijbel en christelijke feesten. De school vraagt van iedereen respect voor 
haar levensbeschouwing, maar respecteert tegelijkertijd die van anderen. De school zal haar 
eigen levensbeschouwing niet opleggen aan anderen. 
Leerlingen, leerkrachten en ouders gaan respectvol met elkaar om, in gedrag en in 
taalgebruik. 
De school bestrijdt discriminatie en heeft een protocol hiervoor. 
Met diverse methoden en werkvormen wordt kennis over verschillende culturen en 
levensbeschouwingen overgebracht aan de leerlingen. In gesprekken leren de leerlingen een 
mening vormen en begrip te krijgen voor verschillen tussen mensen. 
 
 

11. Toetsing 

Door toetsen bij methodes en observaties worden de leereffecten in kennis en gedrag 
bijgehouden en benut. Voor de sociale competenties wordt Zien gehanteerd. Er wordt 1 keer 
per jaar door de leerkrachten gescoord en eventueel een plan van aanpak opgesteld. De 
leerlingen vullen 1x per jaar (groep 5 t/m 8) een leerlingenvragenlijst in. Welbevinden en 
betrokkenheid zijn belangrijke pijlers. Kindgesprekken vinden we belangrijk. Kinderen 
moeten zich gezien, gekend en geliefd weten.  
Elke 2 jaar wordt er een risico inventarisatie afgenomen.  
 


