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• Tijdslijn (pdf)
• Brief voor ouders (word)
• Brief voor collega's (word)
• Basispresentatie (powerpoint)

https://edusoantwerpen.sharepoint.com/:p:/r/actiefburgerschap/Gedeelde%20%20documenten/toolbox%20DS/Presentatie_DS_def.pptx?d=wba2bb0f9156e4e10be93c767445ca1f7&csf=1
https://edusoantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/actiefburgerschap/Gedeelde%20%20documenten/toolbox%20DS/Brief_ouders_DS_SOSjabloon.docx?d=wa0a1f05b972d44308138fec470d7e6f9&csf=1
https://edusoantwerpen.sharepoint.com/:w:/r/actiefburgerschap/Gedeelde%20%20documenten/toolbox%20DS/Brief_collega%27s_DS_SOSjabloon.docx?d=wd1dd8926ad03462cbc9e100decd0039f&csf=1
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Onderwerp:	Samen	voor	een	nog	democratischere	school!	
	
	

Beste	leerlingen,	ouders	en	buurtpartners,	
	
Dit	jaar	werken	we	een	jaar	lang	rond	het	thema	van	de	democratische	school.	Dit	betekent	dat	we	er	
allemaal	naar	streven	om	de	school	nog	democratischer	te	maken.	We	bepaalden	op	maat	van	de	school	
al	een	paar	werkpunten	voor	volgend	schooljaar,	maar	staan	open	voor	ideeën	van	leerlingen,	ouders	en	
buurtpartners	om	ons	engagement	nog	meer	kracht	te	geven!	
	
Als	school	vinden	wij	het	heel	belangrijk	om	onze	leerlingen	voor	te	bereiden	op	een	actieve	rol	in	de	
samenleving.	Bij	het	Stedelijk	Onderwijs	Antwerpen	noemen	ze	dit	actief	burgerschap.	Om	leerlingen	te	
vormen	tot	actieve	burgers,	zijn	er	drie	stappen	nodig:	
	

• Benoemen:	wat	is	democratie?	Hoe	werkt	het?	Waarom	is	democratie	belangrijk?	Wat	zijn	de	
voornaamste	democratische	waarden?	Hoe	neem	je	democratische	beslissingen?	

• Oefenen:	leren	samenwerken,	leren	participeren,	leren	feedback	geven	en	krijgen,	je	een	
goede	houding	leren	geven	in	een	groep.	

• Beleven:	streven	naar	verbondenheid	en	respect,	inclusie	(iedereen	hoort	erbij!),	leren	van	
elkaar,	levensecht	leren	in	de	buurt,	participatie-	en	bredeschoolbeleid.	

Als	school	willen	we	een	voorbeeld	van	een	goede	democratische	maatschappij	zijn.	Uiteraard	zijn	we	
daarom	ook	geïnteresseerd	in	ideeën	en	engagementen	van	alle	mogelijke	partners	(leerlingen,	ouders	
én	buurtpartners).	Heb	je	zo’n	ideeën	die	de	school	en	het	leerproces	op	school	kunnen	versterken.	Laat	
dan	zeker	iets	weten	via	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	
	
	
	
Alvast	bedankt,	en	democratische	groeten!	
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Onderwerp:	Samen	voor	een	nog	democratischere	school!	
	
	

Beste	collega’s,	
	
Als	school	vinden	wij	het	heel	belangrijk	om	burgerschap	niet	te	verengen	tot	1	vak,	maar	als	een	rode	
draad	doorheen	onze	schoolwerking	te	laten	lopen.	Voor	ons	betekent	actief	burgerschap	dat	onze	
leerlingen	de	kans	krijgen	om	zichzelf,	de	stad	en	de	wereld	te	ontdekken.	Hun	acties	hebben	wel	degelijk	
impact	op	de	uitdagingen	van	de	stad	van	morgen.	Daarvan	moeten	we	ze	bewust	maken	en	hen	hierin	
versterken.	Welke	omgeving	is	er	beter	om	te	oefenen	en	te	participeren	dan	een	veilige	schoolomgeving?		
Voor	onze	school	betekent	actief	burgerschap	onze	school	demo,	…..	Dit	schooljaar	kiezen	we	ervoor	om	
te	focussen	op	de	‘democratische	school’.		
Dit	betekent	dat	we	met	de	hele	school	in	beweging	willen	zijn,	en	elkaar	willen	versterken	in:	

• Benoemen	(kennis):	wat	is	democratie?	Hoe	werkt	het?	Waarom	is	democratie	belangrijk?	Wat	
zijn	de	voornaamste	democratische	waarden?	Hoe	neem	je	democratische	beslissingen?	

