BESCHAVINGSOFFENSIEF OP SCHOOL
Normen en waarden zijn teruggedrongen naar de privésfeer en
gemeenschappelijke regels worden steeds mistiger. Ieder voor zich en God voor
ons allen. De druk op het onderwijs om jongeren meer fatsoen en regels bij te
brengen neemt toe. Maar jongeren zijn heel goed in staat om zelf waarden te
ontwikkelen. De school kan hen daarbij wél helpen.
In het huidige normen- en waardendebat worden de vijftiger jaren vaak met enige
weemoed en waardering gememoreerd. Deugdelijke opvoeding, duidelijke plichten
voor de burger en respect voor het gezag waren vanzelfsprekend. Doorgeslagen
individualisme bestond niet of nauwelijks. Knus of kneuterig misschien, maar in ieder
geval: rotsvast en eigenlijk alleen nog maar als vergane glorie in musea te vinden.
Misschien leggen we de lat wel te hoog, denkt socioloog Gabriël van den Brink, als we
vandaag de dag weer op zoek willen naar gemeenschappelijke regels en afspraken.
Toch vindt hij dat we in onze samenleving nog wel degelijk gemeenschappelijke
normen en waarden kennen. Maar de overheid zou meer ruimte moeten geven aan
mensen die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de realisering ervan. Het gaat
daarbij niet om het opleggen van nieuwe normen, maar om de regels en beginselen
die in het maatschappelijk verkeer impliciet al worden nageleefd, beter zichtbaar in de
etalage te zetten. Actief burgerschap en een ‘beschavingsoffensief’ kunnen daaraan
een adequate bijdrage leveren.
De belangrijkste gemeenschappelijke waarden zijn op de vingers van één hand te
tellen: betrokkenheid, aanspreekbaarheid, gelijkwaardigheid, zelfwerkzaamheid en
vrijheid. Deze vijf waarden zijn door medewerkers van Schoolmanagers vo, KPC
Groep en vier scholen van het Landelijk Platform Kleurrijke Scholen gebruikt om een
groot aantal activiteiten te clusteren die jongeren kunnen helpen bij het ontwikkelen
van waarden en normen. Zo ontstond een handige ‘toolbox’ voor scholen als zij extra
aandacht willen besteden aan normen en waarden. Gereedschap waarmee jongeren
zelf aan de slag kunnen om waarden te ontwikkelen.
CSG Johannes Calvijn in Barendrecht droeg zijn steentje door het ontwikkelen van
posters en stickers met omgangs- en gedragsregels. Hans Campman, sectorleider
onderbouw, is enthousiast: “Zoals elke school hebben wij hier huisregels. Maar we
merkten dat leerlingen (én docenten) die gaandeweg het schooljaar steeds minder
naleefden. Daarom kwamen wij op het idee om stickers en posters te ontwikkelen,
waarop de tien belangrijkste omgangs- en gedragsregels staan. Alle leerlingen krijgen
deze sticker op de eerste schooldag uitgereikt en de regels zijn bovendien op allerlei
plaatsen in de school opgehangen. Het blijkt nu voor iedereen veel gemakkelijker te
zijn om één lijn te trekken en te verwijzen naar onze gemeenschappelijke afspraken.”
De posters en stickers leiden regelmatig tot onderlinge evaluatiegesprekken.
Brugklassers plakken de sticker tijdens de introductiedagen op hun HAP, hun
huiswerkafsprakenplanner. Campman: “Natuurlijk worden bij ons de regels toch nog
wel eens overtreden. Dat is niet te voorkomen. De winst van deze actie is echter, dat
we er elkaar op kunnen aanspreken. Hoewel wij bij herhaalde overtreding sancties
opleggen zoals extra corvee of pleinverbod, blijven de meeste leerlingen positief
reageren.” Campman’s tip aan andere scholen: “Bespreek je regels met elkaar en
spreek af dat je er met elkaar achter gaat staan. Zeker in een schoolgebouw met 1300
leerlingen is dat nodig. Betrek de leerlingenraad er bij en maak leerlingen

medeverantwoordelijk. Het lijkt misschien allemaal te simpel om waar te zijn, maar
geloof me: het werkt echt!”
Nog drie andere scholen (Citycollege in Rotterdam, Delta College in Utrecht en
OSG Erasmus in Almelo) leverden hun bijdrage aan het ontwikkelen van
waarden op school. Voor meer informatie: www.kpcgroep.nl/waarden of
www.schoolmanagers.nl

<kader>
HUISREGELS
WIJ ZIJN TROTS OP ONZE SCHOOL EN DUS...

... HEBBEN WE RESPECT VOOR ELKAAR EN VOOR ELKAARS SPULLEN
... DOEN WE ALLE JASSEN, PETTEN E.D. IN DE KLUISJES
... ZIJN WE OP TIJD IN DE LES MET ALLES WAT NODIG IS
... HEBBEN WE ONZE SCHOOLPAS ALTIJD OP ZAK
... GEBRUIKEN WE ONZE WALKMAN, DISCMAN EN GSM NIET IN DE SCHOOL
... LOPEN WE TIJDENS DE LESSEN NIET DOOR DE GANGEN
... ETEN, DRINKEN WE ALLEEN IN DE KANTINE
... GOOIEN WE ALLE ROMMEL IN DE AFVALBAKKEN
... RENNEN, GILLEN EN STOEIEN WE NIET
... BESCHADIGEN WE ONZE SCHOOL NIET

<kader>
WAARDEN ONTWIKKELEN OP SCHOOL
Betrokkenheid
•
Vieringen
•
Connectedness
•
Conflictbemiddeling
•
Peer mediation
•
Methode Leefstijl
•
Vastenmaaltijd
•
Luisteris; En bedankt hè?
•
Burgerschap
•
Verlengde schooldag
•
Gezondheid
•
Uitwisseling Turkse school
•
Comenius Project
•
Uitwisseling met Polen
•
Een pot met goud op Zuid
Aanspreekbaarheid
•
Veiligheidscoördinator
•
036 Timeout
•
Informatie/verantwoordingsmateriaal
•
Nieuwsbrieven
•
Relaties herstellen
Gelijkwaardigheid
•
Verslaving en aids
•
Allochtone mentoren
•
Stickers met huisregels
•
Huiswerkafspraken in de brugklas
•
Evenwicht in relaties
Zelfwerkzaamheid
•
Natuurlijk leren
•
Politieke vorming
•
’s Coolproject
Vrijheid
•
Arbeidsoriëntatie
•
Profielwerkstuk
• Participatie van leerlingen en ouders

