SMOL brengt het vak Burgerschap tot leven in de klas!

“Burgerschap” in het basisonderwijs
De maatschappelijke organisaties aangesloten bij Stichting SMOL kunnen de praktische vertaling
bieden voor het vak Burgerschap in het onderwijs. Vanuit diverse invalshoeken kunnen we de
ervaring in de school brengen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een
niet-westerse achtergrond maar ook aan mensen die zich dagelijks inzetten voor ons aller veiligheid.
Een dorp voor iedereen!
In februari 2022 hebben we een pilot verzorgd in een basisschool in
Weert binnen het thema Samen Werken, Samen Wonen. Aan deze
pilot hebben diverse organisaties meegewerkt: GIPS Spelen en
Leren, Provinciaal Platform voor Diversiteit, Stichting Meer Kleur en
Kwaliteit, Stichting Toegankelijk Weert, RICK, SKVGOL, Jong NL,
Scouting Limburg en Jeugdwerk Limburg.
SMOL wil het lespakket aan de scholen op maat aanbieden voor de kinderen van groepen 5 t/m 8. In
overleg met de school wordt voor elke vraag omtrent Burgerschap een lesprogramma gemaakt
waarbij de focus ligt op kennismaking met elkaar en elkaar inspireren.
De leerlingen zijn door de leerkracht vooraf voorbereid op basis van het door SMOL aangeboden
lesprogramma.
De 1e les aan de school bestond uit interviews door de kinderen zelf aan de ervaringsdeskundigen die
vanuit SMOL meewerkten.
In de 2e les zijn de kinderen op een creatieve manier met deze informatie aan de slag gegaan om op
basis van hun interviews een dorp/stad te bouwen (out of the kijkbox).
In de 3e les waren de ervaringsdeskundigen weer op school aanwezig en presenteerden de kinderen
hun kunstwerk. Het is verrassend om te zien hoe kinderen de informatie op een creatieve manier tot
in details in een werkstuk wisten om te zetten.

Kinderen leerden goed te luisteren, de juiste vragen te stellen maar ook om samen te werken. Hoe
houden we rekening met elkaar; hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen en bij elkaar kan
wonen?
De naam van het gebouwde dorp: Een dorp voor iedereen! Dan is de boodschap toch duidelijk
overgekomen.
Waardevol project
De kinderen hebben de les als heel waardevol ervaren zo bleek uit de evaluatie. Zij kijken uit naar
een nieuwe kans om met ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan.
De leerkracht bevestigde het enthousiasme van de kinderen:

"Wat een waardevol project was dit! Een kans om de samenleving in het klein de klas in te
brengen, die de leerlingen met beide handen aangegrepen hebben. Er was voor ieder kind
iets wat binnen hun talenten past: van interviews houden tot 3D huisjes maken, er kwam
van alles voorbij. Een ervaring die leerling (maar ook leerkracht) niet snel zal vergeten!"
Wil je meer weten over deze pilot? Neem een kijkje op de website van SMOL bij
https://stichtingsmol.nl/burgerschap-in-het-onderwijs
of neem contact op via burgerschap@stichtingsmol.nl

