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Ambitie

Didaktiek en
Differentiatie

meetinstrument

Eigenaarschap
leerling

De Springschans is een plek waar respect voor -en kennis van de
basiswaarden van de democratische rechtstaat wordt bijgebracht,
nagestreefd en nageleefd.
-De kinderen leren dat alle mensen in Nederland vrij zijn om te denken en
te doen wat ze willen, zolang ze daarbij de vrijheid en gelijkwaardigheid
van anderen respecteren.
-De kinderen leren dat iedereen in Nederland gelijk is aan elkaar en voor
de wet.
De kinderen leren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de
gemeenschappelijke waarden in de samenleving die betrekking hebben op
de omgang tussen mensen, zoals respect, verdraagzaamheid, integriteit en
eigen verantwoordelijkheid.
Vanaf groep 1 wordt de sociale vaardigheidsmethode LEEFSTIJL gebruikt.
Vanaf groep 6 krijgen leerlingen 1 x per week HVO onderwijs
(humanistisch vormend onderwijs)
De democratisch gekozen leerlingenraad denkt mee aan activiteiten en
verbeteringen binnen de school.
De school verzorgt lessen omtrent media veiligheid
De school verzorgt activiteiten rondom relaties en sexualiteit
We vieren 'paarse vrijdag’
Binnen de volgende contexten komen onderwerpen rond burgerschap aan
de orde:
• Samsam
• Thematiseren IPC
• Nieuwsbegrip
• Scol
1x in de 3 jaar een leerling enquête
Kringgesprekken

De kinderen gaan respectvol en verdraagzaam met elkaar om en laten dit
in de dagelijkse omgang met elkaar zien.

De leerlingen leren een mening te vormen in de Leefstijl- en HVO lessen en
luisteren en respecteren andersdenkenden
Activiteiten door de
school

De HVO wordt wekelijks verzorgd door een externe professional
De leerlingenraad heeft regelmatig bijeenkomsten waarbij activiteiten
besproken en getoetst wordt. Begeleiding door de directie.

Evaluatie

Per jaar.

Borgingsafspraken

Minimaal jaarlijkse check welke activiteiten plaatsvinden en of er
aanpassingen noodzakelijk zijn.
Leefstijl/pedagogisch handelen is in kwaliteitskaart/ succesmaten
uitgewerkt.

Uitvoering door:

leerling
Leerkrachten
intern begeleider
HVO subsidiegelden vanuit de gemeente (?)
Relaties en seksualiteit vanuit subsidiegelden
Leefstijl Leermiddelen

financiering