• Oefenen	(vaardigheden):	leren	samenwerken,	leren	participeren,	leren	feedback	geven	en	krijgen,	
je	een	goede	houding	leren	geven	in	een	groep.	

• Beleven	(attitudes):	streven	naar	verbondenheid	en	respect,	inclusie	(iedereen	hoort	erbij!),	leren	
van	elkaar,	levensecht	leren	in	de	buurt,	participatie-	en	brede	schoolbeleid.	

Enkele	collega’s	binnen	ons	team	engageerden	zich	alvast.	Ons	kernteam	deed	al	heel	wat	voorbereidend	
werk	en	bepaalde	alvast	op	schoolniveau	een	paar	prioriteiten	waaraan	we	het	komend	jaar	willen	werken:	

• Xxxxxxxxxxxxxxx	
• Xxxxxxxxxxxxxxx	
• Xxxxxxxxxxxxxxx	
• …	

We	kunnen	deze	ambities	niet	waarmaken	zonder	jouw	engagement	en	feedback.	We	willen	dan	ook	
graag	jouw	ideeën	kennen,	zodat	we	er	samen	als	team	voor	kunnen	gaan!	Heb	je	suggesties	die	de	school	
en	het	leerproces	op	school	versterken,	laat	dan	zeker	iets	weten	via	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	
	
Alvast	bedankt	en	democratische	groeten!	
	
	
	
	
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
kernteam	democratische	school	
	



ACTIEF BURGERSCHAP

de democratische school
Naam school – datum 



Actief Burgerschap op 
school: 3 taken

• Kennis: kapstokken aanreiken om de wereld te begrijpen en te 
verbeteren

• Vaardigheden: rijke oefenkansen bieden voor leerlingen om te 
leren denken en samen met anderen overweg te kunnen

• Attitudes: een rijke leef- en leeromgeving creëren, waarin 
leerlingen ‘voelen’ wat er wordt gezegd en er zelf actief toe 
bijdragen



3 taken

• Voor maximaal effect bij leerlingen moeten deze drie 
taken samengaan! 

=> Benoemen + oefenen + beleven!



Werken met en vanuit 
diversiteit

Omgaan met conflicten

Samen school maken

Actief burgerschap

Internationalisering

Actuele en maatschappelijke 
uitdagingen

5 pijlers van Actief Burgerschap



De diverse school 

De vreedzame school 

De democratische school

Actief burgerschap

De wereldschool

De rechtvaardige school 

5 leer- en leefomgevingen van 
Actief Burgerschap



De diverse school
2022-2013 

De vreedzame school
2023-2024 

De democratische school 
2019-2020

Actief burgerschap

De wereldschool
2020-2021

De rechtvaardige school
2021-2022 

5 jaarthema’s van Actief 
Burgerschap: keuzes maken



Jaarthema de democratische 
school 



De democratische school 

• Kennis: kapstokken aanreiken om de wereld te begrijpen en te verbeteren
=> Democratische waarden, hoe democratie werkt, waarom democratie 
belangrijk is, democratie is niet gelijk aan ‘iedereen gelijk’,…

• Vaardigheden: rijke oefenkansen bieden voor leerlingen om te leren denken 
en samen met anderen overweg te kunnen

=> Samenwerken, participeren, feedback geven en krijgen, democratisch 
beslissen,...



De democratische school 

• Attitudes: een rijke leef- en leeromgeving creëren, waarin leerlingen ‘voelen’ 
wat er wordt gezegd en er zelf actief toe bijdragen

=> Verbondenheid, leren-van-elkaar, inclusiedenken, respect, inspraakcultuur, 
gedeelde verantwoordelijkheid…



De prioriteiten van onze 
school

• Xxxxx
• Xxxxx
• Xxxxx
• Xxxxx
• Xxxxx

• Klopt onze analyse? Willen we hier samen voor gaan?



De acties van onze school

• Xxxxx
• Xxxxx
• Xxxxx
• Xxxxx
• Xxxxx

• Is dit haalbaar? Geeft dit goesting?
• Nog? We verwelkomen jullie inbreng! 



Tijdslijn met mijlpalen



Meer informatie

• Brochure: ‘Actief burgerschap in het Stedelijk Onderwijs: wat, 
waarom en hoe?’

• Competentiemodel: ‘Actief Burgerschap: Leerdoelen voor een 
doelgerichte actief-burgerschapswerking’

• Medewerkersportaal: kanaal ‘Actief Burgerschap op School’

• Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.



ACTIEF BURGERSCHAP

wwww.onderwijsisleven.be
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